
Наука
БЪЛГАРСКА

Брой 110> ЮНИ 2018ISSN:1314-1031

Луната убива динозаврите 
и става спътник на Земята 
- победител в конкурса 
"Обясни науката"



 

2Българска наукаЮНИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

С подкрепата на:

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
Петър Теодосиев

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ В СЪСТАВ:
Проф. Николай Витанов
Проф. Ради Романски
дфн. Пламен Физиев
Доц. Илия Пенев
Доц. Валери Голев
Доц. Милен Богданов
Доц. Петър Голийски
Доц. Севдалина Турманова
Доц. д-р Елица Петрова
Доктор Владимир Божилов
Доктор Мариана Стамова
Доктор Велислава Шуролинкова
Д-р Чавдар Черников
Неделин Бояджиев
Радослав Тодоров
Росен Теодосиев
Красимир Иванчев
Росица Ташкова

 

КОНТАКТ:
Петър Теодосиев - admin@nauka.bg

0885811386

АВТОРИ В ТОЗИ БРОЙ:
д-р Весела Георгиева 
Киара Иванова Кръстева, 17г., гр. Мездра
Любомира Петкова Димитрова, 16г., гр. 
Свищов
Росица Ташкова
Невсе Арнауд
Марина Красимирова Димитрова,
Константина Чешмеджиева
Илия Петров Пеев
Виктор Георгиев

ДИЗАЙН:
Петър Теодосиев

КОРИЦА:
pixabay.com

ШРИФТОВЕ:
Fontfabric

СНИМКИ:
Public domains

6 ПРИЧИНИ ДА ПУБЛИКУВАТЕ В 
СП. БЪЛГАРСКА НАУКА

http://nauka.bg
https://nauka.bg/6-prichini-publikuvai-v-bgnauka/


С подкрепата на:

3Българска наукаЮНИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

НАУКА
Кой пече ли конкурса "Обясни науката"?..............................................................7 стр.

Как се виждам в света на науката и технологиите - есета.......................10 стр.
- д-р Весела Георгиева 
- Киара Иванова Кръстева, 17г., гр. Мездра
- Любомира Петкова Димитрова, 16, г., гр. Свищов

Европейска нощ на учените 2018-2019................................................................20 стр.

ИСТОРИЯ

Велико Търново: Разходка в древността.........................................................24 стр.

"ОБЯСНИ НАУКАТА"
Луната убива динозаврите и става спътник на Земята - победител в конкурса 
"Обясни науката".........................................................................................................36 стр.

Прекрасният нов свят на генното инженерство: CRISPR/Cas9..................50 стр. 

Как биотехнологиите ще подобрят живота ни утре... А защо не днес?..58 стр.

Херменевтика на моряшкия синдром „Хвана го желязото” и програмите за 
благосъстоянието, психическото и физическо здраве на корабните екипажи 
в продължителните плавания.................................................................................64 стр.

Изкуството да моделираш сърдечномускулни клетки...............................86 стр.

http://nauka.bg


С подкрепата на:

4Българска наукаЮНИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

http://nauka.bg
https://nauka.bg/slushai-nauka1/


Заедно променяме България Together for Bulgaria

Заедно променяме България Together for Bulgaria

https://move.bg/


НАУКА

6

С подкрепата на:

Българска наука

БГ Наука Подкаст:

Слушай през Android 
Слушай в iTunes

Слушай в Nauka.bg
Слушай в STITCHER

http://nauka.bg
http://kupinauka.com/product/1616/balgarska-nauka-i-meditsina-broy-9-v-audio-mp3.html
https://subscribeonandroid.com/nauka.bg/feed/podcast/
https://itunes.apple.com/bg/podcast/%D0%B1%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82/id1351829585
https://nauka.bg/category/nauka-50/audio/
https://www.stitcher.com/podcast/bg-science/bulgarian-science-magazine-podcast/
https://nauka.bg/category/nauka-50/audio/


НАУКА | БРОЙ 110

7Българска наукаЮНИ 2018

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

1. Място: 

Луната убива динозаврите и става спътник на Земята

Автор: Невсе Арнауд
Специалност: Счетоводство и контрол
Университет: ЮЗУ „Неофит Рилски”

Цялата статия може да видите в този (110 брой)

Кой пече ли конкурса "Обясни 
науката"?
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Луната убива динозаврите и става спътник на Земята
Автор: Невсе Арнауд

Прекрасният нов свят на генното инженерство: CRISPR/Cas9
Автор: Марина Красимирова Димитрова

Как биотехнологиите ще подобрят живота ни утре... А защо не 
днес?
Автор: Константина Чешмеджиева

Херменевтика на моряшкия синдром „Хвана го желязото” и про-
грамите за благосъстоянието, психическото и физическо здраве 
на корабните екипажи в продължителните плавания
(welfare & wellness at sea)
Автор: Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

Изкуството да моделираш сърдечномускулни клетки
Автор: Виктор Георгиев
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Скриване на информация от произволен тип в цифрови изобра-
жения
Автор: инж. Христо Трифонов Терзиев

За архитектурната наука
Автор: Маргарита Коева

Психологическата травма и нейните особенности
Автор: Ивета Кралева

Автономни електромобили – глобален отговор на 200-годишни 
проблеми. Част I
 Автор: Милен Марков

Болестта: грешка в системата или форма на адаптация? 
Автор: Мария Кръстева

Очаквайте ги в следващите броеве на Българска наука!

http://nauka.bg


НАУКА

10Българска наукаЮНИ 2018

С подкрепата на:

 

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Идеалният ден на бъдещето. 
1500 милилитра глюкозни 
разтвори с оптимална кон-
центрация и температура. 

Ценни белтъчни молекули, антиокси-
данти. Цялата мощ на науката и тех-
нологиите, затворени в няколко бан-
ки. Те са всичко, от което имаш нужда 
– радост и щастие, мечти и утеха, 
приключения и усмивки. Изцяло робо-
тизираният завод работи денонощно, 
за да достави на гражданите на бъде-
щето тези течни блага. Затова те имат 
наистина много време – за себе си, за 
близките си, за важните неща. Не им 
се налага да избират, да решават диле-
ми или да се разкъсват между някол-
ко алтернативи. Мир, утопия. Всички 
са осигурени. Всички са щастливи. И 
всички са равни.
Всеки гражданин на бъдещето може 
да осъществи мечтите си, може да има 
всичко, което поиска. И то веднага... 
В момента, в който го поиска. Мощни 
компютри изчисляват желанието. Ня-
колко секунди работа на процесора и 

готово. Няма нужда от жертви и ли-
шения, нито от упорита борба. В това 
общество не се работи (освен по мъ-
ничко за удоволствие), няма закони, 
защото никой не се опитва да ги нару-
шава. Всичко е безкрайно лесно, всич-
ко е на една ръка разстояние. И дори 
по - близо.
Няма болка. Няма болести. А смъртта, 
хм, това е твърде абстрактна идея. Чо-
вешкият мозък не може да промени до 
такава степен Битието. И все пак, бла-
годарение на напредъка, тя никога не 
идва твърде рано. Или твърде късно...
Затова за гражданите на бъдеще-
то страхът, опасенията, нещастието, 
разочарованието са твърде остарели 
понятия. Знаят ги само тези от тях, 
които се занимават активно с палеон-
тологично мислене.
В света на бъдещето рядко се случ-
ват опасни инциденти. Последният 
бе преди 10 години. По време на зе-
метресение с магнитуд 8 по скалата 
на Рихтер се счупиха 5 стъкленици. 
За съжаление наличните роботи не 

Как се виждам в света на науката и 
технологиите
   Цената на бъдещето
Автор: д-р Весела Георгиева 

http://nauka.bg
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можаха да ограничат всички последи-
ци... Тогава преместиха помещенията 
със стъклениците на гигантски пла-
ващи платформи. Самонавигиращи 
се. Местоположението и скоростта на 
тези плавателни съдове се изчислява 
така, че да е нужна минимална енер-
гия за поддържане на топлинния ком-
форт. Морската вода е много ценен из-
точник на минерали. Отначало имаше 
проблем с отглеждането на растения, 
но в последствие се създадоха по ген-
ноинженерен път подходящи видове. 
Земята, за която в много далечното 
миналото са се водили толкова битки, 
за която се е проливала кръв, сега е 
обитание на роботите.
“Свобода, равенство, братство” – деви-
зът на Великата Френска революция 
може да се нарече и наш девиз. Но той 
не отразява някаква мечта, той е ехо 
на реалността, постигната и завещана 
от предците ни.
Като споменахме няколко пъти меч-
тите, може би именно те са онова, кое-
то липсва в нашия свят на мир, щастие 
и благоденствие. Бързата реализация 
краде от примамливостта им, от тре-
петите на дългото чакане. Но всичко 
си има своя цена. А и да се чака е из-
морително, дори когато си сигурен, че 
имаш достатъчно време за всичко.
Отдавнашните пионери са се оплаква-
ли и от изглаждане на емоциите. Сега 
за емоциите не знаем почти нищо, ос-
вен че са ускорявали работата на сър-
цето и са повишавали артериалното 

налягане. Затова ги смятаме за прими-
тивни реакции, които при определено 
стечение на обстоятелствата дори мо-
гат да увредят мозъка.
Историческите извори съобщават за 
много критици на проекта, за пре-
местване на мозъците в стъкленици 
и оптималното им отглеждане при 
минимален стрес. За съжаление, те не 
са доживели достатъчно време, за да 
се уверят в големите обществени и 
общочовешки ползи от неговата ре-
ализация. Предпочели са да запазят 
телата си. А телата са нетрайни. Е, мо-
жело е като компромисен вариант да 
ги замразят, след като прехвърлят мо-
зъка си в животоподдържаща стъкле-
ница. Но решили да бъдат принципни. 
За днешните стандарти кончината им 
е била преждевременна и болезнена. 
Но всеки има право да следва своя път. 
Или както е казал Декарт “За свобод-
ният, и другите са свободни.” Разбира 
се, жалко е, че тези хора и до ден дне-
шен имат последователи, които са за-
пазили телата си. Живеят кратко и се 
размножават. По класическия начин, 
което повечето съвременници нами-
рат за твърде опасно, грубо, непри-
лично и отблъскващо. Обитават мал-
ка част от сушата. Гладуват, бедстват, 
страдат, умират от болести. И въпреки 
това не са престанали нощно време да 
пеят под звездите. Изкуството им е не-
разбираемо за нас. Толкова често пов-
тарят думата любов. А в нашето висо-
котехнологично, мирно, щастливо и 

http://nauka.bg
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благоденстващо общество любо-
вта е нужна колкото семенцата 
на плевелите, попаднали в план-
тациите културни, генно-моди-
фицирани растения. И също тол-
кова досадна. Но за съжаление 
неустойчива и неприспособима, 
за разлика от плевелите. Чувства-
та ни са студени като замразите-
лите, в които желаещите съхра-
няват телата си. Минималният 
срок за това е 200 години. При 
наличие на свободни места може 
и повече. Метафорите ни обедня-
ват с всеки изминал ден. Може би, 
защото губим връзката с живота, 
такъв какъвто преди е бил. 
Всичко в нашия свят е виртуал-
но освен хранителните разтвори, 
стъклениците и животоподдър-
жащите системи. Няма за какво да 
се бориш, няма за какво да мечта-
еш, няма причина да си нещастен. 
Но можеш ли да бъдеш истински 
щастлив? И струва ли си да живе-
еш толкова дълго и толкова без-
метежно? Не сме изправени пред 
трудни дилеми, но защо? Защото 
не ни се налага да правим трудни 
избори? Или защото нямаме из-
бор? 
 

http://nauka.bg
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Често пъти използваме дума-
та „наука“, но знаем ли какво 
всъщност означава тя? В по-
вечето случаи значението ѝ 

се свързва с лаборатории и учени, по-
ставени пред поредната загадка за чо-
вечеството. Истината е, че всъщност 
„наука“ събира в себе си логично при-
добитото знание на човека за света 
такъв, какъвто го познава. 
Науката не е само биология и физи-
ка и експериментите, свързани с тях. 
Тя може да бъде социална – изучава-

ща обществото, в което се намираме, 
формална – открехваща вратите на 
математиката и логиката, приложна 
– медицината е нещо, без което е не-
мислимо съществуването на живите 
индивиди и, разбира се, хуманитарни-
те науки като литература, философия 
и антропология, свързани с човека и 
себепознанието. 
От изброените примери по-горе става 
ясно, че всъщност всичко около нас е 
свързано с науката. Тя е толкова го-
ляма и важна част от нашия живот, че 

Как се виждам в света на науката и 
технологиите
Киара Иванова Кръстева, 17г., гр. Мездра

http://nauka.bg
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той би бил невъзможен без нея. Макар 
и не всеки да е учен, той постоянно си 
взаимодейства с науката. 
Факт е, че човекът обвързва тази дума 
с точно този вид наука, която му пред-
ставлява най-голям интерес. Моята 
първа асоциация, чувайки я, е науката 
за живота – биология. Макар да изпит-
вам интерес към физиката, матема-
тиката и философията, имено биоло-
гията събуди в мен желанието да се 
занимавам с научна дейност и ме на-
кара да изпитвам нуждата да вникна 
по-дълбоко в заобикалящия ни свят. 
Смятам, че знанието на човека, при-
добито относно неговия собствен вид 
и всички останали живи организми, е 
едно от най-големите му постижения. 
И макар че вече знаем наистина мно-
го неща, свързани с различните био-
логични дисциплини като медицина, 
генетика, анатомия, екология и мо-
лекулярна биология, то все още има 
множество енигми за цялото същест-
вуване на живите организми и живо-
та като цяло, както и немалко нера-
зрешени въпроси, свързани с болести, 
които са бич за човека от десетилетия.
Точно тази неизвестна информация 
отключи в мен желанието да се зани-
мавам с наука и да отговоря на поне 
един от хилядите въпроси, вълнуващи 
човечеството, включително и мен са-
мата. Например, завладяващите мис-
терия и неизвестност около ДНК-мо-
лекулата и начините за поправка на 
грешки в нея, както и потенциалът на 

генните терапии. Затова се надявам, 
че в близкото бъдеще и с напредва-
нето на технологиите ще имаме въз-
можността да разберем все повече за 
перспективите, свързани не само с ге-
нетиката, но и с всички останали на-
учни дисциплини. 
Дали светът би бил същият без наука-
та? По мое мнение отговорът на този 
въпрос е „не“. Цялото знание, което чо-
век притежава, е в основата на всичко 
около нас – от патента за така безцен-
ния за човека в 21 век мобилен теле-
фон до великите планове и чертежи за 
проектиране на ускорители на части-
ци или електронни микроскопи. Вся-
ко нещо, което ни заобикаля, незави-
симо колко незначително или ценно е 
то, е тук благодарение на неуморните 
усилия на хората да стигат все по-да-
леч и по-далеч, разширявайки въз-
можностите си и да научат колкото се 
може повече за живота във всичките 
му страни и разновидности. Точно за-
това науката е и ще остане безсмъртна 
и всеразвиваща се, чакаща новите по-
коления и техните виждания за света. 
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- Како?
- Да, Стефчо?
- Искаш ли да играем на „Кой съм 
аз“?
- Аз… ами, добре. Искаш ли ти да 
започнеш?
- Тати казва, че дамите винаги 
трябва да са първи. – Стефан ме гле-
да сериозно с големите си очи. Какъв 
джентълмен само. Очевидно един-
ственото ми предимство в случая е, че 
съм жена. Защо тогава да не го използ-
вам?

Играта започва.

„Аз съм една от многото. Има хиля-
ди такива като мен. Осъдена съм да 
причинявам болка, но понякога това 
е единственият начин да бъде спасен 
нечий живот. Дори да помогна само 
на един човек, за мен това е напъл-
но достатъчно. Изпълня ли предназ-
начението си, аз моментално бивам 
захвърлена от онези, които са имали 
най-голяма полза от мен.“

- Ама това е много трудно-о-о… – 

Знам, че не иска да се отказва в самото 
начало. Виждам го в очите му, в начи-
на, по който челото му се набръчква в 
опит да се сети за отговора. Отговор, 
който накрая… просто не идва. А Сте-
фан никак не обича да губи. Тук си 
приличаме прекалено много.
- Искаш ли да ти кажа какъв е от-
гов…?
- Не! – Ръцете му се скръстват в 
знак на упорство. – Искам сам да се 
сетя!
- Добре, виж, ти ще се сетиш сам, 
аз само ще ти помогна. Става ли?
- Ами… – Обмисля предложение-
то ми, вместо веднага да го отхвърли, 
което е добър знак. – … може.
- Така. Кое време от годината е в 
момента?
- Есен.
- А какво обикновено правим през 
есента, което е много неприятно и за 
двама ни? Свързано е с болницата. Ва-
жно е за здравето, но е малко болезне-
но… усещаш едно леко пробождане…
- Бият ни ваксини! – Въодушевле-
нието му за миг е помрачено от осъз-
наването за надвисналата заплаха от 

Как се виждам в света на науката и 
технологиите
Автор: Любомира Петкова Димитрова, 16 години, град Свищов

http://nauka.bg


НАУКА

16Българска наукаЮНИ 2018

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

задължителното (според мама) еже-
годно поставяне на противогрипни 
ваксини.
- Точно така! А за всяка ваксина-
ция е нужна…?
- Игла!
- И още…?
- Ами… Спринцовка!
- Да! Браво, ти успя! 
И в миг този половин час, отделен за 
игра с братчето ми, просто няма как 
да изглежда като загуба на време. Ра-
достта, изписана по лицето му след 
тази малка победа, тя си заслужава 
всяка посветена минута.
Спринцовка. Научно изобретение, чес-
то пренебрегвано, но без него всеки-
дневието ни би изглеждало по съвсем 
различен начин.
Спринцовка – дума от женски род.
Спринцовка – технологично дости-
жение от особена важност, от женски 
род… и изобретено от жена – Летиша 
Геер (Letitia Mumford Geer, родена през 
1852 г.)
„Аз съм… лъч. Името ми означава „лъч“. 
От мъжки род съм, но бях открит от 
жена. Ако не беше тя, може би все пак 
щяхте да разберете за мен, но много, 
много по-късно. Дължа всичко на нея. 
Аз съм…“
Той е радият. Химичен елемент, открит 
от първия носител на две Нобелови на-
гради. Единствената жена, заслужила 
престижното отличие в две различни 
категории – физика и химия. Първата 
преподавателка в Сорбоната – Мария 

Склодовска-Кюри. Жената-учен, съу-
мяла да обори всеобщото мнение, че 
„науката е само за мъже“.
Реалността, в която живеем, е много 
различна от онази, в чиито условия се 
е развивала Мария Кюри. И макар че 
някои от схващанията, битували по 
нейно време, днес биват повтаряни 
отново и отново, истината е една. 
Светът отдавна не се „доминира от 
мъжете“. 
Оправданията на жени, обясняващи 
претърпения провал само и единстве-
но с принадлежността си към „слабия“ 
пол, отдавна са спрели да важат. По-
ловата дискриминация е „бич за мо-
дерното общество“, „ужасен проблем 
с огромни мащаби“, но в действител-
ност проявленията ѝ са много редки. 
В повечето случаи жените в професи-
онален план са поставени абсолютно 
наравно с мъжете. За да изкореним 
окончателно чуждото мнение за нас 
като за „слабия“ пол, трябва първо 
ние сами да спрем да гледаме на себе 
си като на такъв. Първата стъпка вече 
е направена – мъжките оплаквания от 
вида „Жените нямат отговорности, те 
могат във всеки един момент да ре-
шат да си останат вкъщи и да бъдат 
просто домакини“ в днешно време са 
напълно безпочвени. Огледайте се на-
около! Колко често се случва на жена, 
която не работи и разчита на съпру-
га си да издържа семейството, да се 
гледа с добро око? За жените вече е 
не просто естествено да работят и ус-

http://nauka.bg


НАУКА | БРОЙ 110

17Българска наукаЮНИ 2018

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

пяват наравно с мъжете, но дори и да 
ги изпреварват с постиженията си в 
областта на литературата, политика-
та, правото… и в сферата на науката и 
технологиите.
В свое интервю доц. д-р Дарина Гълъ-
бова , преподавател във Великотър-
новския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“, наскоро заяви, че от  десет 
години учениците не се насочват към 
точните науки, особено към „Мате-
матиката“, поради това, че се изисква 
висок интелект и много труд и упори-
тост. Решението да се занимаваш с на-
ука в днешно време е тежко, обвърз-
ващо, изисква пълно посвещаване на 
избраната дисциплина и това е само 
началото. Следва устремът да си про-
правиш път нагоре в научните среди, 
да се докажеш и да постигнеш успех – 
цел, която малцина осъществяват.
 „Животът не е лесен за никого. И как-
во от това? За да успее, човек трябва 
да бъде упорит…“ Мария Кюри е съу-
мяла да открие пътя към успеха. И го е 
извървяла по блестящ и запомнящ се 
начин, посвещавайки живота си на… 
науката. 
Науката не е лесно поприще. И какво 
от това? Нима подобно прозрение би 
накарало истински отдадения на ма-
тематиката, физиката, химията, на 
технологиите човек да се откаже да 
развие потенциала си в дадената сфе-
ра? Ако да, то любовта към науката е 
била само на думи.
Защото нищо – никоя спънка, пре-

пятствие или пречка по пътя – не би 
могло да унищожи чистата, неподпра-
вена радост от достиженията на ло-
гичната мисъл при решението дори 
на най-простите ежедневни пробле-
ми. Радостта, която аз видях, изписана 
върху лицето на малкия си брат и коя-
то напълно и изцяло споделям.
Науката не е просто сбор от теоре-
тични знания, формули и уравнения. 
Технологиите като част от науката 
дават на човека умения, които всеки, 
търсещ успешна реализация на тру-
довия пазар, е длъжен да притежава. 
В рамките на тези две области инди-
видът успява да изгради аналитично 
мислене, способност за вземане на 
бързи решения в различни ситуации, 
а те  намират приложение във всич-
ки сфери на човешкия живот. От би-
товите въпроси на всекидневието до 
осъществяването на открития, които 
имат силата да променят из основи 
света, който познаваме.
В действителност цитатът от Мария 
Кюри изглежда така: „За да успее, чо-
век трябва да бъде упорит и най-вече 
уверен в самия себе си. Трябва да вяр-
ваме, че сме надарени с нещо и че това 
нещо на всяка цена трябва да бъде по-
стигнато.“
Науката ми дава всичко това. Стимул 
да се трудя повече с всеки изминал 
ден – стимул, основан на увереността, 
че притежавам потенциал, който за-
служава да бъде осъществен. Кара ме 
да се чувствам отговорна пред себе си 
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относно развитието на собствените си 
способности и да достигам отвъд пре-
дела на собствените си възможности. 
Ежедневно вдигайки летвата, която 
съм си поставила, аз постепенно над-
граждам знанията си в различните на-
уки и разширявам набора от онези от 
тях, които са привлекли вниманието 
ми. Математика, история, химия, фи-
зика, география, психология, инфор-
матика, информационни технологии 
– моята цел не е да се ограничавам до 
една единствена наука, била тя естест-
вена или хуманитарна. А да откривам 
скритите междупредметни връзки, 
нишките, обединяващи на пръв по-
глед коренно противоположни по 
значението си научни дисциплини и 
парченце по парченце да сглобявам 
тайнствения пъзел на живота, света и 
обществото, към което принадлежа.   
В своята епическа поема „Илиада“ 
Омир изгражда повествованието вър-
ху невиждан до този момент напъл-
но оригинален модел – принципът на 
„лишението и компенсацията“. Макар 
и сътворена преди повече от две хиля-
долетия, творбата му е актуална и до 
днес поради засегнатите в нея непре-
ходни общочовешки въпроси. И макар 
Омировата идея да е претърпяла лека 
промяна, тя все още е в сила, но под 
друго име – съвременната максима е 
„Даваш, за да получиш“. При занима-
нията си с наука през годините аз по-
степенно съумях да придобия множе-
ство качества, оценими единствено 

като… безценни. Въпросът е какво бих 
могла да дам на научното поприще в 
замяна? 
Отговорът е, че от мен науката из-
исква същото, което и от всеки друг 
човек. Посвещаване, труд и огромна 
упоритост, но породени не от външно 
задължение, а от искрена, чиста любов 
към различните ѝ направления. Към 
науката и технологиите като цяло. 
Моят път в избраната сфера оттук на-
сетне следва да бъде посветен не само 
на осъществяването на собствения ми 
потенциал, а още на разкриването и 
насърчаването на чуждия. Да запаля 
искрата не само у брат си, а да я пре-
дам и на всички талантливи деца, с 
които ежедневно се разминавам по 
коридорите в училище. Научната ра-
бота е основана на умението за взаим-
но сътрудничество и място за егоизъм 
в нея няма. Курсът по математика за 
напреднали, който организирах ми-
налата година, ми подари усещането, 
че съм полезна за околните. Че пред-
ставяйки им нагледно пътя, който им 
предстои да извървят, и средствата, 
които ще са им нужни да го направят, 
помагам на децата във възрастта, в 
която аз самата започнах да се зани-
мавам с наука. Това е моят начин да 
осъществя промяната, от която съм 
имала нужда от 2. клас насетне – раз-
биването на идеята, че от насърчение 
се нуждаят само изоставащите, но не 
и надскачащите средното ниво. Уче-
ниците с потенциал са обречени да 
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се чувстват различни и трябва навре-
ме да разберат, че в това няма нищо 
лошо. През настоящата година цел-
та ми е да подновя заниманията си с 
тази част от децата в началния курс на 
обучение – момчетата и момичетата с 
талант, които се нуждаят от място и 
възможност да развиват собствените 
си дарби. 
Бъдещето на науката – близкото, до 10 
години, и в дългосрочен план – трябва 
да бъде ориентирано към приобщава-
нето на будните умове още от ранна 
детска възраст. Зрънцата от новото 
поколение, надарени с необикновени 
възможности, не бива да се чувстват 

отритнати от обществото, а насър-
чени да си създадат своя собствена 
сплотена социална група, чиито чле-
нове да са обединени от любов към 
науката. Задълбочаването на тази 
страст при срещата със съмишленици, 
без значение от различията помежду 
им, в частност и половите, е първата 
стъпка от прехода на днешните деца 
към успелите учени на утрешния ден, 
от които ще зависи покоряването на 
нови научни и технологични върхове.
Защото моят собствен свят, а и светът 
като цяло, не би могъл да съществува 
без наука. 
  

4 КОНКУРСА ЗА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ 2018 Г.

http://nauka.bg
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REFRESH (Relate, Expe-
rience, Find Research Everywhere and 
SHare) е 20-месечен проект, финанси-
ран от Европейската комисия по дей-
ностите Мария Склодовска-Кюри на 
програма „Хоризонт 2020“.

REFRESH е иновативен проект за Ев-
ропейска нощ на учените 2018-19 с 
ръководител Центъра за изследвания 
и анализи. В проекта участват 21 ос-
новни и 27 асоциирани партньори от 
цялата страна, с мащабна програма в 
14 селища. Програмата обхваща въл-
нуващи дейности в училища, конкур-
си, срещи с учени в изследователски 
институти и университети, на влак, 
в планината и на кораб, и събития на 
публични градски локации. Към съби-
тията в България се присъединяват 
и множество международни партньо-
ри, с които ще осъществяваме видео 
връзки и кампании за популяризира-
не на науката в социалните медии. Ще 
отбележим заедно Европейска нощ 
на учените на 28 септември 2018 и 27 
септември 2019 г. През 2018г. центра-
лен фокус ще бъдат Европейската го-

дината на наследството и Европейска 
столица на спорта, а през 2019г. ще на-
правим връзка с Европейска столица 
на културата и 100-годишнината от 
основаването на Международния ас-
трономически съюз.

 

REFRESH Фото и Видео – това беше 
едно от най-популярните състезания 
през предходния период на проекта. 
Онлайн фотоконкурс и видеоконкурс 
за млади хора, в който участниците ще 
бъдат предизвикани да намерят нау-

Европейска нощ на учените 2018-
2019
https://nauka.bg/night/
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ката около себе си, да направят сним-
ка или селфи с мобилните си телефо-
ни или да заснемат 3-минутно видео 
на научна тема и да ги споделят с нас. 
По време на Нощта на учените ще бъ-
дат наградени най-добрите творби.
 
REFRESH Touch – наистина труден за 
провеждане конкурс поради факта, че 
целевата група не е лесно достижима. 
Решихме да го запазим, тъй като смя-
таме за важно привличането на по-
вече млади хора към науката. Това е 
конкурс за рисунка, насочен към деца 
и младежи със слухови увреждания за 
начина, по който те се виждат в наука-
та. Рисунките им ще бъдат показани 
по време на Нощта на учените.
 

REFRESH Voices – серия от аудио за-
писи, посветени на научни теми и на-
правени преди Нощта, които ще бъдат 
представени по време на събитието и 
ще бъде възможно изтеглянето им – 
специално за хора с увредено зрение. 
Целта, освен грижата за слабо пред-
ставени групи, е постепенно да се уве-
личи обемът на аудио библиотеката и 
да се превърне в ценен ресурс за хора 
със зрителни увреждания и труднос-
ти при четенето.
 
REFRESH Момичета в науката – он-
лайн конкурс за есе, насочен към мо-
мичетата, обявен преди Нощта, за това 
как те се виждат в науката и техноло-
гиите. Победителите ще бъдат награ-
дени по време на Нощта на учените.

http://nauka.bg
https://nauka.bg/4-konkursa-refresh/
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На 25 май посетих Археологи-
ческия музей на гр. Велико 
Търново, където с Петя Ива-
нова пропътувахме хиляди 

години назад във времето, за да се до-
коснем до бита и културата на хората, 
обитавали някога нашите земи. Как 
са живели, в какво са вярвали и как-
ви са били техните занаяти? Каня ви 
на кратко пътешествие с машината на 
времето, а когато се завърнем, не про-

пускайте да посетите музея и на живо.
Всички артефакти в Археологическия 
музей на Велико Търново са много 
ценни, тъй като ни дават сведения за 
тези, които са обитавали земите ни 
хиляди години преди нас. Музеят е 
открит през 1985 г. по случай 800 го-
дини от въстанието на братята Асен и 
Петър.
В първата зала на музея са изложени 
най-древните намерени предмети. 

Велико Търново: Разходка в 
древността
Автор: Росица Ташкова

Млечни зъби на елен. Снимка: Росица Ташкова

http://nauka.bg
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Значим обект от неолитната епоха е 
селищната могила от с. Самоводене. 
Това може би е едно от най-големите 
неолитни селища на Балканския по-
луостров. Заема площ от 200 дка. Съ-
ществува без прекъсване в продъл-
жение на 600–700 години или от 5700 
до 5000 г. пр. Хр. Наблюдават се 12 
жилищни хоризонта – вкопани и над-
земни жилища. Важен паметник за 
човешката история, произхождащ от 
това селище, е знаковата предписмена 
система. Тя се намира върху дъното на 
керамичен съд и е датирана 5000 г. пр. 
Хр. Но все още не се знае какво е тях-
ното значение и може би тази загадка 
никога няма да бъде разкрита.
Впечатляваща находка е глинени-
ят олтар с моделирана вътре в него 
женска фигура, свързана с култа към 
богинята майка. Представите за този 
култ допълват експонираните амуле-
ти от млечни зъби на елен, култови 
стълбчета и зооморфна пластика. Се-
лището е открито в местността Качи-
ца в Търново (днешният Пишман) и е 
датирано от късния неолит до късния 
халколит (5300–3800 г. пр. Хр.). 
 Кремъчните ножове от неолитната 
селищна могила Джулюница са дати-
рани 4800–4000 г. пр. Хр. От това вре-
ме е и първият рисуван съд, украсен 
чрез отнемане на повърхностния слой 
на съда и последващото му запълване 
с бяла паста.
Един от най-ценните експонати в пър-
вата зала на музея е златната находка 

от селищна могила Хотница. Златото 
е открито в храма на селището и се 
състои от 21 големи халки, 17 по-мал-
ки, 1 гривна и 4 апликации, предста-
вляващи схематично човешко лице. 
Предполага се, че това са първите в 
света златни изделия, направени от 
човека. Датирани са 4100 г. пр. Хр.

Златната находка. Снимка: Росица 
Ташкова

Хотнишката селищна могила има 14 
жилищни хоризонта, 20 сгради – една 
от тях е храмът, а в друга са открити 
много костни идоли и се предполага, 
че това е била работилница за тяхно-
то изработване. Открити са и много 
предмети, свързани с духовните пред-
стави на енеолитното общество.
До Хотнишкия водопад е открито се-
лище от прехода от енеолит към брон-
зовата епоха, 3600 г. пр. Хр. Има два 
жилищни хоризонта. По време на раз-
копките е доказано, че подземните 
жилища са били заляти от вода, а над-

http://nauka.bg
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земните са изгорели. Открити са мно-
го интересни артефакти – вече при 
изработката на глинените съдове се е 
използвал ръчният грънчарски кръг, 
което е много напредничаво за вре-
мето си. Тук се появяват лъжици от 
глина, костени игли и медни ножове, 
както и мидата спондилус, която не е 
местен биологичен вид и изглежда е 
била внасяна от други земи. Мидата е 
носена като амулет.
В музея има находка от 32 кухи брон-
зови брадви, за които се смята, че са 
били използвани като разменна моне-
та. Те са открити в с. Овча могила. 
След 1700 до 700 г. пр. Хр. настъпва 
желязната епоха. По нашите земи жи-
веят траките: кробизи и уздицензи. 
Разкрити са много предмети, прите-
жание на тракийската аристокрация.
Виртуална разходка из първата зала с 
Петя Иванова: 

През 1990 г. край с. Големани, е проу-
чена тракийска могила, случайно от-
крита при строителни дейности. Тя е 
проучена от д-р Иван Църов. Разкри-
тата могила е част от голям некропол, 
състоящ се от 8 могили. Открито е 
голямо погребение на гетски династ 
или парадинаст от края на 5 в. пр. Хр. 
Гробният инвентар включва около 
260 предмета от злато, бронз и желязо, 
които свидетелстват за владетелски, 
жречески и военни дейности, изпъл-
нявани от погребания. Парадинастите 
са военно-административни управни-
ци, подчинени пряко на царстващите 
владетели и на централната власт. Те 
са и неговите съуправители и контро-
лират отделни области от общата те-
ритория на държавното обединение. 
Според Херодот, те са най-мъжестве-
ните и най-справедливите сред тра-
ките.

http://nauka.bg
https://www.youtube.com/watch?v=OBVwNHtM5FA
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Погребението е изложено в отделна 
зала.

 

Погребението на парадинаста. Сним-
ка: Росица Ташкова

През късножелязната епоха, 4–5 в., 
натуралната размяна преминава в па-
рична. Траките не са секли монети, а 
са използвали такива от гръцките по-
лиси. Когато не достигали, правели 
тракийски имитации. Във витрини-
те на музея са показани монети и от 
македонски владетели. В изложената 
бронзова кана е имало съкровище от 
сребърни монети от 2–3 в.
В началото на новата ера Римската 

империя завладява земите на Балкан-
ския полуостров. След покоряването 
на тракийските племена, през 15 г. сл. 
Хр. между Дунав и Стара планина е об-
разувана провинцията Мизия, в която 
възникват множество градски цен-
трове. 
В средата на първи век земята по по-
речието на р. Росица била разделена 
сред демобилизирани войници. Ста-
рите одриски земи били организира-
ни в провинция Тракия през 45 г. сл. 
Хр. След 25–30-годишна служба в ар-
мията римският войник бил демоби-
лизиран и получавал поземлен учас-
тък или пари.
Появила се нужда от градски център, 
който да събира данъците. Това е била 
причина за създаването в началото на 
втори век на Никополис ад Иструм – 
градът на победата.
Той се разполага на 18 км от Велико 
Търново, върху плато на левия бряг на 
р. Росица. Основан е от римския импе-
ратор Марк Улпий Траян (98–117 г.) в 
чест на победата му над даките (106 г.) 
и се превръща във важен администра-
тивен и икономически център в се-
верната част на римската провинция 
Тракия. Градът е населен предимно с 
преселници от Мала Азия. Основната 
дейност на градската аристокрация е 
било земевладението. Около 100 го-
дини те секли собствени моменти с 
над 1000 емисии. На лицевата им част 
е бюстът на императора и титлата му, 
а на гърба – божество и името на гра-

http://nauka.bg
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да на старогръцки език.
В Никополис ад Иструм е открита и 
най-голямата за българските земи 
статуя на божеството Асклепий, с ви-
сочина почти два метра. Статуята е от 
мрамор и е открита през 1985 г. от ар-
хеолога Румен Иванов. Понастоящем 
краси лапидариума на Археологиче-
ския музей на Велико Търново. 

Статуята на Асклепий в лапидариу-
ма. Снимка: Росица Ташкова

Във втората зала на музея можете да 
видите снимка на площадния ком-
плекс на Никополис ад Иструм, арте-
факти от разкопките и макет на агора-
та. 

http://nauka.bg
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Разкопките на Никополис ад Иструм. Снимка: Росица Ташкова

Макет на агората. 
Снимка: Росица Ташкова

http://nauka.bg
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Характерната римска подова настил-
ка. Снимка: Росица Ташкова

Зехтинени лампи с 1, 3 или 5 фитила. 
Снимка: Росица Ташкова

От първи до седми век град Нове е се-
далище на I Италийски легион: 4000 
до 6000 войници охранявали грани-
цата. В началото е бил военен лагер, 

но постепенно около него възниква и 
цивилно селище. 
В залата са изложени различни строи-
телни материали, включително таки-
ва, които се внедряват за подобрява-
не на акустиката в сградите и тигула 
(цигла) с печат на I Италийски легион, 
който в извънвоенно време се занима-
вал с тяхното производство.
Тук можете да видите и част от голя-
мото монетно находище, наброява-
що над 3700 сребърни монети, както 
и медна военна диплома, издавана 
на демобилизираните войници. Тези 
войници първоначално били набира-
ни сред римляните, а по-късно арми-
ята разчитала на наемници, на които 
държавата заплаща. Пътищата и акве-
дуктите са изградени именно от вой-
ниците в извънвоенно време. 

Монети. Снимка: Росица Ташкова

http://nauka.bg
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Лампи, военна диплома и калъп за про-
изводство на амулет с Горгоната Ме-
дуза. Снимка: Росица Ташкова

Детски играчки: кончета, петле и за-
рове. Снимка: Росица Ташкова

Изложена е и тръба от хипокауст от 
Никополис ад Иструм. Тя е служела 
за затопляне на помещенията. Кога-
то римляните строяли град, първо се 
определяли посоките и главната пор-
та винаги била насочена към Рим – за 
Никополис ад Изтрум това е западна-
та порта. След това се прави канали-
зацията, а след нея и улиците, които 
са перпендикулярни: главната е се-
вер-юг, а другата е изток-запад. Агора-
та е централният площад, който вечер 
се затваря. Там са разположени мага-
зините. 

Тръба от хипокауст. Снимка: Росица 
Ташкова

Изложена е луксозна керамика, тъй 
като през втори век на територията 
на Никополис ад Иструм се изграждат 
четири центъра за производство на 
керамика: Павликени, Бутово, Хотни-

http://nauka.bg
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ца и Бяла черква. Показана е и шлака-
та от процеса на производство, което е 
доказателство, че то се е извършвало 
на място и керамиката не е вносна.
В залата има пещ за изпичане на съ-
дове. Съществуват десетки запазени 
такива пещи. Огънят гори отдолу, а 
отгоре се поставят съдовете за изпи-
чане, покрити с капак, който се разру-
шава в края на процеса. В Павликени 
има музей, в който се демонстрира 
този занаят.

- Пещта. Снимка: Росица Ташкова

- Пещта, гледана отгоре. Снимка: Ро-
сица Ташкова

Керамичният център край Павликени 
е произвеждал предимно фина кера-
мика с много голям асортимент, до-
като в керамичния център край Бяла 
черква са открити най-добре запазе-
ните досега пещи за изпичане на стро-
ителна керамика. 
В залата са изложени и тежести, наре-
чени екзагии с точно определено те-
гло. В района са открити две тържища, 
където са били използвани те.

Екзагии. Снимка: Росица Ташкова

http://nauka.bg
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Тук можете да видите и съдовете, в 
които наетите оплаквачки са съби-
рали сълзите си при оплакването на 
покойник и в зависимост от количе-
ството събрани сълзи им се е запла-
щала съответната сума. Тези съдове 
са от стъкло или от глина, наричат се 
лакримарии и са се поставяли до гла-
вата на починалия.

Лакримарии. Снимка: Росица Ташкова

В съдове са запазени изгорели смоки-
ни и фурми, които са били внасяни от 
Изток. Съдчето от стъкло също не е 
местно производство.

Горели фурми и смокини. Снимка: Роси-
ца Ташкова

В залата са изложени и оброчни плоч-
ки с божества от гръцкия и римския 
пантеон. Най-почитани били Тракий-
ският конник и Херкулес. 

Оброчни плочки. 
Снимка: Росица Ташкова

http://nauka.bg
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Херкулес. Снимка: Росица Ташкова

В надгробна могила край гара 
Джулюница са разкрити погребения 
от III век с богат гробен инвентар. Тъй 
като един от най-почитаните богове 
по онова време е Дионисий, чийто же-
зъл завършвал с шишарка, много ри-
туални съдове за неговите празници 
били със същата шишарковидна фор-
ма.

Шишарковиден съд. 
Снимка: Росица Ташкова

В последната зала са изложени момен-
ти от Средновековието, когато Търнов 
град е столица на България (12–14 в.). 
Предполага се, че след разрушаването 
на римския град Никополис ад Иструм 
през 5 век, хората се заселват на укре-
пеното от природата място – Царевец, 
още преди 12 в. Затова в първата ви-
трина са изложени различни съдове 
от по-ранни времена – съд с прабъл-
гарския символ на бога Слънце и сла-
вянска керамика. Тук има и кръстове 
енколпиони, съставени от две части, 
които се затварят и вътре се поставя-
ли частици от мощи или други свеще-
ни предмети. 
Първите разкопки на Царевец са осъ-
ществени от местното археологическо 
дружество още през 1879 г. През 1900 
г. се правят по-мащабни разкопки на 
Царевец и Трапезица от френския ар-
хеолог Жорж Сьор, но всичко, което е 
открито в момента се намира в музея 
в София. Най-мащабни са разкопките 
през 60-те и 70-те години, а средства-
та за тях са събирани от целия българ-
ски народ.
В залата под лупа могат да бъдат раз-
гледани златният пръстен печат на 
цар Калоян и златният кръгъл пе-
чат на цар Иван Асен II. Има и оловен 
пръстен на цар Калоян. С тези печати 
се скрепяват важни царски документи 
и дипломи. Златният печат се нарича 
хрисовул, сребърният – аргировул, а 
оловният – молевдовул. 
През 1972 г. Въло Вълов разкрива по-
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редния гроб (номер 39) от голям не-
кропол пред църквата Св. Четириде-
сет мъченици. В него е открит много 
висок за времето си мъж – около 1,90 
м. Смята се, че това е цар Калоян. Кос-
тите му са погребани през 2007 г., като 
преди това са обработени със специа-
лен колофонен разтвор, с който са об-
работвали мумиите някога, и са запе-
чатани в специален саркофаг, в който 
не навлизат влага и въздух. Тази про-
цедура може да ги запази непокътна-
ти в продължение на 3000 години с 
надеждата някога да се установи със 
сигурност дали това наистина е Ка-
лоян.
Виртуална разходка из третата зала с 
Петя Иванова:
   

http://nauka.bg
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Резюме

Историята на нашата планета 
изобилства с трудно обясни-
ми явления и катаклизми. 
Такива са например загадка-

та, свързана с появата на спътник на 
Земята – Луната, и причината за смър-
тта на динозаврите. Има хипотеза, 
според която тези две събития тряб-
ва да бъдат разглеждани свързано, в 
една линия на причинно-следствени 
връзки. В статията се прави кратка 
характеристика на историята на на-
шата планета. Обект на статията е 
проследяването на събитията и при-
чините, които са предизвикали изчез-
ването на динозаврите и появата на 
Луната като спътник на нашата пла-
нета Земя. Целта ѝ е да се анализират 
заедно и чрез причинно-следствени 
връзки тези две знаменателни съби-
тия.

Ключови думи: динозаври; луната; ор-
бита; перихелий; иридий; изчезване

Keywords: dinosaurs; moon; orbit; 
perihelion; iridium; extinction

Въз основа на анализа на метеорити 
и лунна почва възрастта на Земята се 
оценява на около 4,5 – 4,6 милиарда 
години, или по-точно – на 4 567 ми-
лиона години. Формирана е от мате-
риал (газове и по-тежки елементи) от 
протооблака на Слънчевата система, 
останал неизползван след образува-
нето на самото Слънце. Чрез процеси-
те кондензация, коагулация и акреция 
по-малките фрагменти се втвърдяват, 
присъединяват се едни към други и се 
слепват, за да станат по-големи фраг-
менти. Те оформят т.нар. планетези-
мали, или протопланети от няколко 
десетки километра в диаметър. Сред 
тях е имало едно важно за нас натруп-
ване на материя на около 150 мили-
она километра от Слънцето – Земя-
та.
Преди около 4 500 милиона години, 
през еона Хадей, се случва едно забе-
лежително събитие – нашата планета 

Луната убива динозаврите и става 
спътник на Земята - победител в 
конкурса "Обясни науката"
Автор: Невсе Арнауд
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се сблъсква с астрономичен обект с 
размерите на Марс и с маса, равнява-
ща се на около 10% масата на Земята.
Това небесно тяло я удря допирателно 
и в резултат на това огромно количе-
ство земен материал и голяма част от 
това хипотетично тяло биват изхвър-
лени в орбита. От тези фрагменти се 
образува бъдещата Луна, която е за-
почнала да обикаля по орбита с ради-
ус от около 60 000 км. От удара Земята 
получава рязко увеличение на ско-
ростта на въртене, като тя прави един 
оборот в рамките на 5 часа, а оста ѝ се 
фиксира в положение със забележим 
наклон.

Иридий аномалия
Основната хипотеза за изчезването на 
динозаврите е тази на учените Луи и 
Уолтър Алварес за удара на земята с 
небесно тяло. Тази хипотеза допуска 
измиране на динозаврите като една от 
последиците от падането на астероида 
върху полуостров Юкатан в Мексико. 
В потвърждение се посочва Чиксулуб-
ския кратер и увеличеното съдържа-
ние на иридий в слоя на границата в 
пластовете креда и палеоген. Рязкото 
нарастване в съдържанието на ири-
дий в почвата се счита за момента на 
падането на астероида и началото на 
мащабен катаклизъм. Химическият 
анализ на почвата в глинестия слой 
на границата между креда и палео-
ген показва увеличение в средното 
съдържание на иридий около 10 – 30 

пъти. На някои други места на Земята 
превишението е още по-значително. 
Съгласно графика, съставен от група-
та на Алварес, времето на началото на 
катаклизма е ясно проследимо. Изсле-
дователят може да види рязък скок в 
натрупването на иридий в слоя. (Фиг. 
1)

Фиг. 1. Графиката е изготвена от гру-
пата Алварес 

Нека обърнем внимание на количе-
ството на иридия, постъпващ в поч-
вата. Може да се види, че до края на 
кризисния период, до границата пре-
ди 65 млн. години, количеството на 
иридий, попадащо в почвата, е достиг-
нало еднакъв темп. (фиг. 2)
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Фиг. 2. Скорост на навлизане на ири-
дия в почвата

Тогава в един момент се наблюдава 
рязък скок в количеството иридий в 
почвата, като увеличението е около 
10 пъти. (фиг. 3)

Фиг. 3. Графика, илюстрираща рязко-
то увеличение на иридия в почвата

Това показва, че е имало събитие, кое-
то е довело до рязко увеличаване на 
количествата на иридия. Събитието е 
било от планетарен мащаб, тъй като 
нарастването на иридия през този пе-
риод се открива по цялата планета. 
След това уникално явление – рязкото 
увеличение на количеството иридий 
за кратко време, започва период на 
масирано нахлуване на Земята, про-
дължил 5 000 години. В продължение 
на следващите 15 хиляди години се 
наблюдава постепенно намаляване на 
постъпленията от иридий. И едва след 
20 хиляди години от началото на тези 
процеси количеството иридий, навли-
защо в почвата, се връща към нормал-
ните си стойности. (фиг. 4)
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Фиг. 3. Графика, илюстрираща рязко-
то увеличение на иридия в почвата

Това показва, че е имало събитие, кое-
то е довело до рязко увеличаване на 
количествата на иридия. Събитието е 
било от планетарен мащаб, тъй като 
нарастването на иридия през този пе-
риод се открива по цялата планета. 
След това уникално явление – рязкото 
увеличение на количеството иридий 
за кратко време, започва период на 
масирано нахлуване на Земята, про-
дължил 5 000 години. В продължение 
на следващите 15 хиляди години се 
наблюдава постепенно намаляване на 
постъпленията от иридий. И едва след 
20 хиляди години от началото на тези 
процеси количеството иридий, навли-
защо в почвата, се връща към нормал-
ните си стойности. (фиг. 4)

Фиг. 4. Плавно намаляване на приема 
на иридий за период от 15 хиляди го-
дини

Излишъкът от иридий на Земята не 
прекъсва след рязко увеличение дори 
и в относително кратък период, изме-
рен в продължение на години или ве-
кове. Продължава после десетки хиля-
ди години. Възниква въпросът – може 
ли на праха от падането на астероида 
да му отнеме толкова време, за да се 
уталожи върху земната повърхност? 
Може ли този период да бъде дълъг 
цели 20 хиляди години? Размерът на 
астероида с диаметър 10 км и разме-
рите на Земята с диаметър 12 742 км 
не са сравними величини. Максимумът 
от въздействия на един астероид с 
подобни размери може да бъде едва 
регионално замърсяване на въздуха, 
някакво локално земетресение и въл-
ни цунами. Нито един точен източник 
следователно не би могъл да доведе 
до такова широко и равномерно раз-
пределение на иридий на цялата пла-
нета. Оказва се, че иридият може да 
бъде от земен произход. Изследвани-
ята на продуктите от изригванията на 
вулкана Килауеа, разположен на Ха-
вайските острови, показват необичай-
но висока концентрация на иридий. В 
същото време се доказва, че иридий 
не се съдържа в лавата, а излиза заед-
но с вулканична пепел и газовете в ат-
мосферата, което осигурява широкото 
му разпространение. Този вулкан дава 

иридий в количества, превишаващи 
тези от метеоритен произход.
Измирането на динозаврите от преко-
мерните количества иридий на Земя-
та се свързва и с интензифицирането 
на вулканичната активност. Преди 60 
до 68 милиона години масово изтича-
не на магма от земни кратери е имало 
на полуостров Индостан, както сви-
детелстват образуванията върху Де-
канското плато в Индия. Причината за 
тази прекомерна вулканична дейност 
на планетата и до днес остава неясна. 
От тази гледна точка един-единствен 
скелет е интересен за определяне на 
вида, но не може да разкрие причини-
те за изчезването на целия вид. При 
разкриването на т.н. „динозавърско 
гробище” се откриват смесени счупе-
ни кости на тревопасни и хищни ди-
нозаври. Този факт налага извода, че 
не е едно събитие, което е събрало ди-
нозаврите от различни видове на едно 
място, в което те са намерили смъртта 
си. Вероятно те са се задушили от пе-
пелта или са умрели от глад, а може би 
до края им е довело външно физиче-
ско въздействие, независимо от своя 
вид и размер. Откриването на големи 
райони със скелети на динозаври на 
всички континенти говори за глобал-
ни събития, които се случват навсякъ-
де със същата интензивност и много-
кратно са обиколили повърхността на 
цялата планета. Това свидетелства, че 
едва ли в този случай се касае за огра-
ничено астероидно въздействие, как-
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то и за регионално изригване на група 
вулкани. Събитието е било катастро-
фално за планетата и е продължило 
хиляди години.
Падането на астероида не може да 
бъде причина за продължителни ге-
оложки процеси. За такава масова 
смърт на цели животински видове по 
цялата планета е необходимо съби-
тие, което не е точково, локално, а е 
катастрофално за всяка част на плане-
тата, за всеки неин ъгъл. Това трябва 
да трае не години и столетия, а хиля-
долетия. Вследствие на катаклизми 
континентите се разпадат, планините 
се сриват, морското дъно се издига, а 
моретата и океаните излизат от бре-
говете, погребвайки под себе си цели 
колонии от динозаври и други големи 
земноводни хищници. Могат да оцеле-
ят само малки и бързи животни, за да 
напуснат опасното място. Ако се прие-
ме това обяснение, може да се напра-
ви заключението: видове с тегло над 
25 кг не са могли да оцелеят в подобна 
катастрофа. 

Произход на Луната
Луната поражда интерес от хиляди 
години, който я прави и обект за из-
следване от учените. Дори и следена 
с толкова голямо внимание, Луната 
продължава да пази много тайни. На 
първо място е въпросът за нейния 
произход. Как би могъл такъв спът-
ник да се формира на толкова близко 
разстояние от Земята? Къде е систе-

мата Земя – Луна с такъв необичайно 
висок момент на привличане? 
Сред многото предположения за про-
изхода на Луната хипотезата за сблъ-
сък на прото-Земята с небесно тяло се 
смята за основна. В резултат на този 
сблъсък Луната се формира от изхвър-
лената материя. Друга хипотеза е тази 
за „улавянето” на Луната от космоса и 
привличането ѝ към Земята като неин 
спътник. Всяка хипотеза е базирана 
на собствени съображения както „за”, 
така и „против”.
Основният недостатък на хипотеза-
та за „улавянето” е почти кръговата 
орбита на Луната, която се изключва 
при подобен процес на привличане 
на преминаващо тяло. В този случай 
орбитата на Луната трябва да бъде 
под формата на силно удължен елип-
соид с голяма ексцентричност. Невъз-
можността да се отговори на въпроса, 
свързан с кръглата орбита на Луна-
та, най-много оспорва хипотезата за 
спътника така близо до нашата пла-
нета. 

В хипотезата за „улавянето”е необхо-
димо да отговорим на няколко ключо-
ви въпроса:
1. Какво е „месторождението” на Лу-
ната?
2. Каква е причината за напускане на 
„първоначалната” ѝ орбита?
3. Какъв е бил по-точно „механизмът 
на улавянето”?
4. Как се е получило „закръгляването” 

http://nauka.bg


НАУКА | БРОЙ 110

41Българска наукаЮНИ 2018

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

на иначе елипсовидните орбити на 
небесните тела?
В търсене на предполагаемото място 
за формиране на Луната и изследване 
на състава на планетите се открива 
очевидна закономерност – най-близ-
ката до Слънцето планета има най-го-
лямото ядро по отношение на масата 
на планетата. (Фиг. 5)

Фиг. 5. Съотношението на масите на 
ядрото към масите на планетите

В серията планети на земната група 
според съотношението на масата на 
ядрото към масата на планетата Лу-
ната с нейните 2% остава далеч зад 
Марс. Следващият параметър е плът-
ността, която отново показва, че мяс-
тото на Луната с плътност от 3,3 g/cm³ 
е след Марс.
Поставянето на Луната в групата от 
газови гигантски планети няма сми-
съл, те са обекти с напълно разли-
чен тип и тегло. Може да се направи 
сравнение със спътниците на някои 
от тези планети. Има се предвид сате-
литите на „Галилея” на Юпитер, кои-
то най-много съответстват на Луната 
по размер и плътност. Плътността във 

вътрешността на спътниците „Гали-
лея”, „Йо” и „Европа” е доста голяма 
и съответства на плътността на Лу-
ната. Но наличието на атмосферата 
и вулканичната им активност, за раз-
лика от почти пълното отсъствие на 
атмосферата и отсъствието на следи 
от вулкани на Луната, показва, че тя 
не би могла да бъде толкова близо до 
Юпитер. Два далечни спътника, „Гани-
мед” и „Калисто”, имат плътност само 
1,9 и 1,8 g/cm³, което е много по-мал-
ко от лунния сателит. Но сходството 
на Луната с „Калисто” предполага, че 
Луната би могла да се формира някъ-
де наблизо. 
Когато се види орбиталното местопо-
ложение на сателитите на „Галилея”, 
между „Ганимед” и „Калисто” ще се 
открие празна орбита с липсващ сате-
лит. (Фиг.6)

Фиг. 6. Разстояния между спътници (в 
хиляди км)

Въздействието на Луната, изчислено 
на базата на маса и обем, сега е мно-
го по-голямо от това на „Ганимед” и 
„Калисто”. По-долу е показано как Лу-
ната, която преди това е притежавала 
по-ниска плътност, е придобила до-
пълнителна маса, в резултат на която 
изчислената ѝ плътност се е увеличи-
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ла до наши дни. След като се определи 
възможното място за формиране на 
Луната, би било възможно да се раз-
бере причината за „слизането” на Лу-
ната от предходната ѝ орбита.
Слънчевата система е изпълнена с ас-
тероиди и комети, чиито следи се на-
блюдават на повърхността на всички 
тела в пространството ѝ. Дори на Зе-
мята има много кратери, образувани 
от падания на астероиди в различни 
периоди от историята на планета-
та. Ние се интересуваме по-скоро от 
вериги от подобни кратери, разпо-
ложени поредно и съществуващи на 
повърхността на някои небесни тела. 
Доскоро механизмът на образуване на 
такива вериги не беше известен. След 
падането на кометата „Шомекер-Леви 
– 9” на Юпитер през 1994 г. се открива 
тайната на формирането на кратер-
ните вериги. Оказва се, че планетата 
може да разруши астероид, приближа-
ващ я по-близо до границата на Рош. 
(Фиг. 7)

Фигура 7. Комета „Шомекер-Леви – 9”

Тази верига от астероиди може да бъде 
погълната от самата планета, както 
става с кометата „Шомекер-Леви – 9”, 

или може да влезе в един от спътни-
ците на планетата, оставяйки на по-
върхността ѝ впечатляваща верига от 
кратери. Потвърждението, че разру-
шените комети и астероиди попадат в 
сателитите на Юпитер, е веригата от 
кратери на Енки на повърхността на 
„Ганимед“. (Фиг. 8)

Фиг. 8. Веригата на Енки кратери на 
повърхността на „Ганимед”

Подобни вериги от кратери съществу-
ват и на други спътници на Юпитер. 
Малките астероиди не представляват 
заплаха за спътниците и не им причи-
няват проблеми, оставяйки кратерни 
вериги. Но какво ли би станало, ако 
метален астероид с диаметър 500 км 
се доближи до Юпитер? Силата на 
привличането в рамките на граница-
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та на Рош ще го разкъсат на няколко 
доста големи парчета, всяко от кои-
то е в състояние да унищожи всеки 
естествен спътник на Юпитер, който 
би се изпречил на пътя му. Ако се от-
чете фактът, че тези части с диаметър 
200 – 300 км имат и огромна скорост в 
движението си („Шумекер-Леви – 9” се 
разби в Юпитер със скорост на падане 
от 64 км/сек), се получава опашка от 
смъртоносни снаряди. 
Сред известните ни кратерни вери-
ги наблюдаваме последователност 
от десетки малки кратери, като дока-
зателство за разпадането на астеро-
идите. Но ако астероидът не е бил с 
каменно ядро, което би се разкъсало, 
а с метално? Тогава не бихме могли да 
видим серия кратери, а само един или 
най-много няколко огромни кратера, 
подредени в редица.
В търсенето на отговор на въпроса за 
причината за слизането на Луната от 
някаква нейна предишна орбита мо-
жем да разгледаме повърхността на 
земния спътник. Дори и с невъоръже-
но око от Земята се забелязват следи 
от тези отдавнашни събития. 
На разгънатата карта на Луната ясно 
личат четири кратера, образуващи 
една верига. Възходящо – кратер „Го-
дард” (1), „Море” (2), „Яснота” (3) и 
„Морско дъно” (4) (Фиг. 9).

Фиг. 9 Лунните кратери

Равномерността на повърхността въ-
тре в кратера показва, че енергията 
на падналите тела е била същата и 
толкова висока, че телата, вградени в 
тялото на Луната, буквално са разто-
пили вътрешната ѝ структура, защото 
се виждат „разливи” около тези кра-
тери. Наличието на магнитни и гра-
витационни аномалии в областта на 
кратера доказват металния състав на 
астероидите. (Фиг. 10)
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Фигура 10. Местоположението на гра-
витационни аномалии

Металните тела, падали в първона-
чално светлата Луна, която е имала 
плътността на „Ганимед” и „Калисто”, 
са допринесли за това тя да увеличи 
масата си. По този начин се увелича-
ва изчислената плътност на Луната, 
която става по-висока от плътността 
на спътниците, близо до които се е 
формирала Луната. Веригата от смър-
тоносни черупки от разкъсан гигант-
ски астероид, подредени в продълже-
ние на десетки хиляди километри, са 
образували астероид, насочил се към 
Луната. Енергията на всеки от метал-
ните астероиди е била висока, те са 
летели със скорост около 70 км/сек. 
Първият сигнал е бил даден с това, че 
Луната е ударена от най-малкия асте-
роид, създаден в кратера на „Годард”. 
Той буквално се забил в тялото на Лу-
ната, изтласквайки на повърхността 
поток от разтопена скала като огър-
лица. Вторият, малко по-голям астеро-
ид с епицентър в кратера „Море” (2), 
го е оформил именно като море, като 

вълни, като пяна и пясък. (Фиг. 11)

Фигура 11. Кратерите „Годард” (1) и 
„Море” (2)

Енергията на третия астероид, по-
тънал дълбоко, на десетки кило-
метри в тялото на Луната, е била 
толкова голяма, че въздействието 
ѝ променя орбитата на Луната. Епи-
центърът на удара бил в кратера „Яс-
нота” (3). „Течната ракета” буквал-
но наводнява лунната повърхност 
и създава такива структури като 
„Морето на спокойствието”, „Заливът 
на тежестта”, „Нектарното море” и 
„Морето на изобилието”.
Но Луната е поразена от чудовищен 
удар, когато в нея попада най-големи-
ят астероид от веригата, чийто диа-
метър е бил поне 400 километра. Уда-
рът е бил толкова силен, че за Луната 
е невъзможно да остане в старата си 
орбита. 
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Фиг.12. Веригата от кратери, която е 
извадила Луната от орбитата ѝ
 
Луната, след като е избутана от орби-
тата си, започва да се движи по кривата 
във вътрешните части на Слънчевата 
система. Като се има предвид увелича-
ването на гравитационната сила при 
придвижване във вътрешността на 
Слънчевата система, първоначална-
та скорост на Луната се е увеличила 
с 8 – 10 км/сек. На земната орбита на 
Луната ѝ отнема 2,5 – 3 години, за да 
достигне скоростта на орбитата на Зе-
мята от 30 км/ сек. (Фиг. 13)

Фиг. 13 Луната се върти около орбита-
та.

Приближавайки се до Земята по пе-
риферията, Луната е въвлечена от 
гравитацията на Земята и тогава се 
оказва на удължена елиптична орби-
та, разположена в равнината на екли-
птиката с наклон само от 5°. Ето защо 
орбитата на Луната не лежи в равни-
ната на екватора на Земята. От този 
момент, който се е случил преди 65 
милиона години, започва незавидната 
съдба на динозаврите.

Смъртта на динозаврите
Луната по чудо избягва от сблъсъка 
със Земята, летейки на минимално 
разстояние от нея. От нашата планета 
е било възможно да се наблюдава как 
Луната, излизаща от нищото, бързо 
затваря небето, пробива неговия „по-
крив” и също толкова бързо изчезва. 
След като вече не е била способна да 
избяга от „прегръдката” на земната 
гравитация, е продължила да се върти 
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около Земята в една много удължена 
елиптична орбита.
Приближавайки се до Земята, Луната 
започва да „изглажда” „континенти” и 
„морета” с гравитацията си, вдигайки 
„вълни” върху земната кора. Грави-
тационният активатор на спътника 
предизвиква вулканична активност 
на цялата планета. Разтопена магма се 
излива върху доскоро зелените гори и 
равнини. Пепел от вулкани покрива 
цялата Земя, унищожавайки растител-
ността и изхвърляйки иридия, открит 
от групата на Алварес. Някои части на 
Земята се издигат нагоре, други падат 
под нивото на морето. Най-силните 
земетресения настъпват с редовност-
та на съвременните приливи и отли-
ви. Химическият състав на морската 
вода се променя драстично, убивайки 
голям брой морски животни. Тежест-
та на гравитационното въздействие 
на Луната довежда до отклонението 
на континентите и изместването им, 
променяйки лицето на планетата.
Моретата и океаните се издигат над 
сушата, носейки кал и погребвайки 
под себе си цели колонии от дино-
заври. Малките бързи животни съу-
мяват да се спасят в това време, като 
мигрират към по-високите части. В 
търсене на спасение динозаврите се 
групират в отделни множества без 
значение от вида и размера си. Грави-
тацията на безмилостната Луна оба-
че застига беззащитните мигриращи 
стада от динозаври, покривайки ги с 

кал и камъни, като ги погребва живи. 
Динозаври изчезват в потоците кал 
на купчини, като застиват в неестест-
вени пози. Целостта на много скеле-
ти дава основание за допускането, че 
след смъртта си динозаврите не са ос-
танали на открито пространство и по 
тази причина не са станали жертва на 
мършояди. 

Орбитата на Луната
Всички спътници в синхронна орбита 
са в приливно улавяне на гравитация-
та на планетата. Всеки спътник, неза-
висимо от своя размер, има вътрешна 
нееднородност поради привличането 
от страна на планетата, която дър-
жи спътника и не му дава да излезе 
от орбита. Гравитацията на плане-
тата поставя спътника „на мястото 
му”. В природата обаче няма напълно 
кръгли орбити. Тази на съвременна-
та Луна, както знаем, има формата на 
елипса. Следователно, ако Земята не 
„превърне” Луната в точното време и 
на точното място в спътник със строго 
определена орбита, то тогава Луната 
би се виждала от всички посоки, т.е. 
би се въртяла равномерно около оста 
си. Гравитацията на Земята посто-
янно коригира позицията на Луната, 
което води до спиране на аксиалното 
въртене на спътника. Това инхибира-
не води до преразпределение на сили-
те. Инерционният момент на Луната 
става по-силният инерционен момент 
на системата Земя – Луна, което води 
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до изместване на орбитата на Луната 
като процесия. 
Същото нещо се случва и с Меркурий. 
Той синхронизира аксиалното си вър-
тене с орбиталната ротация само при 
перихелий. Напускайки перихелия, 
Меркурий се отдалечава от Слънце-
то на разстояние, където силите за 
прихващане на приливите престават 
да функционират и Меркурий полу-
чава свобода на въртене около оста. 
При следващото приближаване към 
перихелия Меркурий се обръща към 
Слънцето от другата страна, но не точ-
но по оста на улавянето на приливите. 
Той не успява да завърши въртенето 
от само няколко градуса, а слънчева-
та гравитация коригира позицията 
на Меркурий, като го завърта. Доба-
вянето на енергия към аксиалното 
въртене на Меркурий води до прехо-
да на излишната енергия от момента 
на инерцията на Меркурий в момента 
на инерцията на системата Слънце – 
Меркурий. В резултат на това орбита-
та му се разтегля и затова се наблюда-
ва добре известното издължаване. 
Когато Луната е била в орбитата на 
спътника на Юпитер, аксиалното му 
въртене е било синхронно с орбита-
та и е било приблизително 12 земни 
дни (средата между „Ганимед” и „Ка-
листо”). Луната постоянно се е обръ-
щала към Юпитер с едната си страна. 
След „улавянето” на Луната от Земята 
моментът на инерцията се запазва, 
но аксиалното въртене не е равно на 

орбиталнато въртене около Земята. 
Луната се е движела по силно удълже-
на елипсоидна орбита, обръщайки се 
към Земята ту от едната, ту от друга-
та си страна. Цялата орбита на Луната 
както в перигея, така и в апогея се е 
намирала в сферата на улавянето на 
приливите. Тежестта на Земята е за-
почнала да спира аксиалното върте-
не на Луната, предавайки инерцион-
ния момент на Луната до момента на 
инерцията на системата Луна – Земя. 
След като започва да обикаля Земята 
в своето гравитационно поле, Луна-
та започва да се отдалечава от Земя-
та. С нарастването на разстоянието 
между земната кора и повърхността 
на Луната геологичната активност на 
нашата планета все повече намалява, 
вулканите намаляват емисиите газо-
ве в атмосферата и постепенно започ-
ва процес на стабилизация. Само след 
20 хиляди години, посочени в графи-
ка на Алварес, Луната се отдалечава 
на достатъчно разстояние, за да спре 
вулканичната дейност на Земята и 
всичко да се успокои. Луната продъл-
жава до днес да грее с меката си свет-
лина от небето над нас, но без повече 
да причинява такива катастрофални 
последствия за животните на земната 
повърхност.

Според наличните данни увеличава-
нето на разстоянието от Земята до 
Луната продължава и днес. Процесът 
на измерване на разстоянието до нея 
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обаче е много сложен. Ако методите и 
инструментариума на изследванията 
бъдат усъвършенствани, вероятно ще 
се установи продължаването на „за-
кръгляването” на орбитата на Луната. 
Тогава ще се установи с точност дали 
и как промените в движението на зем-
ните тела са довели до такъв страшен 
катаклизъм на Земята като измиране-
то на динозаврите.
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Досегът с книга като „Пре-
красният нов свят“ на Олдъс 
Хъксли едва ли оставя пове-
чето читатели безразлични. 

Много е изписано за обрисуваната в 
нея антиутопия, която по всички пока-
затели следва да е идеален свят – тук 
няма болести, няма опасности, няма 
престъпност и всички са винаги щаст-
ливи. Цената на този перфектен свят 
обаче е индивидуалността – хората 
по-скоро се „произвеждат“, отколко-
то раждат. Най-ясният ми спомен от 
цялата книга все още е самото ѝ нача-
ло – разходка из Главния лондонски 
център за инкубация и обучение, къ-
дето в епруветки се създават хора за 
различни професии. Чрез поредица от 
процедури всяка зигота накрая дава 
множество близнаци, абсолютно ед-
накви помежду си, в чиято ДНК е зало-
жена цялата им обществена роля. 
Нерядко подобни страховити истории 
от научната фантастика са основа за 
спекулации от страна на скептични-
те към възхода на науката, особено 

що се касае до генното инженерство. 
Да отхвърлим напълно подобни при-
теснения, би било също толкова не-
сериозно, колкото да им позволим да 
спрат всякакво развитие в тази насо-
ка. Напредъкът от последните години 
със сигурност заслужава внимание, 
особено с оглед на един конкретен ин-
струмент, наречен CRISPR/Cas9. За да 
обясним тази заплашителна пореди-
ца от букви и цифри, нека започнем от 
най-основните неща, а в края на стати-
ята се надявам, че ще сте се убедили в 
красотата и елегантността на метода 
зад съкращението. Няма да пропуснем 
и да обърнем внимание на етичните 
съображения и предпоставки, като се 
надявам, че по-доброто разбиране на 
проблематиката ще ни даде и по-до-
бра позиция при тяхното обсъждане.
ДНК е всъщност книга с инструкции 
за белтъците на клетката – как и кога 
трябва да бъдат синтезирани те. Тези 
инструкции обаче са записани чрез 
нуклеотиди с четири различни азотни 
бази – аденин (А), гуанин (Г), тимин 

Прекрасният нов свят на генното 
инженерство: CRISPR/Cas9
Автор: Марина Красимирова Димитрова, II курс Медицина, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“

 Част от първите 5 статии в конкурса "Обясни науката" 
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(Т), цитозин (Ц). 
Най-грубо казано – това са буквите, 
чрез които в ДНК се формират думи и 
изречения.

 
 Фиг. 1 схематично представяне на 
CRISPR Фиг. 1. Сегмент от ДНК. Със 
сиво са представени палиндромните 
повторения, а с други цветове – раз-
личните спейсъри. Не забравяйте, 
че всъщност правоъгълниците са 
„инструкции“, записани чрез азотните 
бази. 

Изреченията в ДНК могат да имат съ-
щите интересни свойства като тези 
в човешкия език, например да бъдат 
палиндроми – да се четат еднакво и в 
двете посоки (вероятно познат при-
мер за това е „Дебел лебед“, но ин-
тернет има интересни предложения 
като „И дорест сив гнил лингвист се 
роди“ и „Аз обичам мач и боза“). Знае 
се също, че голяма част от секвенци-
ите („думите“) в ДНК се повтарят – 
всъщност се предполага, че повече от 
2/3 от цялата човешка ДНК се състои 
от такива повторения. Учените са от-
крили, че палиндромните повторения 
в конкретни части от ДНК на бакте-
рии се разполагат на равни разстоя-
ния едни от други, прекъснати от раз-
лични уникални секвенции, наречени 
спейсъри (Фиг. 1). Този феномен бил 
наречен „струпани равномерно раз-

пределени къси палиндромни пов-
торения“, на английски “Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats”. За краткост се използва аб-
ревиатурата CRISPR, но дългото наз-
вание върши чудесна работа, ако ис-
кате да смаете някого със знания по 
молекулярна биология. Дълго време 
след откриването им обаче те остават 
с неизвестна функция. Минават око-
ло 15 години, преди през 2005 г. нова 
светлина да внесат разработки, спо-
ред които в спейсърите се включват 
части от ДНК от бактериални вируси 
. Следователно чрез CRISPR бактери-
ите записват и запомнят патогени, с 
които са се срещали в миналото, за да 
могат да реагират по-ефективно, ако 
се срещнат с тях в бъдеще. Така се на-
лага концепцията за CRISPR като свое-
образна библиотека на имунната сис-
тема на бактериите.

Фиг. 2. Опростена схема на CRISPR-Cas 
комплекс. 
Cas гените са изобразени със стрелки, 
повторите – със сиви правоъгълници 
и различните спейсъри – с различни 
цветове. Източник: Wikipedia

Библиотеката, разбира се, остава аб-
солютно неупотребяема, ако няма ня-
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кой, който да знае как да я използва. 
Тази функция изпълняват CRISPR-асо-
циираните системи: Cas. Те са последо-
вателности, кодиращи белтъци, които 
оперират с CRISPR гените. Белтъците, 
синтезирани от тях, имат различна 
активност – някои могат да режат на-
пречно ДНК, други да разделят двой-
ната спирала. Регулацията на тази 
система се извършва от други ДНК 
последователности, наречени „лидер-
ни“, които, за жалост, все още са слабо 
проучени. Всичко казано дотук е из-
образено простичко на Фиг. 2, макар 
реално подредбата на гените да не е 
толкова строга – Cas гените могат да 
бъдат както преди, така и след CRISPR 
секвенциите.

Фиг. 3. Нормален състав на Cas9. CRISPR 
РНК е в зелено, трансактивиращата 
CRISPR РНК – оранжево, ДНК – синьо. 
Източник: Integrated DNA Technologies

 
Библиотеката също така може да бъде 
допълвана. Определени Cas компле-

кси могат да „взимат“ ДНК от навлез-
ли в бактерията вируси и да ги пре-
връщат в спейсъри. Така организмът 
разполага с непрекъснато нарастващ 
обем от информация, която да бъде 
използвана за защита на клетката.
Особено специален е Cas9, първона-
чално открит в ДНК от бактерията 
Streptococcus pyogenes. Той съдържа в 
себе си РНК, преписана от спейсърите, 
която се свързва специфично с ком-
плементарна на нея ДНК. Cas9 съдър-
жа в себе си и белтъци, които могат 
да режат ДНК. Тези факти предпола-
гат логичния механизъм на действие 
на системата – при първа инфекция 
с даден вирус Cas1 белтък превръща 
чуждата ДНК в спейсър и я включва в 
CRISPR комплекс от ДНК на бактерия-
та. Когато вирус от същия вид отново 
инфектира клетката, се използва Cas9, 
който веднага го разпознава и срязва 
генетичната му информация така, че 
да му попречи да прояви вредното си 
въздействие. 
След като механизмът вече е общо 
взето изяснен, идва следващият ва-
жен въпрос: как можем ние, хората, да 
използваме това знание в практика-
та?
Jennifer Doudna и Emanuelle Charpentier 
са учените, първоначално изследвали 
CRISPR/Cas9 системата на спомената-
та бактерия. Те откриват, че всъщност 
в състава на Cas9 влизат два вида РНК 
– CRISPR РНК, която е преписана от 
спейсъра и съответно е комплемен-

Фиг. 3. Нормален състав на Cas9. CRISPR РНК е в зелено, 
трансактивиращата CRISPR РНК – оранжево, ДНК – 
синьо. Източник: Integrated DNA Technologies

Фиг. 4. Използване на dCas9 за 
активация, репресия и визуализация. 
 Източник: New England BioLabs Inc.
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тарна на вирусната ДНК, и трансакти-
вираща CRISPR РНК, която спомага 
свързването с белтъчната част на ком-
плекса (Фиг. 3). Екипът успява да слее 
тези две вериги в една цяла единична 
водеща РНК (guide RNA – gRNA). Това 
прави целия комплекс много по-удо-
бен за работа в лаборатория – вече в 
състава му има само една РНК и бел-
тъчна компонента, които много 
по-лесно могат да се разпознаят и са-
мосглобят. Доказана е и на практика 
възможността за вмъкване на предва-
рително синтезирана РНК с желаната 
последователност така, че цялата сис-
тема да бъде строго специфична за оп-
ределена част от ДНК. Тази публика-
ция от 2012 г. e смятана за повратна 
точка в цялото развитие на модерната 
биология.
Как на практика е използвана техно-
логията? Предприети са няколко раз-
лични подхода към приложението 
ѝ. Първият и може би най-интуити-
вен начин е да се използва високата 
специфичност на свързване на Cas9 
с ДНК, за да се премахнат гени от ви-
руси в клетките. За целта се използва 
комплекс, в който РНК е изкуствено 
синтезирана така, че да е комплемен-
тарна (съответна – бел.ред.) на после-
дователността на определен вирус, да 
се свърже с него и да го инактивира. 
Това е постигнато за вируса на хепа-
тит В, като след проведена терапия с 
CRISPR/Cas9 значително намаляват 
различните молекулярни прояви на 

инфекцията в лабораторни мишки 
.

 

Фиг. 4. Използване на dCas9 за актива-
ция, репресия и визуализация.
 Източник: New England BioLabs Inc.

Друг хитър метод използва модифи-
циран Cas9. Чрез промяна на една ами-
нокиселина в белтъчните компонен-
ти на комплекса учените „изключват“ 
способността му да реже ДНК. Получе-
ният по този начин комплекс се нари-
ча мъртъв (dead), понеже не проявява 
обичайната си активност, откъдето 
идва и съкращението dCas9. Той може 
само да се свърже с точно определена 
ДНК секвенция, което да попречи на 
свързването на други белтъци, кои-
то да оперират с нея – да я разчитат 
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и превръщат в протеини, които от 
своя страна да проявяват своя актив-
ност. Така се получава заглушаване на 
определени гени (Фиг. 4, в средата). 
Проведени са успешни експерименти 
както върху моделни организми (E. 
coli), така и върху човешки клетки. 
Има доказателства и за възможно из-
ползване на dCas9 за активиране на 
определени гени в прокариоти (Фиг.4, 
горе). Забелязано е също така, че оста-
вянето на малки полета на несъответ-
ствие в комплементарната РНК води 
до по-малка репресия на гените. Това 
предполага, че чрез достатъчно про-
учвания е възможна много фина на-
стройка на степента на експресия на 
различните части от генома.
Високата специфичност на свързване 
на Cas9 със секвенции от генома има и 
приложение в локализацията на опре-
делени последователности. Ако към 
мъртвия комплекс бъде добавен флуо-
ресцентен протеин, след свързването 
той може да бъде визуализиран чрез 
определена апаратура. Най-долу (Фиг. 
4) е представен реален такъв експе-
римент, използван за доказване на 
повтарящи се секвенции в определен 
геном (GFP – green fluorescent protein, 
зелен флуоресцентен протеин). Този 
подход би могъл да има приложение в 
диагностиката.
За използването на CRISPR/Cas9-сис-
темата за директно срязване на кле-
тъчната ДНК   и/ или нанасяне на коре-
кции в нея трябва да се имат предвид 

наличните системи за възстановяване 
на увредени по този начин секвенции. 
През целия си живот клетката може 
да срещне хиляди различни фактори, 
които да увредят нейния геном. Това, 
разбира се, не трябва да се допуска, 
затова съществуват различни систе-
ми, които да поправят грешки – да из-
вършват т. нар. репарация. 
Дивият, немодифициран тип Cas9 
реже двете вериги от двойната спира-
ла на ДНК. Определени ензими проти-
водействат на това, като добавят или 
премахват нуклеотиди на празното 
място и възстановяват целостта. Про-
цесът се нарича нехомоложно свърз-
ване на краищата (non-homologous 
end joining, NHEJ). Така обаче е много 
вероятно да се добавят грешни нук-
леотиди и да се получат мутации и 
смущения в целия геном (подобна мо-
дификация е широко застъпена в ту-
морни клетки).
По-предпочитаният за нас път на въз-
становяване е хомоложната репара-
ция (homology directed repair, HDR). 
Ако в клетката е въведена ДНК, коя-
то в едната си част съдържа същата 
последователност като на срязаната 
верига, то определени ензими ще я 
използват и ще „внедрят“ на изряза-
ното място останалата част от въведе-
ната ДНК. Така в генома може да бъде 
включена съвсем нова последовател-
ност, предварително подбрана с опре-
делена цел.
За да избегнат каквато и да е проява 

Фиг. 5. Нехомоложно свързване на краища при див тип Cas9 и хомоложна репарация 
при див и модифициран Cas9. Източник: New England BioLabs Inc.
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на нехомоложна репарация, Le Cong и 
екипът му модифицират Cas9 така, че 
да срязва само едната от веригите на 
ДНК. Така се избягва активността на 
ензимите от NHEJ пътя и по-предпо-
читано е вече описаното хомоложно 
възстановяване. Схематично и двата 
вида репарация са представени на 
Фиг. 5. 

Фиг. 5. Нехомоложно свързване на 
краища при див тип Cas9 и хомолож-
на репарация при див и модифициран 
Cas9. Източник: New England BioLabs 
Inc. 

Ефикасността на всеки инструмент 
за редакция на ДНК се измерва в про-
цент постигнати желани мутации, 
или с други думи – колко от добаве-
ните ДНК вериги са се включили в ге-
нома на клетката. Докато при други 
подходи тя варира между 1% и 50%, за 
CRISPR/Cas9 при някои видове е 70%, 
а според нови статии може да достиг-

не и 78%. Това определя и факта, че 
тази система да е толкова широко раз-
пространена в лабораториите по све-
та, макар и сравнително нова.
Успоредно с проучването на Cas9 е от-
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крит и проучен друг интересен ком-
плекс с подобни функции в друга бак-
терия. Това е системата CRISPR/Cpf1 
на Francisella novicida. Той се отличава 
с две предимства: дивата му форма съ-
държа само една РНК, а срязаната от 
него ДНК не е с равни краища. Това я 
прави по-реактивоспособна и подат-
лива на модификации. Cpf1-системата 
също има своето важно място в под-
ходите за генетично инженерство, но 
разпространението ѝ все още е доста 
по-ограничено от това на Cas9.
CRISPR/Cas9 е надежден, прост и 
универсален инструмент за генетич-
но инженерство, което го прави все 
по-предпочитан за работа. Възмож-
ността да бъдат свободно добавяни 
и премахвани гени в клетките, опре-
делено дава основания да помечтаем 
за бъдещото приложение на метода. 
Въпреки това не бива да забравяме, 
че той все още не е достатъчно добре 
разбран и различни авторитетни на-
учни колективи като например би-
олозите от списание Science на този 
етап застават против директното му 
приложение в клиниката1. 
Регулацията на използването на 
CRISPR/Cas9 варира в различните 
страни. В САЩ процедурата е дос-
та тромава и подлежи на все по-но-
ви изменения от US Food and Drug 
Administration. Във Великобритания 
е регламентирано използването вър-
ху ембриони, но е строго забранено 
имплантирането им и те подлежат 

на унищожение в рамките на седем 
дни. Най-либерална е регулацията в 
Китай, където се провеждат и множе-
ството подобни експерименти. Имен-
но там през 2015 г. са правени опити 
за премахването на дефектни гени в 
зиготи, причиняващи наследствено-
то заболяване Бета таласемия2. Пре-
махнати са само част от проблемните 
участъци и са получени множество не-
желани ефекти. Няколко фирми в Ев-
ропа и Америка са подали документи 
в различни институции за започване 
на проекти за изследване на CRISPR/
Cas9 за лечение на Бета таласемия 
през 2018 г.
Очевидно сме много далеч от антиу-
топичното бъдеще на „дизайнерски-
те бебета“, но воденето на умерена и 
внимателна дискусия по всички тези 
въпроси е най-добрият инструмент да 
избягаме от подобна плашеща прогно-
за. Науката сама по себе си не е добра 
или лоша, такива могат да бъдат само 
приложенията ѝ от самозабравилото 
се човечество, затова установяването 
на единни регулации на употребата 
на CRISPR/Cas9 е важен междунаро-
ден проблем, който не бива да бъде 
игнориран. В противен случай, по ду-
мите на самия Хъксли, можем да се 
окажем „изненадани от собствената 
си напредваща технология“.

(Endnotes)
1  Wade N (19 March 2015). 
“Scientists Seek Ban on Method of Editing 
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the Human Genome”. The New York 
Times.

2  Liang P, Xu Y et al. (May 2015). 
“CRISPR/Cas9-mediated gene editing in 
human tripronuclear zygotes”. Protein & 
Cell.
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Рядко ще срещнете човек, 
който без проблем може да 
дефинира понятието био-
технологии. Защо? Това не е 

изненадващо, имайки предвид колко 
широк е спектърът на процеси, които 
можем да наречем биотехнологични. 

Те са навсякъде около нас, невидимо 
осигурявайки спокойното протичане 
на един обикновен ден. Като започ-
нем от разнообразното им приложе-
ние в индустрията, можем да стигнем 
до традиционното омесване на хляб, 
благодарение на биотехнологичните 

Как биотехнологиите ще подобрят 
живота ни утре... А защо не днес?
Автор: Константина Чешмеджиева

 Част от първите 5 статии в конкурса "Обясни науката" 
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процеси. Въпросът е колко знаем за 
тях, готови ли сме да ги възприемем 
без предразсъдъци в съвремието, и 
как ще изберем да ги използваме.
Динамичният начин на живот днес ни 
лишава от спокойния поглед към еле-
ментарните процеси, от които се въз-
ползваме. Ако за момент се замислим 
как се произвеждат продуктите, кои-
то ползваме днес, въпросите ни мо-
гат да намерят изумителни отговори. 
Често тези отговори са свързани с би-
ологични и химични процеси, които 
лежат в основата на биотехнологии-
те. По дефиниция биотехнологиите 
използват биологичните процеси в 
индустрията, особено тези, свърза-
ни с генно инженерство на микроор-
ганизми, за получаване на продукти 
като антибиотици, хормони и основно 
ензими. Може би за мнозина изрази 
като „генно инженерство” автоматич-
но слагат етикета „ЛОШО”. Но дали на-
истина биотехнологиите са само това, 
което масовата медия заклеймява 
като лошо модифициране на сортове, 
лишаване на храни от тяхната естест-
вена стойност и внасянето на твърде 
много изкуствено създадени изделия 
в човешкия живот? Отговорът е един: 
не.
Много преди възхода на науката през 
Античността или Просвещението би-
отехнологичните процеси са заемали 
своето място в бита на човека. Тъй 
като един от основните сектори, в 
които се използват, е хранително-вку-

совата промишленост, технологията 
за производството на хляб е основен 
пример. Хлябът с мая е ключов из-
бор при покупката на този продукт, 
без значение дали брашното, което 
се предпочита, е бяло, или пълнозър-
несто. Как действа биотехнологията 
при производството на хляб? Още от 
древността, за да се задвижи проце-
сът на втасване, е било необходимо 
към брашното да се добави биологич-
но активен елемент. Египтяните са 
добавяли бира, галите и иберийците 
– ейл, а гърците – вино. Какво е общо-
то? Задачата на бактерията, която се 
внася чрез вино или бира, е да освобо-
ди захарта от молекулите на нишесте-
то, които по-късно ще дадат сладост 
и хрупкавост на коричката. Самото 
надуване на хляба се дължи на отде-
ления при процеса въглероден диок-
сид. Чрез отделянето на газа се обра-
зува мекото и крехко тесто, на което 
по-късно се наслаждаваме. Откакто 
свят светува, хлябът е най-важният 
компонент на храненето, което оп-
ределено дава на биотехнологичния 
процес зад производството му основ-
но място в нашето ежедневие. 
Щом бактерията, която са използва-
ли, идва от бирата, значи тя може да 
бъде намерена в дрождите. Логично, 
нали? Често думата дрожди извиква в 
съзнанието логичната връзка с бира-
та. Популярната култура е наложила 
идеята, че само с дрожди сме готови 
да получим невероятното освежава-
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що пиво, любимо на мнозина и стана-
ло част от редица култури. Истински-
ят производствен процес се нуждае 
от помощта на биотехнологиите, тъй 
като преди обработка с дрожди е не-
обходимо от хмела да получим захари. 
Този процес е възможен с помощта на 
ензими, които биотехнологиите пре-
доставят на производителите. Ензи-
мите са специфични белтъчни молеку-
ли, които имат каталитично действие 
за процесите. Тъй като има милиарди 
процеси, протичащи по различен на-
чин, има и огромно разнообразие от 
ензими, които задвижват процесите 
по различен начин, и това дава, раз-
бира се, многообразие от резултатни 
продукти. Без необходимите ензими 
производството на алкохол би било 
немислимо в днешно време. 
Биотехнологиите са неизменна част 
от нашето ежедневие, когато става 
въпрос за хранене. Производството 
и консервирането на храни, разваля-
нето на техни компоненти и мухляс-
ването – всичко е плод на реакции, 
свързани с микросвета, който био-
технолозите изучават и използват, за 
да създадат катализаторите за наше-
то здравословно хранене. Често пъти 
обаче здравословното хранене не е 
достатъчно, за да излекува критични 
състояния. Тогава се намесват фар-
мацевтичните биотехнологии. Каква 
точно е тяхната мисия и как те мо-
гат да направят днешната индустрия 
по-благоприятна за човека и околната 

среда в близко бъдеще?
Във време, в което познатата ни до-
сега фармацевтична индустрия губи 
доверието на пациентите и от своето 
реноме, биотехнологиите са живи-
телна сила, която ѝ дава тласък да се 
завърне. При фармацевтичните био-
технологии често използвана техни-
ка е рекомбинативната ДНК. Първият 
пример за използването на тази тех-
нология и одобрението на лекарстве-
ния продукт от Aмериканската аген-
ция по храните и лекарствата (FDA) 
ни връща обратно в края на 20-и век, 
през 1982 г. Тогава е одобрен инсулин, 
произведен от бактерия, в чиято ДНК  
е вмъкнат човешки ген, отговорен за 
производството на инсулин. Така ис-
тински жив организъм, различен от 
човешкия, произвежда нужния ни 
инсулин, който след производството 
е пречистен и готов за потребление. 
Този пример е повратна точка за на-
влизането на биотехнологиите във 
фармацевтичната индустрия. Защо?
Използването на биосинтез изисква 
голяма база данни на разположение 
на учените, също така оборудване и 
опити. Въпреки това въвеждането на 
биотехнологиите намалява разходите 
по разработването на нови продукти, 
съобразени с различните особености 
на групи пациенти, а и прилага ино-
вативен подход към използването на 
природните ресурси, с които разпола-
гаме. Налагането на биосинтезирани-
те продукти на пазара става плавно в 
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годините, като през 2014 г. списъкът 
на топ фармацевтичните компании 
задължително включва тези, заложи-
ли на биотехнологиите (Roche, Sanofi, 
NovoNordisk, AbbVie, Pfizer). Мнозина 
се тревожат, че въпреки реномето на 
компаниите биосинтезирането може 
да представлява твърде голям личен 
риск. Според проучване на Ричард 
Евънс от Университета в Масачузетс 
лекарствата, базирани на биотехноло-
гия, имат 7 години по-дълъг срок на 
клинично тестване, преди да излязат 
на пазара. Всеки е свободен да напра-
ви своя собствен извод и да реши дали 
да се довери на иновативното.
Един доста по-приятен, но близък 
сектор е и козметиката. Макар химия-
та в козметичния сектор да се базира 
основно на неорганична и органична 
химия, познаването на биотехнологи-
ите може да бъде следващата голяма 
нужда. В свят, където всичко се раз-
вива динамично, потребителите ос-
ъзнават нуждата и желанието да из-
ползват биопродукти. Но какво значи 
„био“? Дали всеки етикет, твърдящ, че 
продуктите са натурални, дава добър 
ориентир? Критичното мислене е ва-
жно. Биотехнологиите изследват въз-
можностите за иновации и подобря-
ване на молекулите, които нанасяме 
върху кожата си всеки ден.
Огромен публичен интерес от години 
представлява проблемът с нараства-
щото население и неговите храни-
телни нужди. След като технологиите 

за генно модифициране са вече факт, 
въпросът е как те могат да бъдат из-
ползвани, за да се създаде продукт с 
истинска стойност за поколенията. 
Работата на биотехнолозите по света 
е пряко свързана с хранително-вкусо-
вата промишленост и приложението 
ѝ за медицински цели. Такъв пример е 
изтъкнат на TedTalks във Франкфурт 
през 2015 г. Когато има недостатъчно 
количество от микронутриент (ви-
тамин или минерал), в организма на-
стъпват съответните промени, които 
ние разпознаваме като болести или 
синдроми. В Азия често се срещат па-
циенти с недостиг на витамин А в орга-
низма. Този тип недостиг предизвик-
ва проблеми със зрението. Как обаче 
витамин А да достигне маси от хора, 
които не могат да си позволят скъпи-
те вносни продукти, разработени от 
чуждестранни компании? Решението 
е намерено от учени, вкарали в ме-
таболитните пътища на клетките на 
ориза инструкции за производството 
на витамин А. Може би недоверието 
в иновацията е накарала обществата 
в Азия да не се доверят на продукта. 
Може би липсата на засилен марке-
тинг също е помогнала този нов вид 
ориз да остане с погрешния етикет 
„ОПАСНО ГМО”. Всъщност биотехноло-
гията в този процес се изразява в до-
бавяне на процес, не в модифициране-
то му. Тъй като оризът няма подходящ 
заместител в Азия, този начин би бил 
чудесен. Недоверието поради липсата 
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на информация обаче е навредило на 
продукта. 
Аналогът на ориза спасител в Афри-
ка, от друга страна, е пожънал голям 
успех. Тъй като Африка е континент, 
който често посочваме като пример 
за ръба на бедността и условията за 
оцеляване, фармацевтичната намеса в 
недостига на витамин А е изключена. 
Какво остава тогава на учените, кои-
то искат да предотвратят зрителни-
те проблеми на хиляди деца? Биотех-
нолози, лекари и диетолози – всички 
споделят своите познания, за да наме-
рят правилното решение. Намесата се 
оказва лесна – не се селектират нови 
сортове, а просто се заменя популяр-
ният в Африка бял батат с познатия 
ни еквивалент – оранжевият сладък 
картоф. Промяната не е лесна, тъй 
като с този продукт е свързана кули-
нарната традиция на цели региони, а 
където има кулинарна традиция, има 
култура. За да се промени културата 
на много хора, е необходимо естест-
вените процеси да бъдат обяснени по 
достъпен начин и продуктът да бъде 
вплетен в познатите рецепти. Това по-
казва, че биотехнологичните процеси 
не бива да остават в сенчестите брего-
ве на интернет проучванията. Естест-
вените процеси, предизвиквани чрез 
биотехнологични иновации или обяс-
нени от тях, трябва да бъдат достъпни 
за потребителите. Когато обществото 
е информирано, нередните процеси на 
генни модификации ще бъдат намале-

ни поради липса на пазар. Така храна-
та наистина ще бъде наше лекарство.
Тъй като темата доби медицински 
характер, има още едно голямо от-
критие, което няма как да не бъде из-
тъкнато. Технологията CRISPR-Cas9. 
За любознателните читатели това 
е вече позната тема. Защо? Благода-
рение на биотехнологични процеси 
спрямо ензима Cas9 могат да бъдат 
правени промени в човешкото ДНК. 
Да, тази технология звучи толкова на-
предничава, че мнозина се съмняват 
в нейната ефективност или послед-
ствията от нея. Защо? Действието на 
тази програма за мнозина означава 
директен билет към безсмъртие. Това 
е погрешно схващане, най-малкото 
защото програмата все още се тества 
върху различни видове клетки. Реда-
ктирането на човешка ДНК може да 
бъде огромна стъпка за медицината 
и биологията, тъй като много болести 
могат да бъдат предотвратени в ран-
на детска възраст или поне да бъдат 
диагностицирани и изследвани. Ри-
сковете? Това е тема, която предстои 
да бъде обект на анализ за десетиле-
тия. Но защо масовият отзвук добива 
твърде краен характер?
Може би масовото мнение добива 
крайно положителен или отрицате-
лен характер поради несигурността. 
Иновациите винаги водят рискове със 
себе си, но и много ползи. Това, което 
можем да изтъкнем със сигурност, е, 
че в съвременния свят е необходима 
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повече информация. Информираност-
та може да внесе повече сигурност в 
психологията на хората спрямо био-
технологичните процеси. 
Със сигурност можем да изтъкнем, 
че развитието на биотехнологиите 
бележи нови върхове в екологията и 
преработването на петрол. Иноватив-
ни рафинерии работят, за да намалят 
вредните емисии от горивата. Ако те 
успеят да заменят обичайните ни по-
знати изкопаеми горива с естествено 
продуцирани такива, е възможно да 
се установи по-добро екологично и 
социално равновесие. Пряко свързано 
с горивата е и последното откритие, 
върху което се работи. Индустриални 
филтри от микроорганизми, които ще 
поемат вредните емисии и ще ги из-
ползват като част от метаболитните 
си процеси. Ще кажете, че това е невъз-
можно. Та нали те са вредни? Напълно 
е възможно. Разновидностите микро-

организми приемат и обработват ве-
ществата по различен начин. Бакте-
рията Alcaligenes eutrophus например 
произвежда естествено биоразгради-
мия полимер ß-HBA – екологичният 
заместител на неразградимите пласт-
маси. Не звучи ли футуристично?
Доверието в биотехнологиите е съ-
битие, което можем да наблюдава-
ме в близкото бъдеще. Фактът, който 
трябва да ни помага да гледаме без 
предубеждения към новото и да го 
подлагаме на критичен анализ, е, че 
биотехнологиите са съпътствали ес-
тественото ни развитие, откакто свят 
светува. По един или друг начин те 
винаги са били помощници или пък 
грешки, от които сме се учили. Така 
че, нека погледнем с широко отворе-
ни очи към съвремието, бъдещето, а 
защо не и към миналото?
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Херменевтика на моряшкия синдром 
„Хвана го желязото” и програмите за 
благосъстоянието, психическото и 
физическо здраве на корабните еки-
пажи в продължителните плавания
(welfare & wellness at sea)

“Науката – това е драма от идеи.”
Алберт Айнщайн (1879-1955)

“Несъмнен признак на истинската на-
ука е съзнанието за нищожността на 
това, което знаеш, в сравнение с това, 
което се разкрива.”
Лев Николаевич Толстой (1828-1910)

„Корабът е като коня – има си харак-
тер, свикнеш ли му, почувстваш ли го 
здраво под краката си, знаеш какво 
можеш да очакваш от него и затова е 
по-добре да не го сменяш много. Труд-
на е моряшката професия. Кучешки 
живот е. И въпреки всичко нещо тегли 
моряка към морето. Какво е то? Много 
често съм си задавал този въпрос – то 
е като наркотик. Имаш регулиран жи-
вот и ако се съберат приятели, живее 
се задружно.
Можеш да четеш – на парахода имаш 
възможност или да станеш пълен 

Херменевтика на моряшкия синдром 
„Хвана го желязото” и програмите 
за благосъстоянието, психическото 
и физическо здраве на корабните 
екипажи в продължителните 
плавания
(welfare & wellness at sea)

Автор: Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

 Част от първите 5 статии в конкурса "Обясни науката" 
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идиот, да затъпееш, или да вземеш 
докторат, защото разполагаш с мно-
го свободно време. И аз се хванах да 
го използвам. Карти не научих, табла 
слабо играех, но превеждах, четях, 
учих английски език.”
Капитан далечно плаване Петър Со-
фийски (1921-2015)

МОРЯШКО ПОСВЕЩЕНИЕ:
Проглас към Деня на мореплавателя:
Търговското корабоплаване от древ-
ни времена свързва континентите, 
държавите и хората, а моряците се 
явяват първите дипломати на своя-
та страна. Професията на моряците 
е една от най-трудните и най-значи-
мите за живота на човешката циви-
лизация – от 80 % до 90 % от всички 
стоки в целия свят се превозват по 
море и почти всичко, което използват 
хората в ежедневния си живот, е свър-
зано с водния транспорт и морските 
труженици. Затова в морския отра-
съл интензивно навлизат най-новите 
технологии и научни открития, които 
повишават културата на корабоплава-
нето и човешките взаимоотношения 
на борда на съвременните кораби и в 
морската индустрия.
Корабните екипажи могат да прека-
рат до 9 месеца на море, което само по 
себе си е опасно място. В грижите си 
за човечеството, моряците посрещат 
много предизвикателства в ежедне-
вието на море, затова трябва да сме 
загрижени за тяхното благосъстояние 

и благополучие на борда на кораба и в 
семейството.
По данни на ИМО днес в света плават 
около 50 000 търговски кораба, на тях 
се трудят повече от 1 милион моряци. 
Именно те отговарят за безопасността 
на корабоплаването, в т.ч. и екологи-
ческата безопасност. Трудно е да бъде 
оценена огромната роля на моряшкия 
труд!
Настоящата статия, която научно 
обяснява защо моряците ги хваща же-
лязото, е плод на 33 годишни автор-
ски изследвания и 11 години кораб-
на служба на надводни, подводни и 
ветроходни кораби.
Творбата се посвещава на списание 
„Българска наука”, което предоставя 
страниците си за морски изследвания. 
Националният конкурс „Обясни на-
ука”, обявен от списание „Българска 
наука”, даде допълнителна енергия и 
мотивация за създаването на статия-
та. От 1967 година с постъпването ми 
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” до ден дне-
шен животът ми продължава да бъде 
свързан с морето, с морската наука и 
морската психология. На 13 юни 2018 
година, ако е рекъл Господ, предстои 
да навърша 70 години и искам да пода-
ря на читателите едно от най-скъпите 
ми изследвания в областта на морска-
та наука и морската психология, като 
потърся отговора на свръхсложния 
въпрос: Защо моряците ги хваща же-
лязото? До този момент няма пълен 
отговор на този въпрос в световната 
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наука и добрата морска практика. Ста-
тията е първи опит у нас и в чужбина 
за търсене на изчерпателен научен 
отговор.
Статията се посвещава и на Между-
народния ден на моряка 25 юни 2018 
г., в чест на който Международната 
морска организация призова светов-
ната общественост да осигурява бла-
годенствие и благополучие за моря-
ците и техните семейства (Seafarers‘ 
Wellbeing) и изпрати недвусмислено 
послание към човечеството, като обя-
ви седмицата от 23 юни до 30 юни 
2018 г. за “Seafarers Awareness Week”.
Защо, кога и по какъв повод е обявен 
Международния ден на моряка (Day of 
the Seafarer)? Отговор на този въпрос 
читателите могат да намерят също 
на страниците на списание „Българ-
ска наука” – брой 78, май 2015, стр. 
131-137 (10) (http://image.nauka.bg/
magazine/bg-science78.pdf).
Наред с празничната радост и призна-
нието на престижната морска профе-
сия, Денят на мореплавателя е и повод 
да се обърнем с лице към човешките 
проблеми на борда на кораба и да под-
чертаем, че моряците изпитват твър-
де много трудности в работата си: 
социална изолация, тежък работен 
график, въздействие на морската сре-
да, умора, стрес, отсъствие на редовна 
интернет връзка и мн. др.
Привличаме вниманието върху два 
тревожни съвременни примера:
Първи пример: На 16 март 2018 г. на 

конференция в Лондон бяха доклад-
вани резултатите от съвсем нови из-
следвания (Sailors’ Society’s Wellenes 
at Sea conference “Healthy Seafarer, 
Healthy Ship”). Повече от 100 делега-
ти присъстваха на събитието в Лон-
дон (painswessex.com, Apr 16, 2018; 
splash247.com, March 29th, 2018).
Форумът се фокусира върху благосъс-
тоянието на екипажа и въздействието 
му върху здравето и безопасността на 
борда. В презентациите на експерти 
от бранша беше представена модер-
на иновативна визия за благосъстоя-
ние на моряците и техните семей-
ства, което съдържа и се измерва с 5 
структурни компонента: Физическо, 
Емоционално, Интелектуално, Соци-
ално и Духовно (Physical, Emotional, 
Intellectual, Social & Spiritual Wellness).
Тревожният извод на Лондонския фо-
рум трябва да привлече вниманието 
на индустрията и обществеността: 
Повече от четвърт от моряците показ-
ват признаци на депресия – и много не 
биха търсили помощ.
- 26% от моряците казват, че са се 
чувствали „безнадеждно, депресира-
ни или нещастни“ за няколко дни през 
последните две седмици.
- Моряците споделят, че качеството 
и количеството на храната на борда 
може да окаже голямо въздействие на 
тяхното психично здраве, заедно с из-
олацията от техните семейства и про-
дължителността на контрактите.
- Почти половината (45%) от изслед-
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ваните морски лица, показали симп-
томи на депресия, са отговорили, че 
не са търсили помощ от никого.
- Около една трета споделят, че са се 
обърнали към семейството и/или 
приятелите, но само 21% са говори-
ли с колеги, независимо, че прекарват 
месеци с тях на кораба, което се обяс-
нява с „мачо“ природата на заетите в 
сектора.
- Моряците прекарват месеци на море, 
сблъсквайки се с едни от най-трудни-
те условия на труд – изолация, тесни 
жилищни пространства, шум, топли-
на, бури – понякога дори им е невъз-
можно да приемат храната на кораба.
Посочените резултати и направените 
изводи трябва да събудят индустри-
ята за голямото влияние, което това 
оказва върху психичното здраве на 
моряците. Корабните компании тряб-
ва да предложат най-добрата грижа 
за персонала, който е живата кръв на 
индустрията и на глобалната иконо-
мика.
Втори пример: По данни на ИМО, ITF 
(Международна федерация на транс-
портните работници) и ILO (Между-
народна организация на труда) през 
2017 г. повече от 80 екипажа са изо-
ставени от работодателите си.
Един съвсем свеж случай за подкрепа 
на този пример: Украинските моряци 
напуснаха м/к “Amsel” в края на ап-
рил 2018 г. в знак на протест за това, 
че стояха почти 1 година арестувани 
във Варна и не са им изплатени запла-

тите. Такива примери има десетки, а 
някои от пострадалите морски лица и 
техните семейства са българи.
С чувство на огорчение споделяме, че 
Черно море се е превърнало в кошмар 
за моряците и семействата им. За тях 
то означава ниско заплащане, остаре-
ли кораби и тежки условия на труд, 
съпроводени с фатални морски инци-
денти. „Морето на срама” (The Sea of 
Shame) това е точният израз, описващ 
условията на живота на работа и живот 
на корабните екипажи в Черно Море 
(http://www.blackseadocumentary.com, 
http://seafarers-cluster.org).
Вижте филма на ITF „Black Sea 
(Dark Side of Black Sea: Seafaring in 
Substandard Vessels)” и ще се убедите:
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=Tk440t7IIh8
Посочените два примера категорич-
но доказват: Морякът извън профсъ-
юза е незащитен моряк! Затова ITF и 
националните профсъюзи се стремят 
да помагат на екипажите с всички 
възможни способи и моряците тряб-
ва да им се доверяват. Когато говорим 
за важността на моряците, разбира-
ме не само тяхната роля в общество-
то, но и важността за създаване на 
здравословни комфортни условия на 
труд и достойно заплащане, изграж-
дане на позитивни взаимоотношения 
в корабните екипажите и морските 
компании. Разработени са десетки 
конвенции, които продължават да се 
усъвършенстват с цел осигуряване на 
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безопасност и благополучие за моря-
ците и техните семейства.

ХЕРМЕНЕВТИКА НА МОРЯШКИЯ 
СИНДРОМ „ХВАНА ГО ЖЕЛЯЗОТО”
Тайният код на моряшкия синдром 
„Хвана го желязото”!
До ден днешен синдромът „Хвана го 
желязото” е една енигма (от гр. enigma 
– загадка). Ролята на учения е не само 
да разрешава загадки и проблеми, но 
и да търси кои са големите научни въ-
проси, а промяната в поведението на 
моряците при продължителните пла-
вания е един от тях.
Българският моряшки жаргонен из-
раз „Хвана го желязото” е морски 
идиом, чието тълкуване разкрива 
сложността и богатството на кораб-
ния живот. Какво значи идиом? В 
„Речник на американските идиоми”, 
издаден през 2017 г., Марвин Търбан 
дава следното определение: „Идио̀м е 
езикова единица, съставена най-мал-
ко от два елемента с единно значение; 
фразеологизъм. Идиомите предста-
вляват специфични изрази, които съ-
ществуват само в даден език и е невъз-
можно да бъдат преведени буквално 
на друг език, а само по смисъл.”
В „Речник на чуждите думи в българ-
ския език” от 1993 г., четем: „Идио̀м 
(чрез фр. ез. Idiome) – Устойчиво сло-
восъчетание, свойствено на един език, 
чието значение не съвпада със значе-
нието на думите, които го съставят 
и не може да се преведе дословно на 

друг език”.
Българският тълковен речник от 
1994 г. определя идио̀м, идио̀ма като 
„Устойчиво, възпроизводимо в речта 
словосъчетание, чието единно значе-
ние не е мотивирано от значенията на 
съставящите го думи и е непреводимо 
буквално на чужд език”.
Херменевтиката е ключът за дисекци-
ята на човешките взаимоотношения 
на борда на кораба и декодиране на 
моряшкия синдром „Хвана го желязо-
то”.
Синдромът е твърде сложен и проти-
воречив, той ни показва, че не всичко 
е такова, каквото изглежда на пръв по-
глед и имаме нуждата да се замислим 
за етичните въпроси и да носим от-
говорност за собственото поведение, 
а също така да бъдем отговорни към 
поведението на другите на борда на 
кораба. За да разберем същността 
на синдрома „Хвана го желязото”, се 
нуждаем от своеобразна семантична 
мрежа от познания, която да направи 
информацията за преживяванията и 
поведението на моряците по време на 
плаване по-понятна, затова потърси-
хме херменевтичния подход.
За да бъде херменевтичния метод още 
по-доказателствен и убедителен, по-
търсихме помощта на няколко десет-
ки експерти от България, Русия, Ки-
тай, Германия, САЩ и Англия, с които 
водихме почти тримесечна кореспон-
денция през 2018 година и общува-
хме интензивно и плодотворно – мои 
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колеги, мои преподаватели, мои сту-
денти и докторанти, писатели и по-
ети, учени от морски университети, 
съвипускници, лекари и психолози, 
литератори и преподаватели по чуж-
ди езици, офицери от Търговското ко-
рабоплаване и Военноморските сили, 
специалисти от бранша и морската 
индустрия, капитани и механици с 
дългогодишен стаж, млади морски 
офицери, които сега плават в Светов-
ния океан. Техният опит като интер-
претатори спомогна херневтичният 
метод да се обогати с нови теоретич-
ни възгледи и живи примери от прак-
тиката. Нисък поклон на всички Вам, 
скъпи приятели и колеги! Приемете 
моята сърдечна благодарност и при-
знателност! Без вашето чистосърдеч-
но участие тази тема нямаше да мога 
да я разработя.

Фигура № 1: Гръцкият бог на мъд-
ростта Хермес, вестител на боговете 
(Logios Хермес, мрамор, Национален 
музей на Рим).

Моряшкият синдром „Хвана го желя-
зото” не е страшен, когато го опознаем
Моряците обичат хумора и чрез него 
снемат нервно-психическото и физи-
ологическото напрежение в продъл-
жителните плавания. Чрез езика на 
хумора и метафората ще потърсим 
както симптомите на синдрома „Хва-
на го желязото” и факторите, които го 
предизвикват, така също и ще откри-
ем начините на превенция и стратеги-
ите за справяне.
За тази цел художничката Сияна 
Струнчева ни представя две фигури:
На фигура № 2 е „Страшното морско 
чудовище”, чиито пипала нагледно 
показват какво пречи на моряците в 
продължителните плавания.
На фигура № 3 е „Усмихнатото Слън-
це“, чиито топли лъчи изпращат лю-
бовта и подкрепата към моряците. 
Осветявайки кораба и екипажа, слън-
чевите лъчи разкриват какво помага 
на моряците в продължителните пла-
вания.
Защо избрахме тези социални мета-
фори?
Известна и доказана е ролята на мета-
фората като познавателен метод, кой-
то ни помага да направим преход от 
известното към неизвестното. Когато 
се заровим в причините за човешката 
ирационалност при продължителни-
те плавания, ще научим повече за себе 
си, а и за околните. След като опозна-
ем проблема и научим пътищата за не-
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говото разрешаване, новото познание 
ще ни вдъхне вяра и надежда – няма 
нищо страшно! Курс – Пълен напред!
- Синдромът „Хвана го желязото” има 
много неизвестни и подобно на окто-
пода е изпълнен с камуфлаж и мими-
крия, агресивен и коварен, страшен 
и гневен и може да доведе моряците, 
моряшките семейства и корабните 
екипажи до фатални последствия.
- В моряшката митология, фолклор и 
суеверия октоподите са били част от 
човешката представа и въображение 
за опасностите на морето: огромни 
страшни очи, излъчващи страх и гняв, 
грамадни пипала, които обхващат 

плавателните съдове и страховито 
тяло, поради което моряците са им 
приписвали невероятни способности 
и фантастични действия.
- Октоподите се отбраняват чрез ми-
микрия и смяна на камуфлажа.
- Октоподите могат да се проявяват 
като агресивни хищници и могат да 
нападат дори животни, които са мно-
го по-големи от тях.
- Октоподите са интелигентни и спо-
собни на организирани действия.
Моряците не са безпомощни и обрече-
ни пред негативните въздействия на 
синдрома „Хвана го желязото”, защото 
разполагат с един безграничен ресурс 

Фигура № 2: Какво пречи на моряците в продължителните плавания?
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– човешката иновативност! Когато 
опознаем синдрома „Хвана го желя-
зото” той престава да бъде страшен и 
опасен, а забавен и весел, за който мо-
ряците с дни могат да разказват свои-
те весели истории, някои от които 
могат пикантно да бъдат подправени 
с вкусно подготвени изискани делика-
теси от пипалата на октопода, гарни-
рани с охладено бяло ароматно вино.
Нека да погледнем на фигура № 2 
„Страшното морско чудовище”, чиито 
пипала нагледно показват какво пре-
чи на моряците в продължителните 
плавания и да видим онези „отровни 
пипала” на синдрома „Хвана го желя-
зото”, които могат в буквалния смисъл 
на думата да отровят не само техния 
живот, но и да съсипят живота на тех-
ните семейства:

- Уединяване – това са тежки часове 
и дни на самота, в които мъжете коп-
неят и мразят. Моряците преживяват 
огромни лишения заради самотата 
(своята и на близките си). Децата на 
моряците израстват без тях, жените 
също оставят сами между плаванията;
- Фрустрация;
- Сензорна изолация;
- Когнитивен дисонанс;
- Ограничено физическо и социално 
пространство;
- Интерпретационен синдром;
- Спадане на толерантността;
- Личностно пресищане;
- Носталгия да се обръща повече вни-

мание на тяхното психическо здраве;
- Агресивност и насилие на работното 
място, което има много лица и изме-
рения;
- Автоагресия и суициден риск;
- Стрес и дистрес;
- Хиподинамия;
- Монотонност;
- Затворена общност в границите на 
корабния екипаж;
- Психическа депривация;
- Информационен дефицит;
- Депресия;
- Професионално изчерпване, изгаря-
не, изпепеляване (Burnout Syndrome);
Много от моряците наричат кораба 
както свой дом, така и „доброволен 
затвор”. Интересни са споделените 
мисли по този повод на писателя ин-
женер Атанас Стойчев (3, стр. 6):
„Всички моряци знаем, че моряшката 
професия е трудна. Някои успяват да 
я превърнат в смисъл на своя живот 
и да намерят проблясъци на радост в 
него, други наричат кораба доброво-
лен затвор, а трети казват, че докато 
са на море, живеят половин живот.
На кораба трудно се намират прияте-
ли, а и да се намерят, лесно се губят. 
Корабната обстановка е оголена, ми-
зерна, лишена от удобства, моряците 
са лишени от позитивни преживява-
ния и чувства.
Омръзваме си, и не трябва да крием, 
понякога се намразваме. Затова на ко-
раба се искат много сили, здрава пси-
хика и най-важното – всеки да разби-
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ра другия.”
Именно това омръзване и намразване 
е точен предикат на синдрома „Хвана 
го желязото”, който ние наричаме лич-
ностно пресищане.
Един от най-силните индикатори, 
който очевидно показва, че моряци-
те вече ги е „Хванало желязото”, това 
е усамотяването, затварянето в себе 
си, което пък отваря и други симпто-
ми – стихване на разговорите и смеха, 
появяване на черен хумор, остри ре-
плики, спадане на толерантността в 
общуването и прекрачване границите 
на личното пространство, сплетни и 
конфликти.
Моряшкият смях сам по себе си е и 
критерий, че на борда всичко е наред.
Когато стихне смехът и моряците се 
умълчат, започнат да се изолират на 
малки групи и да се затварят в себе си, 
това е сигурен симптом, че ги „хваща 
желязото”, казано на моряшкия жар-
гон.
Всъщност зад моряшкия жаргон „Хва-
на го желязото” се крие трудно раз-
познаваема и сложна симптоматика 
от индивидуални и колективни изме-
нения на човешкото поведение в про-
дължителните плавания, сред които 
водещи са: личностно пресищане, пси-
хическа депривация, когнитивен ди-
сонанс, фрустрация, информационен 
дефицит, нарушения в интерпрета-
цията (интерпретационен синдром), 
сензорен глад, агресия и автоагресия, 
изолация, усамотяване, хиподинамия, 

др.
Практически това означава, че на ко-
раба възниква нещо тревожно и опас-
но, което трябва да привлече внима-
нието на корабните ръководства и 
да ги застави да търсят решения за 
усъвършенстване на психосоциалния 
климат в корабните екипажи.
Пребиваването на човека в морето и 
общуването с него е съпътствано от от-
говорности и изпитания за личността, 
които в съвременния технологичен 
етап на човешки дейности стават все 
по-комплексни и се нуждаят от все 
по-задълбочена научна интерпрета-
ция. При това се разпростират извън 
контекста на професионална реализа-
ция в морето и засягат като цяло ка-
чеството на живот на индивида.
Става дума за устойчивостта към 
действието на неблагоприятните 
фактори на морската среда, за под-
държане на работоспособността и 
предпазване от хронична умора и пре-
умора, за борбата с нервнопсихичното 
напрежение, за деликатността на по-
ведението и общуването в затворена 
социална общност, за предотвратява-
не на дистреса и за профилактиката 
на психичните и психосоматичните 
разстройства.
Всичко това налага всеки един участ-
ник, от всяко едно ниво в йерархията 
на професионално организираното 
общуване с морето, да е запознат от 
компетентни специалисти със същ-
ността на проблематиката и способи-
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те тя да се управлява.
Моряци, за „обеца на ухото” погледне-
те този видеоклип и в него ще видите, 
че от синдрома „Хвана го желязото” 
не са пощадени дори пътниците на 
круизните лайнери и охранителите, 
които получават заплата, за да гаран-
тират реда и спокойствието на борда, 
а вместо това ги нападат. Конфликтът 
е в Тихия океан, близко до Австралия.
Както посочихме по-горе, един от раз-
познаваемите симптоми на синдрома 
„Хвана го желязото” е спадане на то-
лерантността в поведението и при-
емане на маловажните неща за важни 
(Дребните камъчета обръщат колата). 
В случая конфликтът (масовият бой) 
е започнал поради това, че един от 
пътниците случайно и по невнимание 
е настъпил крайчеца на роклята на 
една от пасажерките.

МОРЯЦИ, ВНИМАВАЙТЕ! Не подценя-
вайте и не си правете шега със синд-
рома „Хвана го желязото”, защото 

последствията от него понякога са 
по-страшни и по-опасни от премина-
ването на Бермудския триъгълник, в 
който според преданията са изчезна-
ли стотици плавателни съдове и само-
лети. На борда на корабите също из-
чезват хора – някои от причините са 
свързани с този синдром, който може 
да бъде и зловещ!

ВНИМАНИЕ, МОРЯЦИ:
На 16 март 2018 г. на конференцията 
в Лондон (Sailors’ Society’s Wellenes at 
Sea conference “Healthy Seafarer, Healthy 
Ship”) беше подаден много тревожен 
сигнал (корабна тревога, аврал):
Емоционалният и психически статус, 
физическото и социалното благоден-
ствие и благосъстояние на морски-
те лица по света е от изключителна 
важност! За по-доброто им разбиране 

през последното десетилетие са про-
ведени социални проучвания, раз-
следвания и интервюта. Те са подчер-
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тали шокиращ процент от членовете 
на екипажа, които страдат от чувство 
на самота, тревожно или депресивно 
състояние поне веднъж по време на 
дълги пътувания, отдалечени от тех-
ните обичани. Това е един огромен 
стресор на море!
Храната, социалната изолация и крат-
косрочните договори допринесоха 
силно за липсата на морала на борда. 
Шокиращо, най-голямата причина за 
смъртта на морето беше самоубий-
ството – вторият най-висок рейтинг 
във всички професии.

Понастоящем тези научни изследва-
ния се използват като катализатор в 
корабоплаването и морската индус-
трия за генериране на нови решения, 
да се направят промени и да се поемат 
ангажименти за по-големи инвести-
ции в благосъстоянието на техните 
служители.
(painswessex.com, Apr 16, 2018; 
splash247.com, March 29th, 2018).

ПРОГРАМИТЕ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ-
ТО, ПСИХИЧЕСКОТО И ФИЗИЧЕСКО 
ЗДРАВЕ НА КОРАБНИТЕ ЕКИПАЖИ 

Фигура № 3: Какво помага на моряците в продължителните плавания?
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В ПРОДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЛАВАНИЯ 
(WELFARE & WELLNESS AT SEA)
Оптимистичен отговор: Има начини 
моряците да избегнат „хватката на 
желязото” в продължителните плава-
ния и как да живеят в благополучие!
Синдромът „Хвана го желязото” може 
да има трайни неблагоприятни по-
следствия върху личността на моря-
ка, моряшкото семейство и корабния 
екипаж. Затова корабоплавателните 
компании трябва отговорно да се от-
насят към човешките взаимоотноше-
ния на борда на кораба и да изграждат 
атмосфера на доверие, уважение, вза-
имопомощ и сътрудничество.
На фигура № 3 са изобразени част от 
факторите и направленията на дей-
ностите, които могат да предпазят 
моряците от вредното въздействие на 
синдрома „Хвана го желязото”.

Eфективни начини за превенция на 
синдрома „Хвана го желязото” в до-
брата морска практика:
- Лидерство и стил на управление на 
корабния екипаж като част от сложна 
социо-техническа система на борда на 
краба.
- Социална компетентност и социал-
на интелигентност, развиване на т.
нар. гъвкави междуличностни умения 
(soft skills).
- Създаване на стройна организация 
на корабната служба и добра морска 
практика, правилен режим на рабо-
та и отдих в съответствие с Морската 

трудова конвенция от 2006 г., нама-
ляване продължителността на рейса, 
превенция на умората и моряшката 
депресия, оптимално попълване на 
екипажа и спазване на правните тру-
дови договорни взаимоотношения. 
Подобряването на трудовите връзки 
между членовете на екипажа може да 
избегне задълбочаване на конфликти.
- Показване на повече емпатия (гр. 
еmpathy – способност за съпреживя-
ване): Разширяване на познанията 
за другите, разбиране на различията, 
овладяване на транскултуралния под-
ход.
- Формиране на способности за съ-
чувствие, съпреживяване емоциите, 
чувствата и мислите на другите, пред-
ставяне на себе си на мястото на дру-
гия човек. Разбиране чувствата, жела-
нията, идеите и действията на другия, 
да се отнася положително към ближ-
ния, да изпитва сходни с неговите чув-
ства, да разбира и приема неговото 
емоционално състояние. Емпатията 
бива три вида: емоционална, когни-
тивна и предикативна, с помощта на 
която можем да предсказваме реакци-
ите на другите в конкретни ситуации.
- Екипна работа и изграждане на пози-
тивни човешки взаимоотношения.
- Помещения за отдих на екипажа 
(crew recreation room), спорт и спорт-
ни игри, музика, филми, книги, забав-
ни игри и състезания.
- Отдих на корабния екипаж в приста-
нищата.
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- Самопознание и общуване с другите.
- Овладяване на стратегии за справя-
не (Coping Strategies).
- Устойчивост на външни въздействия 
(Resilience).
- Благоприятен режим на работа
- Благосъстояние, благополучие, пси-
хическо и физическо здраве.
- Семейството на моряка.
- Способност за приспособяване към 
промените (adaptability to change).
- Умения за вземане на решения 
(decision-making process).

В духа на Манилските поправки на 
Конвенцията STCW ‘1978/1995/2010, 
за пръв път в историята на световно-
то корабоплаване и морската индус-
трия през 2017 г. и 2018 г. се открои 
качествено ново явление – бяха да-
дени мощни стимули за повишаване 
на благоденствието на моряците и се 
обърна специално внимание на тях-
ното психично здраве и благополучие. 
Международната морска организация 
определи девизът на Световния ден 
на моряка за 2018 година „Благоден-
ствието на моряците”.
Иновативни програми за благосъс-
тоянието, психическото и физическо 
здраве на корабните екипажи в про-
дължителните плавания (Welfare & 
Wellness at Sea):
През последните години нарастват 
грижите за подобряване на човеш-
ките взаимоотношения на борда на 
кораба, благосъстоянието, психиче-

ското и физическото здраве на моря-
ците. За целта много международни 
и национални организации и инсти-
туции започнаха да работят съвмест-
но и да намират ефективни решения 
в тази посока: Международната мор-
ска организация (ИМО), Световната 
здравна организация (СЗО), Междуна-
родната организация на труда (МОТ), 
Международната федерация на транс-
портните работници (ITF), Моряшки-
ят професионален съюз в Република 
България, ИА „Морска администра-
ция”, Международният комитет по со-
циално благосъстояние, основан през 
1928 г. (ICSW, International Council on 
Social Welfare), много благотворител-
ни организации, сред които Междуна-
родната благотворителна организа-
ция „Sailors’ Society” и др. За целта се 
използва статистическа информация 
и база данни от Агенцията за морска 
безопасност и брегова охрана (МСА) 
на Обединеното кралство и Европей-
ската агенция за морска безопасност 
(The European Maritime Safety Agency, 
EMSA).
Благодарение на тази плодотворна 
колаборация и синергетичен подход 
в дейността на международните мор-
ски институции се разработиха и вля-
зоха в сила нови конвенции и модел-
ни курсове, които създадоха правната 
основа за попълването и работата на 
корабните екипажи, компетенциите 
на моряците, условията и режима на 
работа и отдиха на моряците, нама-
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ляване продължителността на рейсо-
вете и пр. Наред с това се създаде цял 
комплекс от програми, ръководства и 
тренинги за моряци, които можем да 
обединим под общ надслов „Wellness 
at Sea” (seafarerhelp.org):
- Seafarers’ Health Information 
Programme (SHIP);
- International Seafarers’ Welfare and 
Assistance Network (ISWAN);
- ISWAN. SeafarerHelp. The lifeline for 
seafarers;
- Psychological Wellbeing at Sea;
- A Good Mental Health Guide for 
Seafarers;
На основата на новите информа-
ционни технологии, Ръководството 
„Wellness at Sea” за моряци е направено 
съвместимо с Android и iPhone и пред-
лага интерактивни програми за моря-
ците и корабните екипажи по време 
на продължителните плавания по пет 
ключови елемента на моряшкото бла-
гополучие: Социално, Емоционално, 
Физическо, Интелектуално, Духовно:
1) Социално благополучие (Social 
Wellness):
- Дай възможност на своето социално 
благосъстояние – Empower your social 
wellbeing;
- Бъди част от разговорите на кораба – 
Be part of conversations on board;
- Окуражавай другите членове на еки-
пажа – Encourage other crew members;
- Участвай в социалния живот на кора-
ба – Participate in the social life onboard;
- Помагай на другите с позитивна 

подкрепа – Assist others with positive 
reinforcement;
2) Емоционално благополучие 
(Emotional Wellness):
- Дай възможност на своето емоцио-
нално благосъстояние – Empower your 
emotional wellbeing;
- Разбирай своите емоции и се спра-
вя с тях – Understand and manage your 
emotions;
- Споделяй своите мисли и идеи със 
другите членове на екипажа – Share 
your thoughts and ideas with other crew 
members;
- Показвай грижа за другите – Show 
care for others;
- Мисли позитивно – Think positive;
3) Физическо благополучие (Physical 
Wellness):
- Дай възможност на своето физиче-
ско благосъстояние – Empower your 
physical wellbeing;
- Спазвай здравословна диета – Keep a 
healthy diet;
- Тренирай всеки ден – Exercise every 
day;
- Провокирай се с нови цели и дейнос-
ти – Challenge yourself with new goals 
and activities;
- Хидратирай се – Stay hydrated;
4) Интелектуално благополучие 
(Intellectual Wellness):
- Дай възможност на своето интелек-
туално благосъстояние – Empower 
your intellectual wellbeing;
- Отдели време за четене на книги – 
Spend time reading books;
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- Следи актуалните световни новини – 
Keep updated with world news;
- Комуникирай и споделяй перс-
пективи – Communicate and share 
perspectives;
- Знай правата си – Know your rights;
5) Духовно благополучие (Spiritual 
Wellness):
- Дай възможност на своето духов-
но благосъстояние – Empower your 
spiritual wellbeing;
- Намери колеги, с които споделяш 
общи възгледи – Find shipmates with 
whom you share common views;
- Приемай гледните точки на другите 
– Acknowledge others point of view;
- Посвети време за своите духовни 
нужди – Dedicate time to your spiritual 
needs;
- Говори със свещеника на пристани-
щето – Speak to a port chaplain;

С цел подобряване работата на моря-
ците и човешките взаимоотношения 
на борда на кораба, а това е един от 
най-добрите начини за превенция-
та на синдрома „Хвана го желязото”, 
се провеждат изследвания, включи-
телно и за Индекса на щастието на 
моряците (Seafarers Happiness Index, 
SHI). Резултатите от проучванията 
имат многостранно позитивно въз-
действие: Те показват какво пречи 
на моряшкото щастие, благополу-
чие и благоденствие и същевремен-
но разкриват истинското състояние 
на корабните екипажи и представят 

направления на работа и програми 
за подобряване качеството на жи-
вот мореплавателите и корабните 
екипажи.
През последната четвърт на 2017 
г. организацията “The Mission to 
Seafarers”, която има центрове в 200 
пристанища и 50 държави, проучи 
Индекса на щастието на моряците, 
което е показано на фигура № 4:

 

SNAPSHOT Q4 2017: According to the 
returns submitted during the period of 
this report, the 2017 4th quarter average 
Seafarer Happiness level is 6.25 out of 10.

Моряците от контейнеровозите 
(container ships), балкерите (bulk 
carriers) и танкерите (tankers) се 
чувстват по-щастливи в сравнение с 
екипажите на останалите кораби (23, 
24).
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Фигура № 5: Индекс на щастието на моряците (SHI) според типа кораби 
(Scheme Crew Satisfaction by Ship Type).

Фигура № 6: Индекс на щастието на моряците (SHI) според статуса (ранга) на 
моряците в корабната йерархия (Scheme Happiness by Rank).
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Изследването показва също какво 
най-много допринася за щастливото 
самочувствие и какво пречи на моря-
ците да се чувстват щастливи.
Сред факторите, които влошават само-
чувствието на моряците, се открояв-
ат: умората и големият обем от работа 
на кораба, неуважително отношение в 
екипажа, извънреден контрол, натиск 
от страна на командния състав.
Други фактори, влияещи на показате-
лите на моряшкото щастие са: липса 
на адекватни условия за моряците в 
определени пристанища, отсъствие 
на свръзка на борда на кораба, задър-
жане на работната заплата от страна 
на корабоплавателната компания, не-
удовлетворително приготвяне на хра-
ната и ниско ниво на хигиена и др.
Някои от моряците дори споделят, че 
се чувстват като животни и роби – из-
следването е проведено в мореплава-
телни компании от Азия, Индийския 
океан регион и Западна Европа. Това 
е проблем не само за корабоплаване-
то. Ситуацията с трудовия процес се 
влошава в глобален мащаб. Водещи 
стават интересите на собствениците, 
вместо да се търси баланса между ин-
тересите на компаниите и трудещите 
се. По данни на Европейска агенция 
за безопасност и здраве при работа 
(EU-OSHA, osha.europa.eu) работата е 
петата водеща причина за смърт, ра-
ботните места се превръщат в убиец. 
Случаите се свързват както с лошите 

условия, жестоки съвременни форми 
на експлоатация, удължен работен 
ден, преумора, така и с нови измере-
ния на опасностите – стреса на ра-
ботното място, лоши отношения на 
ръководителите към работниците и 
служителите, липса на контрол върху 
работното време и трудовите условия 
(29).

В приложените по-долу Видеоклип № 
1 и Видеоклип № 2 може нагледно да 
се проследят коментарите на специа-
листите за същността на програмите 
за благополучието на корабните еки-
пажи в продължителните плавания 
(Wellness at Sea):

Видеоклип № 1:
( h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=gVa5Xj3He3Y)

Видеоклип № 2:
( h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=dZDhrcfLieo)

Във Видеоклип № 3 е представена и 
специализирана тренингова програма 
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по темата за благополучието и здраве-
то на моряците и корабните екипажи 
в продължителните плавания:
Видеоклип № 3:

( h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=fk0wKFO0CjU)

(VIDEO, 2.51 min), Sailorssociety, 
Published on Sep 28, 2015
Sailors‘ Society‘s Wellness at Sea coaching 
programme:

В дигиталния свят интересът към Ръ-
ководството „Wellness at Sea” за моря-
ци бързо нарасна и скоро беше раз-
работена психологическа настолна 
морска игра «Wellness Flow». С нейна 
помощ, чрез интерактивни методи, 
моряците по-бързо могат да опознаят 
себе си, да намерят начини за взаимо-
действие с колегите си и да разширят 
своите социални контакти, като за 
целта са включени няколко групи ти-
пови проблемни въпроси, свързани с 
личността на моряка и моряшкото се-
мейство.

МОРЯШКО ПОСЛАНИЕ:
Морските идиоми като послания към 
корабните екипажи, мореплавателите 
и моряшките семейства:
Синдромът „Хвана го желязото” е бъл-
гарски морски идиом, затова започ-
нахме и ще завършим повестованието 
с морски идиом. За целта ще използ-
ваме едно от мъдрите послания зад 
изискания хумор на английския писа-
тел и драматург Джеръм Клапка Дже-
ръм (Jerome Klapka Jerome, 02.05.1859-
14.06.1927) – На кораба всички сме в 
една лодка (2):

Фигура № 7: Мъдростта на послания-
та в морските идиоми! All in the Same 
Boat!

Изхвърлете баласта зад борда! Нека 
лодката ви в живота да бъде лека и 
да носи само онова, което ви е нужно 
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– уютен дом и прости удоволствия, 
двама-трима приятели, достойни 
за това име, едного, когото да оби-
чате и който да ви обича, една кот-
ка, едно куче, една-две лули, храна 
и облекло дотолкова, доколкото са 
необходими, но малко повечко за 
пиене, защото жаждата е опасно 
нещо.
Ще видите, че тогава лодката вър-
ви по-леко и не може тъй лесно да се 
обърне, а обърне ли се, бедата няма 
да е голяма – добрата и здрава стока 
не се бои от вода. Ще имате време и за 
работа, и за размисъл – време да се оп-
ивате от слънцето на живота и да слу-
шате соловата музика, която божест-
веният вятър извлича от струните на 
човешките сърца край нас.
И още един морски идиом – за позна-
тия на всички спасителен пояс:
„Ръцете на добра жена, обвити око-
ло врата на мъжа, са спасителен пояс, 
който съдбата му е хвърлила от небе-
то.” Джеръм К. Джеръм (1859-1927)
Един век по-късно, съвременният ки-
тайски мъдрец Джак Ма (Jack Ma, р. 
15.10.1964 г. с името Ма Юн), основа-
тел на компанията за електронна тър-
говия Alibaba и един от съосновате-
лите на Alipay – платформа за онлайн 
разплащания, откри нещо изключи-
телно значимо за хората в дигитал-
ното общество на бъдещето, което се 
движи от информационните техноло-
гии (IT) и дата-технологиите (DT): Ва-
жен става човекът, който умее да оби-

ча и притежава висок Коефициент на 
любовта LQ (Loving Intelligence)!
Защо?
Защото в симбиозата „Човек-Машина” 
дори роботите с най-висок изкуствен 
интелект не могат да обичат, а Коефи-
циент на любовта LQ помага на хора-
та да общуват, да бъдат креативни, да 
поддържат контрола над машините 
и да вземат иновативни решения. То-
гава човек не трябва да се страхува 
от изкуствения интелект, защото ма-
шината няма нито сърце, нито душа, 
нито вяра в човека и обич към човека, 
а любовта твори чудесата на света!
„Зa дa бъдeш ycпeшeн, тpябвa дa имaш 
виcoĸa eмoциoнaлнa интeлигeнтнocт 
(EQ). Aĸo нe иcĸaш дa гyбиш инepция, 
тpябвa дa имaш и виcoĸ ĸoeфициeнт 
нa интeлигeнтнocт (IQ), a aĸo иcĸaш 
дa бъдeш yвaжaвaн, тpябвa дa имaш и 
виcoĸ ĸoeфициeнт нa любoв (LQ).“.
В света на високите технологии, към 
които несъмнено принадлежат кора-
боплаването и морската индустрия, 
Коефициентът на любовта LQ (Loving 
Intelligence) отличава хората от маши-
ните. Човек има сърце и душа, собстве-
но мнение, емпатия, съчувствие, съ-
преживяване, разбиране, ценности и 
възгледи.
https://qz.com/1082709/alibabas-jack-
ma-says-successful-leaders-need-eq-iq-
and-lq-baba/
“Alibaba founder Jack Ma says to be a 
successful leader you need EQ, IQ, and 
LQ.”
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Каква удивителна хармония между 
мъдрите послания на Джеръм Дже-
ръм и Джак Ма!
Най-великата тайна на живота – 
отвори сърцето си за ближния и го 
обичай както себе си! Тогава „ни-
какви железа няма да хващат моря-
ците”, които ще живеят в благоден-
ствие и благополучие, а корабите 
ще плават безопасно и сигурно в 
Световния океан и ще се реализира 
напълно основната идея на Меж-
дународната морска организация 
и Международния ден на моряка: 
Seafarers‘ Wellbeing! Welfare & Wellness 
at Sea! Healthy Seafarer, Healthy Ship, 
Healthy Balance Sheet!
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Биороботи от специално отгле-
дани мускулни клетки могат 
не само да впечатляват като 
произведения на изкуството, 

но и да са полезни за развитието на 
медицината.
Мускулната тъкан е един от основните 
типове тъкани, изграждащи телата на 
животинските организми. Морфоло-
гичните и функционалните различия 

налагат разделянето на тази тъкан на 
три подтипа – скелетната, чиято глав-
на роля е в движението в простран-
ството; гладката, участваща в стените 
на много кухи органи, наречена така 
заради характерния си облик под ми-
кроскоп; и сърцевата, която се среща 
единствено в... сърцето. Физиологията 
на сърдечномускулните клетки (или 
още кардиомиоцити) и механизмите 

Изкуството да моделираш 
сърдечномускулни клетки
Автор: Виктор Георгиев

 Част от първите 5 статии в конкурса "Обясни науката" 
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зад техните ритмични съкращения, 
продължаващи през целия ни живот, 
отдавна представляват интерес за уче-
ните. Това не е особено изненадващо, 
като се има предвид честотата на сър-
дечни заболявания сред населението. 
По статистически данни на Евростат 
и на European Heart Network болести-
те на сърдечно-съдовата система са 
водеща причина за смърт в Европей-
ския съюз, представлявайки близо 
37% от всички смъртни случаи само 
за 2014 година, което прави непрес-
танно полаганите усилия за разработ-
ването на нови методи за лечението 
им повече от наложителни. Десетиле-
тия след първите опити за сърдечни 
трансплантации, направени през 60-
те години на миналия век, новостите 
в молекулярната биология и генното 
инженерство позволяват създаването 
на експериментални модели, които, 
макар и на пръв поглед странни, са 
огромен скок напред в биомеханика-
та и ни позволяват да се размечтаем 
за близкото бъдеще, в което изкуст-
вените, лабораторноотгледани сърца 
ще бъдат следващото голямо изобре-
тение. 
Далеч от вълненията в медицинските 
среди, скатовете – група риби с хру-
щялен скелет, близки до акулите – са 
чест обект на възхищение от хората 
заради грациозните си движения във 
водата. Именно един представител 
на тази група, обитаващ аквариума в 
Бостън, неотдавна е вдъхновил нео-

бичайно изобретение, излязло от въ-
ображението на приложния физик от 
Харвард Кевин Паркър. По време на 
семейно посещение на градския аква-
риум дъщерята на Паркър се опитва 
да погали малък скат, който веднага 
отплувал, щом тя го докоснала. На-
блюдавайки тази случка, Паркър, кой-
то от години се занимавал с роботика 
и имал предишен опит в експеримен-
тирането с клетъчни култури, решил 
да изработи заедно с екипа си маши-
на, имитираща подвижността на жи-
вотното, използвайки модифицирани 
сърдечномускулни клетки. 
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Резултатът от тази нестандартна идея 
и четири години труд бил „робоскат“ – 
синтетичен организъм с размерите на 
монета, съчетаващ биология и техно-
логия. Вътрешен скелет от злато при-
дава опора на еластичното силиконо-
во тяло, чиято повърхност е покрита 
с 200 000 кардиомиоцити, събрани 
от двудневен ембрион на плъх. За да 
стимулират съкращенията на клет-
ките, учените ги подложили на гене-
тична модификация, чрез която да ги 
направят светлочувствителни. Полу-
чените кардиомиоцити се съкраща-
ват при облъчване със синя светлина, 
което позволява насочването в прос-
транството. При всяко съкращение 
на прецизно подредените мускулни 
клетки гъвкавите силиконови перки 
се извиват надолу, а при отпускането 
им златният скелет връща перките 
в изходна позиция, осигурявайки по 
този начин хармоничното им движе-
ние, наподобяващо наблюдаваното в 
природата. За да се направи завиване-
то настрани възможно, клетките били 
модифицирани така, че честотата на 
съкращенията им да зависи пряко от 
честотата на попадналата върху тях 
светлина. По този начин, облъчвайки 
двете перки с лазери с различни чес-
тоти, екипът е способен да стимулира 
завиването наляво или надясно.
Въпреки че звучи доста футуристич-
но, трябва да се отбележи, че „робос-
кат“ е продукт на многобройни про-
валени опити и изминава едва девет 

метра за един час в специален поддър-
жащ разтвор и при подходящи усло-
вия. Това обаче не го прави по-малко 
впечатляващ за експертите, които го 
определят като голям напредък в ро-
ботиката. 

Преди Паркър и екипът му да се зах-
ванат с изграждането на синтетичен 
скат, те се упражнявали с пресъздава-
нето на значително по-прости форми 
на живот. Първият синтетичен орга-
низъм на Паркър също е вдъхновен от 
едно негово посещение на аквариума 
в Бостън, където е бил заинтригуван 
от движенията на медузите, виждай-
ки в тях аналогия с начина на функ-
циониране на човешкото сърце. Този 
път хрумването му и сътрудничество-
то с Калифорнийския технологичен 
институт довело до построяването на 
„медузоид“. Миниатюрната осемлъ-
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чева силиконова пластинка е внима-
телно огъвана от голям брой кардио-
мицити, покриващи повърхността ѝ. 
Поставено в магнитно поле, „съще-
ството“ се придвижва като истинско, 
благодарение на ритмичните съкра-
щения на клетките. Грабващата око-
то с нежната си красота медуза всъщ-
ност е замислена като инструмент за 
тестване на влиянието на различни 
лекарства върху сърцето. Наблюда-
вайки промените в честотата и силата 
на трептенията на чадърчето след до-
бавяне на дадено вещество в средата, 
експериментаторите могат да преце-
нят ефектите на изпробвания препа-
рат и неговата ефективност.

В опит да съчетаят изящното с прак-
тичното, специалисти от Университе-
та Нанкин в Китай също почерпили 
вдъхновение от животинското 
царство и по-точно от някои от най-ко-
лоритните му представители. Много 
яркооцветени животни – като попу-

лярните хамелеони или пеперудите 
от род Morpho – дължат характерните 
си шарки не просто на пигменти, а и 
на разнообразни светлоотразяващи 
структури по телесната си повърх-
ност. Пеперудите Морфо например по-
стигат своя синкав, металически бля-
сък именно благодарение на 
микроскопичните люспички, покри-
ващи крилцата им, а хамелеоните пък 
могат да увеличават или скъсяват 
разстоянието между кристалчетата в 
кожата си и по този начин да си сме-
нят цвета. Това явление е познато като 
структурно багрене и е било дълго 
предмет на изследвания и опити за 
имитация. През март 2018 година уче-
ните от Нанкин съобщават в Science за 
своя успех при произвеждането на 
пластинка от гел, която  променя ре-
гулирано цвета си чрез дейността на 
кардиомоицити, закрепени върху нея. 
Пластинката, изпъстрена с фини се-
лективно отразяващи светлината 

Пеперуда от 
рода Mor-
pho...... и нейният синтетичен двойник
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пори, променя дължината и формата 
си при всяко съкращаване и отпуска-
не на клетките, генерирайки по този 
начин зрелище от преливащи цвето-
ве. В търсене на естетическа издържа-
ност гелът може дори да бъде изрязан 
във формата на пърхаща пеперуда. 
Едно от възможните приложения на 
този продукт е отново тестването на 
лекарствени препарати. Вещества, 
влияещи на честотата на мускулните 
съкращения, водят и до ясно видими 
изменения в ритъма на „танца“ на цве-
товете, които могат да се наблюдават 
и с просто око. Това би опростило кли-
ничните тестове, без да се налага за 
тях да се използват истински живот-
ни. 
Изобретения като това, както и синте-
тичните организми като „робоскат“ и 
„медузоида“, не са просто естетически 
впечатляващо развлечение за учени, 
които си играят с природата. Те пред-
ставляват опростени експериментал-
ни модели, които ни позволяват да 
изследваме процесите, протичащи в 
собствените ни тела. За инженерите 
един от най-сигурните начини да раз-
берат как нещо функционира, е да се 
опитат да го копират. Ръководени от 
същата мисъл, биоинженерите комби-
нират живото и неживото, надявайки 
се да добият нови познания за работа-
та и устройството на истинските орга-
низми и техните органи. Изучаването 
на роботи, задвижвани от сърдечно-
мускулни клетки, може да допринесе 

значително за подобряването на уме-
нията ни да манипулираме живите 
клетки в тялото (т.е. in vivo), да улесни 
разработването и тестването на нови 
лекарства за сърдечно-съдови забо-
лявания и дори да направи възможно 
отглеждането на изкуствени сърца.
Към настоящия момент сърдечните 
трансплантации разчитат на намира-
нето на подходящ донор, което често 
означава дълго чакане за болните, а 
рискът от отхвърляне на трансплан-
та е постоянен фактор. Модерните 
биотехнологии имат потенциала да 
издигнат медицината на ново ниво, 
но реализмът налага да приемем, че 
науката има още дълъг път да извър-
ви до този момент. И макар идеята за 
синтетични сърца да е запазена за не 
особено близкото бъдеще, направе-
ните от човека днес медузи, скатове и 
пеперуди остават полезни инструмен-
ти и забележителни доказателства за 
неговата креативност и стремежа му 
към усъвършенстване.
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