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I det første temanummer af CORPUS har vi udfordret vores forfattere til at give et bud på fremtiden. Hvad
kan vi om 10 år? Om 20 år? Vil vi kunne dyrke nye organer ved hjælp af stamceller, så de gamle blot kan
udskiftes? Og vil medicin fremstillet af kunstigt DNA potentielt kunne kurere alle sygdomme? Mange har

tanker og spekulationer om fremtiden. Særligt inden for lægevidenskaben er det vigtigt at overveje
perspektiverne, da millioner af mennesker verden over med alvorlige sygdomme går og håber på ny og bedre

behandling.
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