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Κεθάιαην 8ν : Εθαξκνγέο ηεο 

Βηνηερλνινγίαο ζηελ Ιαηξηθή 

 
 

Ορολογία 
 

1) Αντιγονικόσ κακοριςτισ: Το τμιμα του αντιγόνου το οποίο αναγνωρίηεται απο 
ζνα αντίςωμα. Ζνα μεγάλο αντιγόνο (π.χ. βακτιριο) διακζτει πολλοφσ 
διαωορετικοφσ αντιγονικοφσ κακοριςτζσ και απαιτοφνται πολλά διαωορετικά 
αντιςϊματα εναντίον του. 
 
2) Γονιδιακι κεραπεία: Θ διαδικαςία «γενετικισ διόρκωςθσ» μιασ αςκζνειασ, κατα 
τθν οποία ειςάγονται ςτον αςκενι αντίγραωα του ωυςιολογικοφ αλλθλομόρωου, με 
ςτόχο τθν παραγωγι τθσ ωυςιολογικισ πρωτεϊνθσ. Ανάλογα με το αν θ γονιδιακι 
κεραπεία εωαρμόηεται μζςα ςτον αςκενι ι ζξω απο αυτόν, διακρίνεται ςε in-vivo 
και ex-vivo. 
 
3) Μονοκλωνικό αντίςωμα: Ρρωτεϊνικά μόρια που παράγονται απο ζναν κλϊνο B-
λεμωοκυττάρων και παρουςιάηουν εξειδίκευςθ για ζναν τφπο αντιγονικοφ 
κακοριςτι. 
 
4) Υβρίδωμα: Κυτταρικι ςειρά που παράγεται απο τθ ςφντθξθ καρκινικϊν κυττάρων 
με Β-λεμωοκφτταρα. Τα κφτταρα αυτά ζχουν αωενόσ τθν ικανότθτα να διατθροφνται 
ςε κυτταροκαλλιζργειεσ, κακϊσ και να παράγουν μεγάλεσ ποςότθτεσ μονοκλωνικϊν 
αντιςωμάτων. 
 
5) Φαρμακευτικζσ πρωτεϊνεσ:  Οι πρωτεϊνεσ του ανκρϊπου που χρθςιμοποιοφνται 
για τθ κεραπεία αςκενειϊν. Μεταξφ των πιο γνωςτϊν ωαρμακευτικϊν πρωτεϊνϊν 
είναι θ ινςουλίνθ, οι ιντερωερόνεσ και θ αυξθτικι ορμόνθ. 
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Ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ 
 
8.01 Θ ιατρικι ςτοχεφει κυρίωσ: 
1) ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ των αςκενειϊν. 
2) ςτθν πρόλθψθ των αςκενειϊν. 
3) ςτθν αποτελεςματικι κεραπεία. 
4) ςε όλα τα προθγοφμενα. 
 
8.02 Οι ωαρμακευτικζσ πρωτείνεσ: 
1) είναι πρωτείνεσ που μπορεί κάποιοσ να προμθκευτεί από τα ωαρμακεία για να 
τισ χρθςιμοποιιςει για τθν αφξθςθ τθσ μυικισ του μάηασ. 
2) άρχιςαν να παραςκευάηονται πριν από τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ του 
αναςυνδυαςμζνου DNA. 
3) όταν χορθγθκοφσ ςε αςκενείσ προκαλοφν ςυνικωσ αλλεργικζσ αντιδράςεισ. 
4) είναι διακζςιμεσ ςε μικρζσ ποςότθτεσ και επιπλζον το κόςτοσ παραγωγισ τουσ 
είναι ιδιαίτερα ακριβό. 
 
8.03 Για τισ ωαρμακευτικζσ πρωτείνεσ ιςχφει: 
1) είναι πρωτείνεσ που χορθγοφνται για τθ κεραπεία διαωόρων αςκενειϊν. 
2) μερικζσ από αυτζσ είναι θ ινςουλίνθ, θ ιντερωερόνθ και θ αυξθτικι ορμόνθ. 
3) ζωσ ςιμερα ζχουν κλωνοποιθκεί τα γονίδια για περιςςότερεσ από 300. 
4) όλα τα παραπάνω. 
5) τα 1 και 2. 
 
8.04 Θ ινςουλίνθ είναι: 
1) μια ορμόνθ που ρυκμίηει τοποςοςτό τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα. 
2) ζνα μόριο πρωτεϊνικισ ωφςθσ. 
3) ζνα μόριο που παράγεται ωυςιολογικά απο το πάγκρεασ. 
4) όλα τα παραπάνω αλθκεφουν. 
 
8.05 Θ τεχνολογία του αναςυνδυαςμζνου DNA χρθςιμοποιείται: 
1) ςε παραγωγι ωαρμακευτικϊν πρωτεινϊν. 
2) ςτθ γονιδιακι κεραπεία αςκενειϊν, όπωσ είναι θ κυςτικι ίνωςθ. 
3) ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 
4) ςε όλα τα παραπάνω. 
5) ςτα 1 και 2. 
 
8.06 Για να γίνει επιδοόρκωςθ παραςκευι τθσ ιςνουλίνθσ με τθν τεχνολογία του 
αναςυνδυαςμζνου DNA πρζπει: 
1) να εκχυλιςκεί το πάγκρεασ από χοίρουσ και βοειδι. 
2) να καταςκευαςκεί θ γονιδιωματικι βιβλιοκικθ του ανκρϊπου. 
3) να χρθςιμοποιθκοφν διάωορα ζνηυμα, όπωσ θ DNA δεςμάςθ και DNA 
πολυμεράςθ.  
4) να απομονωκεί το ςυνολικό mRNA από τα κφττταρα του ανκρϊπου. 
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8.07 Κανονικά θ προινςουλίνθ και θ ινςουλίνθ παράγονται απο τον οργανιςμό: 
1) αςκενϊν ατόμων και ωυςιολογικϊν αντίςτοιχα. 
2) ωυςιολογικϊν ατόμων και αςκενϊν ατόμων, αντίςτοιχα. 
3) ενόσ ατόμου, διαδοχικά. 
4) ενόσ ατόμου που πάςχει απο διαβιτθ. 
 
8.08  Θ προϊνςουλίνθ διαωζρει απο τθν ινςουλίνθ, επειδι: 
1) ζχει μονο μια πεπτιδικι αλυςίδα. 
2) ζχει μεγαλφτερο αρικμό αμινοξζων. 
3) είναι πρόδρομθ μορωι τθσ. 
4) αλθκεφουν όλα τα προθγοφμενα. 
 
8.09 Οι ιντερωερόνεσ: 
1) είναι πρωτείνεσ με πικανι αντικαρκινικι δράςθ. 
2) παράγονται ςε ελάχιςτεσ ποςότθτεσ και γι’ αυτό δεν είναι δυνατι θ ευρεία χριςθ 
τουσ για τθν κεραπεία αςκενειϊν. 
3) είναι πρωτείνεσ, που επειδι ζχουν ιςχυρι αντιικι δράςθ, εμποδίηουν τθν 
μόλυνςθ του οργανιςμοφ μασ από ιοφσ. 
4) κακιςτοφν τα κφτταρα του οργανιςμοφ μασ που ζχουν προςβλθκεί από ιοφσ, 
ανκεκτικά ς’ αυτοφσ. 
 
8.10 Οι προςπάκειεσ για παραγωγι των ιντερωερονϊν με βιοτεχνολογικζσ 
μεκόδουσ ζγιναν διότι οι ιντερωερόνεσ: 
1) μπορεί να κεραπεφςουν όλεσ τισ γενετικζσ αςκζνειεσ. 
2) ζχουν αντιικι δράςθ και πικανόν αντικαρκινικι. 
3) ζχουν ενδιαωζρον για τθ βιομθχανία. 
4) ελζγχουν το μεταβολιςμό. 
 
8.11 Οι ιντερωερόνεσ και θ ινςουλίνθ χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ 
αντιςτοίχωσ: 
1) των μολφνςεων απο ιοφσ και του καρκίνου. 
2) του διαβιτθ και των μολφνςεων απο ιοφσ. 
3) του καρκίνου και του διαβιτθ. 
4) των μολφνςεων απο ιοφσ και του διαβιτθ. 
 
8.12 Για τα αντιςϊματα ιςχφει: 
1) είναι πρωτεϊνικά μόρια και άρα μποροφν να παραςκευαςκοφν με τθν τεχνολογία 
του αναςυνδυαςμζνου DNA. 
2) ζχουν τθν ικανότθτα να αντιδροφν με το αντιγόνο και να το καταςτρζωουν. 
3) παράγονται ζναντι των καρκινικϊν αντιγόνων που υπάρχουν μόνο ςτα καρκινικά 
κφτταρα. 
4) όλα τα παραπάνω.  
5) όλα εκτόσ από το 1. 
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8.13 Για τα αντιγόνα ιςχφει: 
1) είναι οποιαδιποτε χθμικι ουςία δεν παράγει ο οργανιςμόσ. 
2) για κάκε αντιγόνο παράγεται ζνα είδοσ αντιςωμάτων. 
3) οριςμζνα ζχουν πολλοφσ αντιγονικοφσ κακοριςτζσ. 
4) τo 1 και το 3. 
5) όλα τα παραπάνω. 
 
8.14 Τα μονοκλονικά αντιςϊματα παράγονται από: 
1) ζνα κλϊνο Τ-λεμωοκυττάρων. 
2) βοθκθτικά Τ-λεμωοκφτταρα. 
3) ζναν κλϊνο Β-λεμωοκυττάρων. 
4) μακροωάγα. 
 
8.15 Τα μονοκλονικά αντιςϊματα βοθκοφν ςτθ κεραπεία του καρκίνου, επειδι: 
1) καταςτρζωουν τθν κυτταρικι μεμβράνθ των καρκινικϊν κυττάρων. 
2) μειϊνουν τον ζντονο ρυκμό διαίρεςθσ των καρκινικϊν κυττάρων. 
3) ενϊνονται με τα καρκινικά κφτταρα και τα καταςτρζωουν. 
4) μποροφν να μεταωζρουν ιςχυρά αντικαρκινικά ωάρμακα. 
 
8.16 Υβριδϊματα: 
1) είναι τα κφτταρα που μποροφν να διατθρθκοφν ςε κερμοκραςία -80 οC. 
2) ονομάηονται τα B-λεμωοκφτταρα που ζχουν ςυμπτιχκεί με καρκινικά κφτταρα.  
3) είναι τα κφτταρα που μποροφν να παράγουν μονοκλωνικά αντιςϊματα τρίτθσ 
γενιάσ. 
4) τα 2 και 3. 
 
8.17 Ροιζσ αςκζνειεσ χαρακτθρίηονται γενετικζσ; 
1) Πςεσ οωείλονται ςε μεταλλάξεισ ενόσ γονιδίου. 
2) Πςεσ οωείλονται ςε μεταλλάξεισ δφο ι πιο πολλϊν γονιδίων. 
3) Πςουσ ςνδυάηουν γενετικοφσ και περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ. 
4) Πλεσ οι προθγοφμενεσ. 
 
8.18  Για τθν εωαρμογι τθσ γονιδιακισ κεραπείασ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι: 
1) θ κλωνοποίθςθ του γονιδίου που είναι υπεφκυνο για τθν αςκζνεια. 
2) ο προςδιοριςμόσ των κυττάρων που εμωανίηουν τθν βλάβθ απ’ τθν αςκζνεια. 
3) θ πλιρθσ κατανόθςθ των βιοχθμικϊν μθχανιςμϊν που προκαλοφν τθν αςκζνεια. 
4) τα 1 και 2. 
 
8.19 Θ πρϊτθ γονιδιακι κεραπεία ζγινε: 
1) ςε κφτταρα του πνεφμονα για κυςτικι ίνωςθ. 
2) ςε Β-λεμωοκφτταρα για κυςτικι ίνωςθ. 
3) ςε Β-λεμωοκφτταρα για ζλλειψθ ADA. 
4) ςε κφτταρα του πνεφμονα για ζλλειψθ ADA. 
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8.20 Στθ γονιδιακι κεραπεία τθσ ADA: 
1) χρθςιμοποιείται ωσ ωορζασ ζνασ ιόσ. 
2) το αποτζλεςμα δεν είναι μόνιμο. 
3) περιλαμβάνονται λεμωοκφτταρα του αςκενοφσ, τα οποία πολλαπλαςιάηονται ςε 
κυτταροκαλλιζργειεσ. 
4) όλα τα παραπάνω. 
 
8.21 Για τθ γονιδιακι κεραπεία ιςχφει: 
1) μπορεί να γίνει μόνο ex vivo. 
2) μπορεί να γίνει μόνο in vivo. 
3) μπορεί να γίνει τόςο ex vivo, όςο και in vivo. 
4) τίποτα από τα παραπάνω. 
 
8.22 Μιά γονιδιακι κεραπεία ονομάηεται in-vivo ι ex-vivo όταν γίνεται: 
1) ςε ηωντανοφσ οργανιςμοφσ. 
2) ςε κφτταρα εκτόσ του οργανιςμοφ και εντόσ του οργανιςμοφ. 
3) ςε κφτταρα εντόσ του οργανιςμοφ και εκτόσ αντίςτοιχα. 
4) με τθ χριςθ ηωντανϊν ωορζων (π.χ. ιϊν) ι χθμικϊν μορίων αντίςτοιχα. 
 
8.23 Ζνα από τα ςοβαρότερα προβλιματα που ανακφπτουν ςτθν εωαρμογι τθσ 
γονιδιακισ κεραπείασ, είναι: 
1) οι γενετικζσ αςκζνειεσ είναι ςπάνιεσ. 
2) ότι οι ιοί που χρθςιμοποιοφνται ωσ ωορείσ, μπορεί να προκαλζςουν 
παρενζργειεσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ καρκίνο. 
3) ότι ςυνικωσ είναι δφςκολο να επιτευχκεί θ ςυγκατάκεςθ του αςκενοφσ ι των 
οικείων του. 
4) τίποτα από τα παραπάνω. 
5) τα 2 και 3. 
 
8.24 Χαρτογράωθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ ονομάηεται: 
1) θ εφρεςθ αλλθλουχίασ των βάςεϊν του. 
2) ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ των γονιδίων που περιζχονται ςε αυτό. 
3) ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ των ρυκμιςτικϊν περιοχϊν των γονιδίων. 
4) όλα τα παραπάνω. 
 
8.25 Θ χαρτογράωθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ: 
1) είναι απαραίτθτθ για τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ του αναςυνδυαςμζνου DNA. 
2) κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αιςκθτι μείωςθ τθσ γζννθςθσ ατόμων που κα 
πάςχουν από γενετικζσ αςκζνειεσ. 
3) κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παραγωγι αποτελεςματικϊν εμβολείων. 
4) τα 1 και 2. 
5) τίποτα από τα παραπάνω. 
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Ερωτήςεισ ςωςτογ- λάθουσ 
 
1) Θ βιοτεχνολογία ζχει ςυμβάλλει ςθμαντικάςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ μιασ 
αςκζνειασ, ςτθν πρόλθψθ και ςτθν αποτελεςματικι κεραπεία τθσ.  
 
2) Θ πρόλθψθ ςοβαρϊν αςκενειϊν γίνεται αποκλειςτικά με τθ χριςθ εκτεταμζνων 
προγραμμάτων εμβολιαςμοφ αςκενειϊν.  
 
3) H γονιδιακι κεραπεία είναι ζνασ τομζασ τθσ βιοτεχνολογίασ που αναπτφςςεται 
ραγδαία, ςτθριηόμενθ ςτθν εωαρμογι τθσ τεχνολογίασ του αναςυνδυαςμζνου DNA.  
 
4) Οι ωαρμακευτικζσ πρωτεϊνεσ, είναι πρωτεϊνεσ που παράγονται ωυςιολογικά από 
τον ανκρϊπινο οργανιςμό και χρθςιμοποιοφνται για τθ κεραπεία διαωόρων 
αςκενειϊν.  
 
5) Μεταξφ των πρϊτων ωαρμακευτικϊν πρωτεϊνϊν που παραςκευάςκθκαν είναι θ 
ινςουλίνθ, διότι θ ζλλειψθ ι θ μείωμζνθ παραγωγι τθσ αωορά εκατομμφρια 
αςκενείσ. 
 
6) Θ ινςουλίνθ που παράγεται από το πάγκρεασ των χοίρων και των βοοειδϊν είναι 
απλά ανεκτι από τον ανκρϊπινο οργανιςμό, παρόλο που ζχει διαωορά ςτθ 
ςφςταςθ των αμινοξζων τθσ από τθν ανκρϊπινθ.  
 
7) Για τθν καταςκευι ανκρϊπινθσ ινςουλίνθσ με τθν τεχνολογία του 
αναςυνδιαςμζνου DNA, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε γονιδιωματικι βιβλιοκικθ, 
είτε cDNA βιβλιοκικθ από τα κφτταρα του παγκρζατοσ.  
 
8) Τα μεταςχθματιςμζνα βακτιρια που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι τθσ 
ανκρϊπινθσ προϊνςουλίνθσ δεν μποροφν να τθν μετατρζψουν ςε ινςουλίνθ, διότι 
ϊσ προκαρυωτικοί οργανιςμοί δε διακζτουσ μθχανιςμοφσ τροποποίθςθσ των 
πρωτεϊνϊν κατά τθ μετάωραςθ (ρφκμιςθ τθσ γονιδιακισ ζκωραςθσ ςτο επίπεδο 
μετά τθ μετάωραςθ)  
  
9) H χρθςιμοποίθςθ cDNA βιβλιοκθκϊν για τθν απομόνωςθ των γονιδίων που είναι 
απαραίτθτα για τθν καταςκευι ωαρμακευτικϊν πρωτεϊνϊν, ζχει το πλεονζκτθμα ότι 
τα γονίδια που είναι κλωνοποιθμζνα ςε cDNA βιβλιοκικεσ δεν περιλαμβάνουν 
αλλθλουχίεσ που αντιςτοιχοφν ςε εςϊνια.  
 
10) Οι ιντερωερονεσ είναι αντιικζσ πρωτεϊνεσ που παράγονται απο κφτταρα που 
ζχουν μολυνκεί απο ιοφσ, παρζχοντασ αποτελεςματικι προςταςία απζναντι των 
ιϊν. 
 
11) Θ απομόνωςθ του mRNA τθσ ιντερωερόνθσ γίνεται απο κφτταρα που 
διεγείρονται για να παράγουν ιντερωερόνεσ.  
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12) Το “ιδανικό ωάρμακο” πρζπει να μπορεί να κεραπεφει όλεσ τισ αςκζνειεσ, χωρίσ 
να προκαλεί παρενζργειεσ. 
 
13) Τα αντιςϊματα παράγονται από τα Τ-λεμωοκφτταρα του ανοςοποιθτικοφ μασ 
ςυςτιματοσ.  
 
14) Το τμιμα του αντιγόνου που αναγνωρίηεται απο ζνα αντίςωμα ονομάηεται 
αντιγονικόσ κακοριςτισ. 
 
15) Ζνα βακτιριο περιζχει ζναν μόνο τφπο αντιγονικϊν κακοριςτϊν. 
 
16) Τα υβριδϊματα δθμιουργοφνται απο τθν ανάμειξθ των Β-λεμωοκυττάρων με 
καρκινικά κφτταρα.  
 
17) Τα μονοκλωνικά αντιςϊματα χρθςιμοποιοφνται ωσ διαγνωςτικά για τθν 
ανίχνευςθ αςκενειϊν. 
 
18) Θ δυνατότθτα χριςθσ των μονοκλωνικϊν αντιςωμάτων ςτθ κεραπεία του 
καρκίνου, βαςίηεται ςτθν φπαρξθ των καρκινικϊν αντιγόνων.  
 
19) Θ χριςθ των μονοκλωνικϊν αντιςωμάτων φςτερα από μία μεταμόςχευςθ 
μειϊνει τθν πικανότθτα απόρριψθσ του μοςχεφματοσ.  
 
20) Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εωαρμογι τθσ γονιδιακισ κεραπείασ είναι θ 
κλωνοποίθςθ του υπεφκυνου γονιδίου και ο προςδιοριςμόσ του κυτταρικοφ τφπου 
που εμωανίηει τθ βλάβθ από τθν αςκζνεια.  
 
21) Θ γονιδιακι κεραπεία του διαβιτθ μπορεί να γίνει ex-vivo. 
 
22) Θ διαδικαςία που εωαρμόηεται για τθ γονιδιακι κεραπεία τθσ ADA πρζπει να 
επαλαμβάνεται ςτον αςκενι ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 
 
23) Ζνα από τα οωζλθ τθσ γονιδιακισ κεραπείασ είναι ότι τα άτομα ςτα οποία ζχει 
εωαρμοςκεί, δεν αποκτοφν παιδιά που πάςχουν από τθν ίδια γενετικι αςκζνεια.  
 
24) Θ χαρτογράωθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ αωορά μόνο ςτισ αλλθλουχίεσ 
του DNA που αντιςτοιχοφν ςε γονίδια που κωδικοποιοφν πρωτεϊνεσ, κακϊσ και ςτισ 
ρυκμιςτικζσ περιοχζσ των γονιδίων αυτϊν.  
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Ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ 
 
1) Να αντιςτοιχίςετε ςωςτά τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β. 
Κάκε αρικμόσ τθσ ςτιλθσ Α αντιςτοιχεί με ζνα μόνο γράμμα τθσ ςτιλθσ Β.    
 

τήλη Α Στήλη Β 
Α.  Γονιδιακι κεραπεία 1.  Αντιβιωτικά 
Β. Αποτελεςματικι κεραπεία αςκενειϊν 2. Τεχνολογία αναςυνδυαςμζνου DNA 
Γ. Ζγκαιρθ διάγνωςθ μιασ αςκζνειασ 3. cDNA βιβλιοκικεσ 
Δ.  Ραραγωγι ωαρμακευτικϊν 
πρωτεϊνϊν 

4. Μονοκλωνικά αντιςϊματα 

 
2) Να αντιςτοιχίςετε ςωςτά τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Λ με τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ ΛΛ. 
Κάκε αρικμόσ τθσ ςτιλθσ Λ αντιςτοιχεί με ζνα μόνο γράμμα τθσ ςτιλθσ ΛΛ.    
 

τήλη Ι Στήλη ΙΙ 

Α. Αντιικι πρωτεϊνθ 1.  Λνςουλίνθ  
Β. Εξακρίβωςθ πικανισ κφθςθσ 2. Βιοαντιδραςτιρασ 
Γ. Διςουλωιδικοί δεςμοί 3. Μονοκλωνικά αντιςϊματα 
Δ.  υκμίηει τθ ςυγκζντρωςθ τθσ 
γλυκόηθσ ςτο αίμα 

4. Λντερωερόνθ 

Ε. Ραραγωγι ωαρμακευτικϊν 
πρωτεϊνϊν 

5. Ρεπτίδιο Α και πεπτίδιο Β τθσ 
ινςουλίνθσ 

ΣΤ. Σφντθξθ καρκινικϊν κυττάρων με Β-
λεμωοκφτταρα 

6. Υβριδϊματα 

 
3) Να αντιςτοιχίςετε ςωςτά τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β. 
Κάκε αρικμόσ τθσ ςτιλθσ Α αντιςτοιχεί με ζνα μόνο γράμμα τθσ ςτιλθσ Β.    
 

τήλη Α Στήλη Β 

Α.  Βακτθριοκτόνοσ δράςθ 1.  Λντερωερόνθ 
Β. Αντικαρκινικι δράςθ 2. Ρεριοχι του αντιγόνου που 

αναγνωρίηεται απο ζνα ςυγκεκριμζνο 
αντίςωμα 

Γ. Αντιγόνο 3. Αντιβιωτικά 
Δ.  Μονοκλωνικό αντίςωμα 4. Μπορεί να προκαλζςει τθν παραγωγι 

πολλϊν ειδϊν αντιςωμάτων 
Ε. Αντιγονικόσ κακοριςτισ 5. Ραράγεται απο ζναν κλϊνο Β-

λεμωοκυττάρων 
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4) Να αντιςτοιχίςετε ςωςτά τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Λ με τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ ΛΛ. 
Κάκε αρικμόσ τθσ ςτιλθσ Λ αντιςτοιχεί με ζνα μόνο γράμμα τθσ ςτιλθσ ΛΛ.    
 

τήλη Ι Στήλη ΙΙ 

Α.  Κανατϊνει πακογόνουσ 
μικροοργανιςμοφσ ι αναςτζλλει τθν 
ανάπτυξθ τουσ 

1.  in-vivo 

Β. Γονιδιακι κεραπεία τθσ κυςτικισ 
ίνωςθσ 

2. Μονοκλωνικά αντιςϊματα 
ςυνδεδεμζνα με ωαρμακευτικζσ 
πρωτεϊνεσ 

Γ. Γονιδιακι κεραπεία τθσ ADA 3. ex-vivo 
Δ.  Εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ των γονιδίων 
ςτα χρωμοςϊματα 

4. Αντιβιωτικό 

Ε. Εξαωανίηει τθν αςκζνεια χωρίσ να 
προκαλεί παρενζργειεσ ςτον οργανιςμό 

5. Χαρτογράωθςθ 

 

Ερωτήςεισ ανάπτυξησ 
 
1) Σε ποιοφσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ Λατρικισ ζχει ςυμβάλλει θ Βιοτεχνολογία;  
2) Τί είναι οι ωαρμακευτικζσ πρωτεϊνεσ; 
3) Ροιά είναι θ χθμικι ςφςταςθ και ποιόσ ο ρόλοσ τθσ ινςουλίνθσ; 
4) Ροιά ςυςτατικά χρειάηονται για να παραχκεί αναςυνδυαςμζνθ ανκρϊπινθ 
ινςουλίνθ απο κφτταρα E.coli; 
5) Τί γνωρίηετε για τισ ιντερωερόνεσ; 
6) Ρϊσ γίνεται θ παραγωγι ενόσ ςυγκεκριμενου μονοκλωνικοφ αντιςϊματοσ; 
7) Για ποιό λόγο πραγματοποιείται θ ςφντθξθ των Β-λεμωοκυττάρων με καρκινικά 
κφτταρα; 
8) Ρϊσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα μονοκλωνικά άντιςϊματα για τθ κεραπεία 
του καρκίνου και άλλων αςκενειϊν; 
9) Ροφ οωείλεται θ κυςτικι ίνωςθ και ποιά είναι τα ςυμπτϊματα τθσ; 
10) Ροιά διαδικαςία ακολουκείται για τθ κεραπεία τθσ ανεπάρκειασ του 
ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, θ οποία οωείλεται ςτθν ζλλειψθ του ενηφμου ADA; 
11) Να αναωζρετε τρείσ διαωορζσ μεταξφ ex-vivo και in-vivo γονιδιακισ κεραπείασ; 
12) Για ποιό λόγο θ γονιδιακι κεραπεία δεν είναι κλθρονομιςιμθ; 
13) Ροιά είναι θ ςυμβολι των ιϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν; 
14) Ροιζσ είναι οι προχποκζςεισ για τθν εωαρμογι τθσ γονιδιακισ κεραπείασ; 
15) Γιατί θ χαρτγράωθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ μπορεί να ςυμβάλλει 
ςθμαντικά ςτθ γονιδιακι κεραπεία; 
 
 
 
 
 
 


