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Ερωτήςεισ ανάπτυξησ – κρίςεωσ 
 

1. Γιατύ για την παραγωγό φαρμακευτικών πρωτεώνών χρηςιμοποιπούνται cDNA και όχι 

γονιδιωματικϋσ βιβλιοθόκεσ; 

2. Ποια εύναι τα μειονεκτόματα τησ παραγωγόσ φαρμακευτικών πρωτεώνών με μη βιοτεχνολογικϋσ 

μεθόδουσ;  

3. Ποιεσ εύναι οι διαφορϋσ μεταξύ in vivo και ex vivo γονιδιακόσ θεραπεύασ; 

4. Ποια ϋνζυμα και γιατύ εύναι απαραύτητο να χρηςιμοποιηθούν, για την παραγωγό τησ 

ανθρώπινησ ινςουλύνησ από βακτόρια; 

5. Προτού επιχειρηθεύ μια μεταμόςχευςη ϋγινε ϋλεγχοσ των αντιγόνων ιςτοςυμβατότητασ (K, L, M, 

N, O ,P, Q) πϋντε διαθϋςιμων οργϊνων Α, Β, Γ, Δ, Ε, καθώσ και του υποψόφιου δϋκτη. Προϋκυψαν 

τα αποτελϋςματα του παρακϊτω πύνακα. Το ςημεύο (+) ςημαύνει ότι το αντύςωμα αντϋδραςε με 

το αντύςτοιχο αντιγόνο ιςτοςυμβατότητασ, ενώ το ςημεύο (-) δηλώνει απουςύα αντύδραςησ.  
 

Αντίςωμα Όργανο Α Όργανο Β Όργανο Γ Όργανο Δ Όργανο Ε Δέκτησ 

Αντι-K - + + - + + 

Αντι-L + + + - - + 

Αντι-M + - + + - - 

Αντι-N - + + - + + 

Αντι-O + + + - + + 

Αντι-P + - - + + - 

Αντι-Q - - - + - - 
 

Α. Τι ονομϊζουμε αντιγονικό καθοριςτό και τι αντιγόνο ιςτοςυμβατότητασ; 

Β. Ποιο από τα όργανα εύναι το καταλληλότερο για μεταμόςχευςη;  

Γ. Σε πόςα αντιγόνα ιςτοςυμβατότητασ διαφϋρει ο δϋκτησ από τα υπόλοιπα όργανα; 

Δ. Να ταξινομόςετε τα υπόλοιπα όργανα με βϊςη τον βαθμό ςυμβατότητασ τουσ με τον δϋκτη. 

Ε. Πώσ παρόχθηςαν τα αντιςώματα που χρηςιμοποιόθηκαν ςτον ϋλεγχο; 

Στ. Μετϊ τισ μεταμοςχεύςεισ, ςυνόθωσ χορηγούνται φϊρμακα, ακόμα κι όταν ο δότησ εμφανύζει 

ςημαντικό βαθμό ςυμβατότητασ με τον δϋκτη. Τι εύδουσ φϊρμακα εύναι αυτϊ και για ποιον 

λόγο πιςτεύετε ότι γύνεται αυτό; Σε ποιουσ κινδύνουσ εκτύθεται ο δϋκτησ του μοςχεύματοσ; 

6. Πού ςτηρύζεται η χρόςη μονοκλωνικών αντιςωμϊτων και ποιεσ εύναι οι εφαρμογϋσ τησ; 

7. Ποιεσ εύναι οι απαραύτητεσ προώποθϋςεισ για την εφαρμογό τησ γονιδιακόσ θεραπεύασ ςε μια 

αςθϋνεια; 

8. Εύναι κατϊ τη γνώμη ςασ απαραύτητη η γενετικό καθοδόγηςη ςε ϋνα ϊτομο ςτο οπούο ϋχει 

εφαρμοςτεύ γονιδιακό θεραπεύα και ςκϋφτεται να τεκνοποιόςει; Εξηγόςτε κϊνοντασ την 

κατϊλληλη διαςταύρωςη ό τισ κατϊλληλεσ διαςταυρώςεισ. 

9. Δύνονται οι παρακϊτω αςθϋνειεσ:  

β-θαλαςςαιμία,     οικογενήσ υπερχοληςτερολαιμία,      φαινυλκετονουρία,   

ςύνδρομο Τurner,       ιογενήσ ηπατίτιδα. 

Ποιεσ από αυτϋσ μπορούν να αντιμετωπιςτούν με γονιδιακό θεραπεύα, ποιεσ όχι και γιατύ; 

10. Για ποιον λόγο ό ποιουσ λόγουσ πιςτεύετε ότι δεν ϋχει εφαρμοςθεύ η γονιδιακό θεραπεύα ςε 

διαβητικούσ αςθενεύσ; 


