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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ. Ε. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 8

ου

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Βιολόγος: Κυβέλος Χρήστος 

Εφαρ µογ ές  τ ης  Β ι ο τ ε χνο λογ ί ας  σ τ ην  Ι α τρ ι κή  

 

Θέµα 1ο 
Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση: 
1. Η ινσουλίνη : 
 α) παράγεται από τα κύτταρα του σώµατος 
 β) δρα ως αντιική ορµόνη 

γ) είναι µια πρωτεΐνη (51 ανιµοξέων συνολικά) που αποτελείται από δυο µικρά 
πεπτίδια, Α και Β. 

 δ) όλα τα παραπάνω 
 
2. Η έλλειψη του ενζύµου της απαµινάση της αδενοσίνης (ΑDA) οφείλεται σε βλάβη: 
 α) των επιθηλιακών κυττάρων  γ) των ερυθρών αιµοσφαιρίων 
 β) των νευρικών κυττάρων   δ) των λεµφοκυττάρων 
 
3. Στη γονιδιακή θεραπεία για την κυστική ίνωση χρησιµοποιήθηκε ως φορέας: 
 α) αδενοϊος    γ) πλασµίδιο 
 β) ο βακτηριοφάγος λ  δ) ένας ρετροϊός 
 
4. Στην in vivo γονιδιακή θεραπεία το φυσιολογικό γονίδιο εισέρχεται στο κύτταρο 
του ιστού µέσω: 
 α) λιποσωµάτων   γ) µε τη µορφή γυµνού DNA 
 β) ιών     δ) όλων των παραπάνω 
 
5. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα: 
 α) παράγονται από µια οµάδα οµοίων Β-λεµφοκυττάρων (κλώνος) 
 β) παράγονται στο εργαστήριο από τα υβριδώµατα σε µεγάλες ποσότητες. 
 γ) αναγνωρίζουν ειδικά έναν αντιγονικό καθοριστή 
 δ) όλα τα παραπάνω 
 
6. Ο αντιγονικός καθοριστής είναι συνήθως: 
 α) λιπίδιο    γ) υδατάνθρακας  
 β) πεπτίδιο   δ) νουκλεοπρωτεΐνη  
 
Β. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Ένα αντιγόνο µπορεί να εµφανίζει πλήθος αντιγονικών καθοριστών.  
2. Η µικροέγχυση είναι η µέθοδος µεταφοράς DNA µε τη βοήθεια µικροβελόνας 

στον πυρήνα ενός ζωικού ή φυτικού κυττάρου. 
3. Η ινσουλίνη ήταν η πρώτη πρωτεΐνη που παρήχθη µε µεθόδους Γενετικής 

Μηχανικής. 
4. Ένας κλώνος Β-λεµφοκυττάρων µπορεί να παράγει διαφορετικά είδη 

µονοκλωνικών αντισωµάτων. 
5. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της 

οµάδας αίµατος. 
6. Τα καρκινικά κύτταρα εµφανίζουν αντιγόνα που δεν υπάρχουν στα υπόλοιπα 

κύτταρα του οργανισµού. 
7. Περισσότερες από 4.000 ασθένειες οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις και 

πολλές από αυτές εµφανίζονται σε µεγάλη ηλικία. 
8. Η γονιδιακή θεραπεία όταν εφαρµοστεί στο ζυγωτό κύτταρο δεν θα 

κληρονοµηθεί στους απογόνους. 
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Θέµα 2ο 
 
1)  Ποιες φαρµακευτικές πρωτεΐνες γνωρίζετε; 
 
2) A. Ποιες ασθένειες γνωρίζετε που να έχουν θεραπευτεί ή να επιχειρείται η 

θεραπεία τους µε µεθόδους γονιδιακής θεραπείας; 
 Β. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά των ιών-φορέων, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν στη γονιδιακή θεραπεία; 
  
 
 
 Θέµα 3ο 
 
Α. Να περιγράψετε τη διαδικασία που ακολουθείται στη γονιδιακή θεραπεία της 
ασθένειας που οφείλεται στην έλλειψη του ενζύµου απαµινάση της αδενοσίνης. 
 
Β. Αν χρησιµοποιούσαµε το γονιδίωµα ενός ανθρώπινου λεµφοκυττάρου, θα 
µπορούσαµε να οδηγηθούµε στην παραγωγή ινσουλίνης µέσω κατασκευής: 

α)  µιας cDNA βιβλιοθήκης  
β)  µιας γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης;  
Ποιες δυσκολίες θα συναντήσουµε σε κάθε περίπτωση; 

 
 
 
Θέµα 4ο 
 
Μετά από µια σειρά µεταλλάξεων εµφανίζεται όγκος στον εγκέφαλο και µάλιστα σε 
περιοχή του εγκεφάλου που δεν µπορεί να γίνει χειρουργική επέµβαση για την 
αφαίρεση του όγκου.  
 

Α. Ποίες µεταλλάξεις γνωρίζεται ότι πιθανόν να εµπλέκονται στην δηµιουργία 
του  καρκίνου; (Αναφορά στη θεωρία του 6ου κεφαλαίου) 
 
Β. Τι λύση θα προτείνατε για τη συγκεκριµένη περίπτωση µε βάση τις πιθανές 
χρήσεις των µονοκλωνικών αντισωµάτων; 
 
 
 

Καλή Επιτυχία !!! 
 


