
EEΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ BIOBIOΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΗ βιοτεχνολογία έχει συµβάλει Η βιοτεχνολογία έχει συµβάλει 

αποτελεσµατικά σε τρεις αποτελεσµατικά σε τρεις 
βασικούςβασικούς στόχους της Ιατρικής στόχους της Ιατρικής 
που είναιπου είναι:

Η έγκαιρη ∆ΙΑΓΝΩΣΗ µιας Η έγκαιρη ∆ΙΑΓΝΩΣΗ µιας 
ασθένειαςασθένειας

Απαιτεί την ανάπτυξηΑπαιτεί την ανάπτυξη
ευαίσθητων τεχνικών ευαίσθητων τεχνικών 
που µπορούν ναπου µπορούν να:

Εντοπίσουν την Εντοπίσουν την 
ασθένεια στα αρχικά ασθένεια στα αρχικά 
της στάδιατης στάδια πριν να πριν να 
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της στάδιατης στάδια πριν να πριν να 
εµφανιστούν τα εµφανιστούν τα 
συµπτώµατα της συµπτώµατα της 
στον οργανισµόστον οργανισµό

Να ανιχνεύσουν Να ανιχνεύσουν 
κάποια µόλυνση από κάποια µόλυνση από 
παθογόνους παθογόνους 
µικροοργανισµούςµικροοργανισµούς ή ή 
να διαπιστώσουν να διαπιστώσουν 
την ύπαρξη κάποιας την ύπαρξη κάποιας 
κληρονοµικής κληρονοµικής 
ασθένειαςασθένειας



EEΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ BIOBIOΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Η πρόληψη σοβαρών ασθενειώνΗ πρόληψη σοβαρών ασθενειών

Όπως η ηπατίτιδα Β, η Όπως η ηπατίτιδα Β, η 
πολιοµυελίτιδα και η πολιοµυελίτιδα και η 
φυµατίωση φυµατίωση χρειάζεται πιο χρειάζεται πιο 
εξελιγµέναεξελιγµένα, επαρκώς ασφαλή επαρκώς ασφαλή 
αλλά και οικονοµικά προσιτά αλλά και οικονοµικά προσιτά 
εµβόλιαεµβόλια

Επίσης η ανάπτυξη Επίσης η ανάπτυξη 
εµβολίων για την εµβολίων για την 
πρόληψη ασθενειών πρόληψη ασθενειών όπως όπως 
το το A.I.D.S.A.I.D.S., η µηνιγγίτιδαη µηνιγγίτιδα,
και ο καρκίνος είναι και ο καρκίνος είναι 
πλέον ανάγκηπλέον ανάγκη
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και ο καρκίνος είναι και ο καρκίνος είναι 
πλέον ανάγκηπλέον ανάγκη

Η αποτελεσµατική θεραπείαΗ αποτελεσµατική θεραπεία

Προϋποθέτει την κατανόησηΠροϋποθέτει την κατανόηση
των βιοχηµικών µηχανισµών των βιοχηµικών µηχανισµών 
και του γενετικού υπόβαθρου και του γενετικού υπόβαθρου 
της ασθένειαςτης ασθένειας

Για να εφαρµοστεί η Για να εφαρµοστεί η 
κατάλληλη θεραπείακατάλληλη θεραπεία είτε είτε 
µε φαρµακευτική αγωγή µε φαρµακευτική αγωγή 
είτε ακόµη µε είτε ακόµη µε ««γενετική γενετική 
διόρθωσηδιόρθωση»» της βλάβης  της βλάβης  
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Η βιοτεχνολογία συνεισφέρει Η βιοτεχνολογία συνεισφέρει 
ουσιαστικά στους παραπάνω ουσιαστικά στους παραπάνω 
στόχουςστόχους:

MMε την ανάπτυξη της ε την ανάπτυξη της 
τεχνολογίατεχνολογία του του 
ανασυνδυασµένου ανασυνδυασµένου DNADNA

Με τη χρήσηΜε τη χρήση της τεχνικής της τεχνικής 
PCRPCR

Καθώς και µε τη χρήσηΚαθώς και µε τη χρήση
ανιχνευτών µορίων ανιχνευτών µορίων DNADNA
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OOι τεχνικές αυτές βρίσκουν ι τεχνικές αυτές βρίσκουν 
εφαρµογήεφαρµογή στη βελτίωση και στη βελτίωση και 
παραγωγή σε ευρεία κλίµακαπαραγωγή σε ευρεία κλίµακα:

Ευαίσθητων διαγνωστικών Ευαίσθητων διαγνωστικών 
ουσιώνουσιών όπως τα 
µονοκλωνικά αντισώµατα

Αποτελεσµατικών Αποτελεσµατικών 
εµβολίωνεµβολίων

Φαρµακευτικών Φαρµακευτικών 
προϊόντωνπροϊόντων



ΝΕΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΝΕΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ένας νέος τοµέας της Ένας νέος τοµέας της 
Βιοτεχνολογίας Βιοτεχνολογίας 
αναπτύσσεται ταχύτατααναπτύσσεται ταχύτατα, η η 
γονιδιακή θεραπείαγονιδιακή θεραπεία

Στηρίζεται στην Στηρίζεται στην 
εφαρµογή της εφαρµογή της 
τεχνολογίαςτεχνολογίας του του 
ανασυνδυασµένου ανασυνδυασµένου DNADNA

Στη θεραπεία Στη θεραπεία 
πολλών σοβαρώνπολλών σοβαρών
γενετικών γενετικών 

2424

γενετικών γενετικών 
ασθενειώνασθενειών όπωςόπως:

Η κυστική ίνωσηΗ κυστική ίνωση

Το σύνδροµο Το σύνδροµο 
επίκτητης επίκτητης 
ανοσολογικής ανοσολογικής 
ανεπάρκειας ανεπάρκειας 
Α.Ι.Α.Ι.DD..SS..

∆ιάφοροι τύποι ∆ιάφοροι τύποι 
καρκίνουκαρκίνου



ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ««ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ»» ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Πριν από την ανάπτυξη της Πριν από την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου 
DNADNA, οι περισσότερες πρωτεΐνες που οι περισσότερες πρωτεΐνες που 
χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία 
διάφορων ασθενειώνδιάφορων ασθενειών:

Ήταν διαθέσιµες σεΉταν διαθέσιµες σε µικρές µικρές 
ποσότητες ποσότητες 

Η παραγωγή τους ήτανΗ παραγωγή τους ήταν πολύ ακριβήπολύ ακριβή

Και συχνά η βιολογική τους δράσηΚαι συχνά η βιολογική τους δράση
δεν ήταν πάντοτε πλήρως δεν ήταν πάντοτε πλήρως 
κατανοητήκατανοητή

Πρωτεΐνη Χρήση

α1α1--αντιθρυψίνηαντιθρυψίνη θεραπεία εµφυσήµατος
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Η τεχνολογία του Η τεχνολογία του 
ανασυνδυασµένου ανασυνδυασµένου DNADNA έδωσε τη έδωσε τη 
δυνατότητα παραγωγής δυνατότητα παραγωγής 
φαρµακευτικών πρωτεϊνών σε φαρµακευτικών πρωτεϊνών σε 
σηµαντικές ποσότητεςσηµαντικές ποσότητες

Τόσο για τον αποτελεσµατικό Τόσο για τον αποτελεσµατικό 
έλεγχο της δράσης τουςέλεγχο της δράσης τους όσο και όσο και 
για ευρεία κατανάλωσηγια ευρεία κατανάλωση

Σήµερα έχουν κλωνοποιηθεί τα Σήµερα έχουν κλωνοποιηθεί τα 
γονίδια του ανθρώπουγονίδια του ανθρώπου για για 
περισσότερες από 300 περισσότερες από 300 
ανθρώπινες φαρµακευτικές ανθρώπινες φαρµακευτικές 
πρωτεΐνεςπρωτεΐνες

καλσιτονίνη θεραπεία οστεοπόρωσης

χοριονική γοναδοτροπίνη θεραπεία γυναικείας στειρότητας

ενδορφίνες και εγκεφαλίνες αναλγητικοί παράγοντες 

επιδερµικός αυξητικός 
παράγοντας

θεραπεία τραυµάτων

ερυθροποιητίνη θεραπεία αναιµίας

παράγοντας VIII παράγοντας VIII θεραπεία αιµορροφιλίας α

παράγοντας IXπαράγοντας IX θεραπεία αιµορροφιλίας β

αυξητική ορµόνη θεραπεία αχονδροπλασίας

ινσουλίνηινσουλίνη θεραπεία του διαβήτη

ιντερφερόνες (α, β, γ)ιντερφερόνες (α, β, γ)
αντιικοί και αντικαρκινικοί 
παράγοντες

ιντερλευκίνες
θεραπεία καρκίνου και ασθενειών 
του ανοσοποιητικού συστήµατος

παράγοντας νέκρωσης όγκων αντικαρκινικός παράγοντας 



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ
Μεταξύ των πρώτων µορίων που Μεταξύ των πρώτων µορίων που 
παρασκευάστηκαν είναι παρασκευάστηκαν είναι η ινσουλίνηη ινσουλίνη, οι οι 
ιντερφερόνες και η αυξητική ορµόνηιντερφερόνες και η αυξητική ορµόνη

Η ινσουλίνη είναι µια ορµόνη που Η ινσουλίνη είναι µια ορµόνη που 
αποτελείται απόαποτελείται από 51 αµινοξέων και  51 αµινοξέων και  
παράγεται παράγεται από ειδικά κύτταρα του ειδικά κύτταρα του 
παγκρέατοςπαγκρέατος

Αποτελείται από δύο µικρά Αποτελείται από δύο µικρά 
πεπτίδια Α & Βπεπτίδια Α & Β που συγκρατούνται που συγκρατούνται 
µεταξύ τους µε δισουλφιδικούς µεταξύ τους µε δισουλφιδικούς 
δεσµούςδεσµούς

Το γονίδιο της ινσουλίνης παράγει Το γονίδιο της ινσουλίνης παράγει 

Προϊνσουλίνη Ινσουλίνη
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Το γονίδιο της ινσουλίνης παράγει Το γονίδιο της ινσουλίνης παράγει 
ένα πρόδροµο µόριοένα πρόδροµο µόριο την την 
προινσουλίνη που µετατρέπεται προινσουλίνη που µετατρέπεται 
τελικά σε ινσουλίνητελικά σε ινσουλίνη

Η ορµόνη αυτή ρυθµίζει το Η ορµόνη αυτή ρυθµίζει το 
µεταβολισµό των υδατανθράκωνµεταβολισµό των υδατανθράκων και και 
ειδικότερα το ποσοστό της γλυκόζης ειδικότερα το ποσοστό της γλυκόζης 
στο αίµαστο αίµα

Ο διαβήτης είναι µια ασθένεια που Ο διαβήτης είναι µια ασθένεια που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ή χαρακτηρίζεται από έλλειψη ή 
µείωση ινσουλίνηςµείωση ινσουλίνης και και 
υπολογίζεται ότι πάνω από υπολογίζεται ότι πάνω από 
60.000.000 άτοµα πάσχουν από 60.000.000 άτοµα πάσχουν από 
διαβήτηδιαβήτη



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1982ΠΡΙΝ ΤΟ 1982

Η ινσουλίνη χρησιµοποιείται Η ινσουλίνη χρησιµοποιείται 
για τη θεραπεία των για τη θεραπεία των 
διαβητικών ατόµωνδιαβητικών ατόµων

Πριν το 1982 οι κύριες Πριν το 1982 οι κύριες 
πηγές ινσουλίνης ήτανπηγές ινσουλίνης ήταν το το 
πάγκρεας από χοίρους και πάγκρεας από χοίρους και 
βοοειδήβοοειδή

Η ινσουλίνη παραγόταν Η ινσουλίνη παραγόταν 
από την εκχύλιση από την εκχύλιση 
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από την εκχύλιση από την εκχύλιση 
αυτών των ιστώναυτών των ιστών µε µια µε µια 
δαπανηρή και δαπανηρή και 
πολύπλοκη διαδικασίαπολύπλοκη διαδικασία

Η ινσουλίνη είχε µικρές Η ινσουλίνη είχε µικρές 
διαφορές στη σύσταση διαφορές στη σύσταση 
των αµινοξέων τηςτων αµινοξέων της από από 
την ανθρώπινη την ανθρώπινη 
προκαλούσε προκαλούσε 
αλλεργικές αντιδράσειςαλλεργικές αντιδράσεις

Ινσουλίνη



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Μια από τις µεθόδους που Μια από τις µεθόδους που 
χρησιµοποιούνται σήµερα για χρησιµοποιούνται σήµερα για 
την παραγωγή της την παραγωγή της 
ανθρώπινης ινσουλίνης στα ανθρώπινης ινσουλίνης στα 
βακτήρια είναιβακτήρια είναι:

Η παραγωγή του Η παραγωγή του 
πρόδροµου µορίου σε µια πρόδροµου µορίου σε µια 
βακτηριακή καλλιέργειαβακτηριακή καλλιέργεια
και η µετατροπή της σε και η µετατροπή της σε 
ινσουλίνη µε ενζυµική ινσουλίνη µε ενζυµική 
κατεργασίακατεργασία

Προϊνσουλίνη Ινσουλίνη
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H H µέθοδος µέθοδος 
περιλαµβάνει περιλαµβάνει 
κατασκευήκατασκευή cDNAcDNA
βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης από τα από τα 
κύτταρα του κύτταρα του 
παγκρέατος στα οποία παγκρέατος στα οποία 
εκφράζεται το γονίδιο εκφράζεται το γονίδιο 
της ινσουλίνηςτης ινσουλίνης και 
επιλογή του κλώνου 
που περιέχει το 
γονίδιο



Συνοπτικά τα στάδια κλωνοποίησης & Συνοπτικά τα στάδια κλωνοποίησης & 
αποµόνωσης της ινσουλίνης αποµόνωσης της ινσουλίνης µε µε 
κατασκευή κατασκευή cDNA cDNA βιβλιοθήκης είναιβιβλιοθήκης είναι:

Αποµόνωση του συνολικού Αποµόνωση του συνολικού mm--RNARNA, 
από τα κύτταρα του παγκρέατοςκύτταρα του παγκρέατος

Κατασκευή δίκλωνων µορίων Κατασκευή δίκλωνων µορίων DNADNA
και ενσωµάτωση τους σε πλασµίδιακαι ενσωµάτωση τους σε πλασµίδια

Μετασχηµατισµός βακτηρίων µε τα Μετασχηµατισµός βακτηρίων µε τα 
ανασυνδυασµένα πλασµίδιαανασυνδυασµένα πλασµίδια και και 
πολλαπλασιασµός τους σε υγρό πολλαπλασιασµός τους σε υγρό 
θρεπτικό υλικόθρεπτικό υλικό

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
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Επιλογή των βακτηρίων που Επιλογή των βακτηρίων που 
περιέχουν το γονίδιοπεριέχουν το γονίδιο το οποίο  το οποίο  
κωδικοποιεί το πρόδροµο µόριο της κωδικοποιεί το πρόδροµο µόριο της 
ινσουλίνηςινσουλίνης

Ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών σε Ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών σε 
βιοαντηδραστήραβιοαντηδραστήρα για παραγωγή του για παραγωγή του 
πρόδροµου µορίου της ινσουλίνηςπρόδροµου µορίου της ινσουλίνης

Η προϊνσουλίνη συλλέγεται και µε Η προϊνσουλίνη συλλέγεται και µε 
κατάλληλο ένζυµοκατάλληλο ένζυµο, που αφαιρεί το 
ενδιάµεσο πεπτίδιο, µετατρέπεται σε µετατρέπεται σε 
ινσουλίνη ινσουλίνη 

Προϊνσουλίνη Ινσουλίνη



ΑΝΤΙΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣΑΝΤΙΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ: : ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΕΣΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΕΣ
Οι ιντερφερόνες είναι αντιιικές Οι ιντερφερόνες είναι αντιιικές 
πρωτεΐνες που παράγονται από κύτταρα πρωτεΐνες που παράγονται από κύτταρα 
που έχουν µολυνθεί από ιούςπου έχουν µολυνθεί από ιούς:

Οι πρωτεΐνες αυτέςΟι πρωτεΐνες αυτές, επάγουν την επάγουν την 
παραγωγή άλλων πρωτεϊνώνπαραγωγή άλλων πρωτεϊνών από τα 
γειτονικά υγιή κύτταρα, οι οποίες οι οποίες 
εµποδίζουν τον πολλαπλασιασµό των εµποδίζουν τον πολλαπλασιασµό των 
ιών σε αυτάιών σε αυτά

Οι ιντερφερόνες είναι οικογένεια Οι ιντερφερόνες είναι οικογένεια 
συγγενών πρωτεϊνών, που συγγενών πρωτεϊνών, που 
ταξινοµούνται ταξινοµούνται ανάλογα µε τη ανάλογα µε τη 
χηµική και βιολογική ενεργότητα χηµική και βιολογική ενεργότητα 
τους σε τρεις οµάδες α, β και γτους σε τρεις οµάδες α, β και γ

Οι ιντερφερόνες έχουν ιδιαίτερο Οι ιντερφερόνες έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρονενδιαφέρον ως αντιιικοί και ως αντιιικοί και 
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Οι ιντερφερόνες έχουν ιδιαίτερο Οι ιντερφερόνες έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρονενδιαφέρον ως αντιιικοί και ως αντιιικοί και 
πιθανόν ως αντικαρκινικοί πιθανόν ως αντικαρκινικοί 
παράγοντεςπαράγοντες

Παράγονται σε ελάχιστεςΠαράγονται σε ελάχιστες
ποσότητες στο σώµαποσότητες στο σώµα και για αυτό και για αυτό 
δεν ήταν ευρεία η χρήση τους στη δεν ήταν ευρεία η χρήση τους στη 
θεραπεία ασθενειώνθεραπεία ασθενειών

Μετά την κλωνοποίηση ορισµένων Μετά την κλωνοποίηση ορισµένων 
γονιδίων ιντερφερονώνγονιδίων ιντερφερονών, είναι είναι 
σήµερα δυνατή η παραγωγή τους σήµερα δυνατή η παραγωγή τους 
σε µεγάλες ποσότητεςσε µεγάλες ποσότητες µε 
παρόµοια µέθοδο παραγωγής µε 
αυτή της ινσουλίνης    



ΤΕΛΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΛΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: : ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
««Το ιδανικό φάρµακοΤο ιδανικό φάρµακο»» είπε ο είπε ο 
πρωτοπόρος Γερµανός γιατρός πρωτοπόρος Γερµανός γιατρός 
ΕΕhrlich «hrlich «πρέπει να πρέπει να 
εξουδετερώνει τις µολύνσεις εξουδετερώνει τις µολύνσεις 
χωρίς να προκαλεί παρενέργειες χωρίς να προκαλεί παρενέργειες 
στον οργανισµόστον οργανισµό»»

Η φύση έχει φτιάξει ένα Η φύση έχει φτιάξει ένα 
«τέλειο φάρµακοτέλειο φάρµακο», τα τα 
αντισώµατααντισώµατα

Είναι πρωτεϊνικά µόριαΕίναι πρωτεϊνικά µόρια,
που παράγονται από τα Βπου παράγονται από τα Β--
λεµφοκύτταρα του λεµφοκύτταρα του 
ανοσοποιητικού µας ανοσοποιητικού µας 
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λεµφοκύτταρα του λεµφοκύτταρα του 
ανοσοποιητικού µας ανοσοποιητικού µας 
συστήµατοςσυστήµατος όταν ένα όταν ένα 
αντιγόνο προσβάλει τον αντιγόνο προσβάλει τον 
οργανισµόοργανισµό

Τα αντισώµατα αντιδρούν Τα αντισώµατα αντιδρούν 
µε το αντιγόνοµε το αντιγόνο και το και το 
εξουδετερώνουνεξουδετερώνουν

Αντιγόνο µπορεί να Αντιγόνο µπορεί να 
είναιείναι
µικροοργανισµόςµικροοργανισµός, ιός ιός 
ή ξένο υλικόή ξένο υλικό



ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΣΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΣ & MONO& MONOΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Ο οργανισµός είναι ικανός να Ο οργανισµός είναι ικανός να 
παράγει αντισώµατα εναντίον παράγει αντισώµατα εναντίον 
κάθε ξένου αντιγόνουκάθε ξένου αντιγόνου

Στην πραγµατικότητα, ένα ένα 
αντίσωµα αναγνωρίζει µόνοαντίσωµα αναγνωρίζει µόνο
µια περιοχή του αντιγόνουµια περιοχή του αντιγόνου,
που ονοµάζεται που ονοµάζεται αντιγονικός  αντιγονικός  
καθοριστήςκαθοριστής

Ένα µεγάλο αντιγόνοΈνα µεγάλο αντιγόνο, π.χ. π.χ. 
ένας µικροοργανισµόςένας µικροοργανισµός, έχει έχει 
πολλούς αντιγονικούς πολλούς αντιγονικούς 
καθοριστέςκαθοριστές για αυτό για αυτό 
παράγονται πολλά είδη παράγονται πολλά είδη 
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παράγονται πολλά είδη παράγονται πολλά είδη 
αντισωµάτων εναντίον τουαντισωµάτων εναντίον του

Κάθε είδος αντισώµατος Κάθε είδος αντισώµατος 
που αναγνωρίζει ένα που αναγνωρίζει ένα 
αντιγονικό καθοριστήαντιγονικό καθοριστή
παράγεται από µία οµάδα παράγεται από µία οµάδα 
οµοίων Βοµοίων Β--λεµφοκυττάρων, λεµφοκυττάρων, 
που αποτελούν ένα που αποτελούν ένα κλώνοκλώνο

Τα αντισώµατα που Τα αντισώµατα που 
παράγονται παράγονται από έναν κλώνο από έναν κλώνο 
ΒΒ--λεµφοκυττάρων λεµφοκυττάρων 
ονοµάζονταιονοµάζονται µονοκλωνικάµονοκλωνικά



MONOMONOΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Τα µονοκλωνικά αντισώµατα είναι πολύ Τα µονοκλωνικά αντισώµατα είναι πολύ 
σηµαντικά στην Ιατρική σηµαντικά στην Ιατρική 

Χρησιµοποιούνται ως διαγνωστικά 
για την ανίχνευση ασθενειών ή ως 
εξειδικευµένα φάρµακα εναντίον 
παθογόνων µικροοργανισµών ή 
ακόµη εναντίον καρκινικών 
κυττάρων 

Ήταν, εποµένως, σηµαντικό να σηµαντικό να 
γίνει δυνατή η παραγωγή τουςγίνει δυνατή η παραγωγή τους
στο εργαστήριο σε µεγάλες στο εργαστήριο σε µεγάλες 
ποσότητεςποσότητες

Όµως τα ΒΌµως τα Β--λεµφοκύτταρα δεν λεµφοκύτταρα δεν 
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Όµως τα ΒΌµως τα Β--λεµφοκύτταρα δεν λεµφοκύτταρα δεν 
επιβιώνουν για πολύ έξω από το επιβιώνουν για πολύ έξω από το 
σώµα σώµα και δεν µπορούν να και δεν µπορούν να 
διατηρηθούν σε διατηρηθούν σε 
κυτταροκαλλιέργειεςκυτταροκαλλιέργειες

Την ιδιότητα αυτή την αποκτούν Την ιδιότητα αυτή την αποκτούν 
ύστεραύστερα από σύντηξη µε από σύντηξη µε 
καρκινικά κύτταρακαρκινικά κύτταρα

Τα καρκινικά κύτταρα Τα καρκινικά κύτταρα 
ονοµάζονταιονοµάζονται υβριδώµαταυβριδώµατα και και 
µπορούν να παράγουνµπορούν να παράγουν µεγάλες µεγάλες 
ποσότητες ενός µονοκλωνικού ποσότητες ενός µονοκλωνικού 
αντισώµατοςαντισώµατος



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Η τεχνική της παραγωγής Η τεχνική της παραγωγής 
µονοκλωνικών αντισωµάτων µονοκλωνικών αντισωµάτων 
αναπτύχθηκε το 1975 και ακολουθεί αναπτύχθηκε το 1975 και ακολουθεί 
την εξής διαδικασίατην εξής διαδικασία:

Ένα επιλεγµένο αντιγόνο  Ένα επιλεγµένο αντιγόνο  
χορηγείται µε ένεση σε ένα ποντίκι χορηγείται µε ένεση σε ένα ποντίκι 
και προκαλείται ανοσολογική και προκαλείται ανοσολογική 
αντίδρασηαντίδραση µε αποτέλεσµα να µε αποτέλεσµα να 
αρχίσει η παραγωγή αντισωµάτων αρχίσει η παραγωγή αντισωµάτων 
από εξειδικευµένα Βαπό εξειδικευµένα Β--
λεµφοκύτταραλεµφοκύτταρα

Ύστερα από 2 εβδοµάδες Ύστερα από 2 εβδοµάδες 
αφαιρείται ο σπλήναςαφαιρείται ο σπλήνας και και 
αποµονώνονται τα Βαποµονώνονται τα Β--
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αποµονώνονται τα Βαποµονώνονται τα Β--
λεµφοκύτταραλεµφοκύτταρα

Τα κύτταρα αυτά συντήκονται µε Τα κύτταρα αυτά συντήκονται µε 
καρκινικά κύτταρα και παράγονται καρκινικά κύτταρα και παράγονται 
τα υβριδώµατατα υβριδώµατα που παράγουν που παράγουν 
µονοκλωνικά αντισώµαταµονοκλωνικά αντισώµατα

Τα υβριδώµατα µπορούν να Τα υβριδώµατα µπορούν να 
φυλάσσονται για µεγάλα χρονικά φυλάσσονται για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα στην κατάψυξηδιαστήµατα στην κατάψυξη (-80°C)
και να παράγουν οποιαδήποτε και να παράγουν οποιαδήποτε 
στιγµή το συγκεκριµένο στιγµή το συγκεκριµένο 
µονοκλωνικό αντίσωµα σε µεγάλες µονοκλωνικό αντίσωµα σε µεγάλες 
ποσότητεςποσότητες



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Τα µονοκλωνικά αντισώµατα επειδή Τα µονοκλωνικά αντισώµατα επειδή 
αναγνωρίζουν ειδικά έναν αναγνωρίζουν ειδικά έναν 
αντιγονικό καθοριστήαντιγονικό καθοριστή, είναι πολύ είναι πολύ 
χρήσιµα ως χρήσιµα ως ανοσοδιαγνωστικάανοσοδιαγνωστικά

Μπορούν να ανιχνεύουν στα Μπορούν να ανιχνεύουν στα 
υγρά του σώµατοςυγρά του σώµατος (αίµααίµα, ούραούρα):

Ουσίες που είναι υπεύθυνεςΟυσίες που είναι υπεύθυνες
για ποικίλες ασθένειεςγια ποικίλες ασθένειες

Παθογόνους Παθογόνους 
µικροοργανισµούςµικροοργανισµούς

Καθώς και τη διακύµανση της Καθώς και τη διακύµανση της 

ΑΑ
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Καθώς και τη διακύµανση της Καθώς και τη διακύµανση της 
συγκέντρωσης διαφόρων συγκέντρωσης διαφόρων 
προϊόντων του προϊόντων του 
µεταβολισµούµεταβολισµού,, η οποία η οποία 
µπορεί να προοιωνίζει την µπορεί να προοιωνίζει την 
πιθανότητα εµφάνισης πιθανότητα εµφάνισης 
κάποιας ασθένειαςκάποιας ασθένειας

Η τεχνική ανίχνευσης είναιΗ τεχνική ανίχνευσης είναι
γρήγορηγρήγορη, απλήαπλή, ευαίσθητηευαίσθητη, 
ακριβήςακριβής και επιτρέπει τη και επιτρέπει τη 
διάγνωση ασθενειών στα πολύ διάγνωση ασθενειών στα πολύ 
αρχικά στάδια τουςαρχικά στάδια τους δηλαδή πριν 
εµφανιστούν τα συµπτώµατα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
ΑνοσοδιαγνωστικάΑνοσοδιαγνωστικά

Τα µονοκλωνικά αντισώµατα Τα µονοκλωνικά αντισώµατα 
µπορούν να συνεισφέρουν µπορούν να συνεισφέρουν 
σηµαντικάσηµαντικά στην αύξηση της στην αύξηση της 
ευαισθησίας των κλινικών ευαισθησίας των κλινικών 
δοκιµασιώνδοκιµασιών:

Όπως η τυποποίηση  Όπως η τυποποίηση  
((προσδιορισµός) των ) των 
οµάδων αίµατοςοµάδων αίµατος

ΤαΤα µονοκλωνικά µονοκλωνικά 
αντισώµατα ανιχνεύουναντισώµατα ανιχνεύουν
τα αντιγόνα επιφανείας τα αντιγόνα επιφανείας 

ΒΒ
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τα αντιγόνα επιφανείας τα αντιγόνα επιφανείας 
των ερυθρών των ερυθρών 
αιµοσφαιρίωναιµοσφαιρίων

Εξακρίβωση µιας πιθανής Εξακρίβωση µιας πιθανής 
κύησηςκύησης

Έχουν κατασκευαστεί 
ειδικά ανοσοδιαγνωστικά 
τεστ, τα οποία περιέχουν τα οποία περιέχουν 
µονοκλωνικά αντισώµαταµονοκλωνικά αντισώµατα
για ειδικές ορµόνες που για ειδικές ορµόνες που 
παράγονται κατά την παράγονται κατά την 
κύησηκύηση



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Τα αντισώµατα µπορούν να Τα αντισώµατα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως χρησιµοποιηθούν ως 
θεραπευτικάθεραπευτικά

Η πιο ενδιαφέρουσα Η πιο ενδιαφέρουσα 
εφαρµογή τους αφορά τη εφαρµογή τους αφορά τη 
θεραπείαθεραπεία του καρκίνουτου καρκίνου

Τα καρκινικά κύτταρα Τα καρκινικά κύτταρα 
έχουν στην εξωτερική έχουν στην εξωτερική 
επιφάνεια τους µεγάλη επιφάνεια τους µεγάλη 
ποικιλία αντιγόνωνποικιλία αντιγόνων πουπου

ΑΑ
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ποικιλία αντιγόνωνποικιλία αντιγόνων πουπου
δεν υπάρχουν στα δεν υπάρχουν στα 
φυσιολογικά κύτταρα του φυσιολογικά κύτταρα του 
οργανισµούοργανισµού, και 
ονοµάζονται καρκινικά καρκινικά 
αντιγόνα αντιγόνα 

Έτσι, µπορούν να µπορούν να 
κατασκευαστούνκατασκευαστούν
µονοκλωνικά αντισώµατα µονοκλωνικά αντισώµατα 
εναντίον αυτών των εναντίον αυτών των 
αντιγόνωναντιγόνων



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
ΘεραπευτικάΘεραπευτικά

Τα µονοκλωνικά αντισώµατα Τα µονοκλωνικά αντισώµατα 
είναι πολύ ειδικά µόνο για τα είναι πολύ ειδικά µόνο για τα 
καρκινικά κύτταρακαρκινικά κύτταρα και και 
µπορούν να µπορούν να «γίνουν γίνουν 
µεταφορείςµεταφορείς» ισχυρών ισχυρών 
αντικαρκινικών φαρµάκωναντικαρκινικών φαρµάκων

Όταν εισαχθούν στον Όταν εισαχθούν στον 
οργανισµόοργανισµό, βρίσκουν και βρίσκουν και 
προσβάλουν τους προσβάλουν τους 
καρκίνουςκαρκίνους--στόχουςστόχους

ΒΒ
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καρκίνουςκαρκίνους--στόχουςστόχους

Τα αντικαρκινικά φάρµακαΤα αντικαρκινικά φάρµακα,
που είναι συνδεδεµένα µε τα που είναι συνδεδεµένα µε τα 
αντισώµατααντισώµατα, δρουν κατευθείαν δρουν κατευθείαν 
στα καρκινικά κύτταρα και τα στα καρκινικά κύτταρα και τα 
καταστρέφουνκαταστρέφουν

Επιτρέπουν έτσι τη θεραπεία µε Επιτρέπουν έτσι τη θεραπεία µε 
αποφυγήαποφυγή της χειρουργικής της χειρουργικής 
επέµβασης και των επέµβασης και των 
δυσάρεστων επιπτώσεων της δυσάρεστων επιπτώσεων της 
χηµειοθεραπείαςχηµειοθεραπείας



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Τα αντισώµατα µπορούν να Τα αντισώµατα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την επιλογή χρησιµοποιηθούν για την επιλογή 
οργάνων συµβατών για οργάνων συµβατών για 
µεταµόσχευσηµεταµόσχευση

Τα κύτταρα των οργάνων Τα κύτταρα των οργάνων 
έχουν στην επιφάνεια τους έχουν στην επιφάνεια τους 
ειδικά αντιγόνα επιφανείαςειδικά αντιγόνα επιφανείας,
που αναγνωρίζονται από που αναγνωρίζονται από 
ειδικά µονοκλωνικά ειδικά µονοκλωνικά 
αντισώµατααντισώµατα

Με τα µονοκλωνικά Με τα µονοκλωνικά 
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Με τα µονοκλωνικά Με τα µονοκλωνικά 
αντισώµατα µπορεί να αντισώµατα µπορεί να 
γίνει έλεγχος των γίνει έλεγχος των 
οργάνων δωρητώνοργάνων δωρητών, για για 
να διαπιστωθεί αν να διαπιστωθεί αν 
ταιριάζουν ανοσολογικά ταιριάζουν ανοσολογικά 
µε τα αντίστοιχα των µε τα αντίστοιχα των 
ασθενώνασθενών

Έτσι, είναι δυνατό να είναι δυνατό να 
αποφευχθεί η απόρριψηαποφευχθεί η απόρριψη
και οι µεταµοσχεύσεις να και οι µεταµοσχεύσεις να 
είναι επιτυχείςείναι επιτυχείς



ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Περισσότερες από 4000 ασθένειες Περισσότερες από 4000 ασθένειες 
οφείλονται σε γονιδιακές οφείλονται σε γονιδιακές 
µεταλλάξεις και πολλές από αυτές µεταλλάξεις και πολλές από αυτές 
εµφανίζονται σε µεγάλες ηλικίες  εµφανίζονται σε µεγάλες ηλικίες  

Μερικές οφείλονται σεΜερικές οφείλονται σε:

Μεταλλάξεις Μεταλλάξεις ενός γονιδίουενός γονιδίου

Άλλες σε αλληλεπίδραση Άλλες σε αλληλεπίδραση 
µεταλλάξεων µεταλλάξεων δύο ή δύο ή 
περισσοτέρων γονιδίωνπερισσοτέρων γονιδίων

Και ακόµη περισσότερες σε σε 
συνδυασµό γενετικών και συνδυασµό γενετικών και 
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συνδυασµό γενετικών και συνδυασµό γενετικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντωνπεριβαλλοντικών παραγόντων
όπως η ακτινοβολία και οι όπως η ακτινοβολία και οι 
χηµικές ουσίεςχηµικές ουσίες

Οι γενετικές ασθένειες Οι γενετικές ασθένειες 
προκαλούνπροκαλούν:

Όλες σχεδόν προκαλούνΌλες σχεδόν προκαλούν
δυσµορφίεςδυσµορφίες

Το 80% όλωνΤο 80% όλων διανοητική διανοητική 
καθυστέρησηκαθυστέρηση

και το 1/5και το 1/5 θάνατο στην θάνατο στην 
παιδική ηλικίαπαιδική ηλικία



ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η µοριακή βάση των γενετικών Η µοριακή βάση των γενετικών 
ασθενειών µέχρι πρόσφατα δεν ασθενειών µέχρι πρόσφατα δεν 
ήταν γνωστήήταν γνωστή

Η τεχνολογία του Η τεχνολογία του 
ανασυνδυασµένου ανασυνδυασµένου DNADNA σε σε 
συνδυασµό µε τις µεθόδους συνδυασµό µε τις µεθόδους 
της παραδοσιακής γενετικής της παραδοσιακής γενετικής 
((γενεαλογικά δέντρα) ) 
οδήγησεοδήγησε:

Στον εντοπισµό της θέσης Στον εντοπισµό της θέσης 
στα χρωµοσώµαταστα χρωµοσώµατα ΜεταλλαγµένοΜεταλλαγµένο

ΑΑ
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στα χρωµοσώµαταστα χρωµοσώµατα
((χαρτογράφηση) ) πολλών πολλών 
µεταλλαγµένων γονιδίωνµεταλλαγµένων γονιδίων,
που προκαλούν τις που προκαλούν τις 
αντίστοιχες ασθένειεςαντίστοιχες ασθένειες

Επιπλέον ορισµένα Επιπλέον ορισµένα 
µεταλλαγµένα γονίδια µεταλλαγµένα γονίδια 
κλωνοποιήθηκαν και κλωνοποιήθηκαν και 
συγκρίθηκαν µε τα συγκρίθηκαν µε τα 
φυσιολογικά φυσιολογικά 
αλληλόµορφα τουςαλληλόµορφα τους, για για 
να εξακριβωθεί το είδος να εξακριβωθεί το είδος 
των µεταλλάξεωντων µεταλλάξεων

ΜεταλλαγµένοΜεταλλαγµένο



ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σήµερα έχουν Σήµερα έχουν 
χαρτογραφηθεί και χαρτογραφηθεί και 
κλωνοποιηθεί τα γονίδια κλωνοποιηθεί τα γονίδια 
των οποίων οι µεταλλάξεις των οποίων οι µεταλλάξεις 
είναι υπεύθυνες για τις είναι υπεύθυνες για τις 
ασθένειες όπωςασθένειες όπως:

Την κυστική ίνωσηκυστική ίνωση, 

την ασθένεια του ασθένεια του 
HuntingtonHuntington, 

ΜεταλλαγµένοΜεταλλαγµένο

ΒΒ
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HuntingtonHuntington, 

την µυϊκή ∆υστροφία µυϊκή ∆υστροφία 
του του DuchenneDuchenne

Οι γνώσεις αυτές Οι γνώσεις αυτές 
έδωσαν έδωσαν τη τη 
δυνατότητα δυνατότητα 
ανάπτυξης τηςανάπτυξης της
γονιδιακής θεραπείαςγονιδιακής θεραπείας



ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στηρίζεται στη τεχνολογία του Στηρίζεται στη τεχνολογία του 
ανασυνδυασµένου ανασυνδυασµένου DNADNA

Έχει ως στόχο να Έχει ως στόχο να 
««διορθώσειδιορθώσει»» τη γενετική τη γενετική 
βλάβη εισάγοντας στους βλάβη εισάγοντας στους 
ασθενείς φυσιολογικά ασθενείς φυσιολογικά 
αλληλόµορφα του αλληλόµορφα του 
µεταλλαγµένου γονιδίουµεταλλαγµένου γονιδίου

Απαραίτητη Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την προϋπόθεση για την 
εφαρµογήεφαρµογή της της 
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εφαρµογήεφαρµογή της της 
γονιδιακής θεραπείας γονιδιακής θεραπείας 
είναιείναι:

Κλωνοποίηση τουΚλωνοποίηση του
υπεύθυνου γονιδίουυπεύθυνου γονιδίου

Ο προσδιορισµός Ο προσδιορισµός 
των κυττάρων που των κυττάρων που 
εµφανίζουνεµφανίζουν τη τη 
βλάβη από την βλάβη από την 
ασθένειαασθένεια



ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το Εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 
Σεπτέµβριο του 1990 σε ένα Σεπτέµβριο του 1990 σε ένα 
τετράχρονο κοριτσάκι που έπασχε από τετράχρονο κοριτσάκι που έπασχε από 
ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού 
συστήµατοςσυστήµατος

Η ασθένεια αυτή οφείλεται στην Η ασθένεια αυτή οφείλεται στην 
έλλειψη του ενζύµου απαµινάση της έλλειψη του ενζύµου απαµινάση της 
αδενοσίνης (Ααδενοσίνης (ΑDDΑΑ))

Το ΑΤο ΑDADA παίρνει µέρος στο παίρνει µέρος στο 
µεταβολισµό των πουρίνων σµεταβολισµό των πουρίνων στα τα 
κύτταρα του µυελού των οστώνκύτταρα του µυελού των οστών

Η έλλειψη οφείλεται σεΗ έλλειψη οφείλεται σε
µετάλλαξη του γονιδίου που µετάλλαξη του γονιδίου που 
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µετάλλαξη του γονιδίου που µετάλλαξη του γονιδίου που 
παράγει το ένζυµο αυτό  παράγει το ένζυµο αυτό  

Η ασθένεια εµφανίζειΗ ασθένεια εµφανίζει αυτοσωµικό αυτοσωµικό 
υπολειπόµενο τύπο υπολειπόµενο τύπο 
κληρονοµικότηταςκληρονοµικότητας

Οι ασθενείς µε έλλειψη του ενζύµου Οι ασθενείς µε έλλειψη του ενζύµου 
ΑΑDA:DA:

ΠάσχουνΠάσχουν από χρόνιες µολύνσειςαπό χρόνιες µολύνσεις
Έχουν προδιάθεση για ανάπτυξηΈχουν προδιάθεση για ανάπτυξη
καρκίνου σε πολύ µικρή ηλικίακαρκίνου σε πολύ µικρή ηλικία
Πολλοί πεθαίνουνΠολλοί πεθαίνουν ύστερα από ύστερα από 
λίγους µήνες ζωήςλίγους µήνες ζωής



ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Είναι γνωστή η περίπτωση Είναι γνωστή η περίπτωση 
ενός παιδιού που έζησε ενός παιδιού που έζησε 
εννέα χρόνια σε έναν εννέα χρόνια σε έναν 
πλαστικό θάλαµοπλαστικό θάλαµο

Για να εµποδιστείΓια να εµποδιστεί η η 
επαφή του µε ιούςεπαφή του µε ιούς

Επειδή το Επειδή το 
ανοσοποιητικό του ανοσοποιητικό του 
σύστηµασύστηµα δεν δεν 
µπορούσε να τους µπορούσε να τους 
καταπολεµήσει καταπολεµήσει 
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καταπολεµήσει καταπολεµήσει 



ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
∆ιαδικασία που ακολουθείται για τη ∆ιαδικασία που ακολουθείται για τη 
γονιδιακή θεραπεία της έλλειψης του γονιδιακή θεραπεία της έλλειψης του 
ενζύµου Αενζύµου ΑDA:DA:

Λεµφοκύτταρα του παιδιού Λεµφοκύτταρα του παιδιού 
παραλαµβάνονταιπαραλαµβάνονται και και 
πολλαπλασιάζονται σε πολλαπλασιάζονται σε 
κυτταροκαλλιέργειεςκυτταροκαλλιέργειες

Το φυσιολογικό γονίδιο της ΑΤο φυσιολογικό γονίδιο της ΑDA DA 
ενσωµατώνεται σε έναν ιόενσωµατώνεται σε έναν ιό--φορέα (φορέα (ο 
οποίος έχει καταστεί αβλαβής)) µε τις µε τις 
τεχνικές του ανασυνδυασµένου τεχνικές του ανασυνδυασµένου DNADNA

Ο γενετικά τροποποιηµένος ιόςΟ γενετικά τροποποιηµένος ιός
εισάγεται στα λεµφοκύτταραεισάγεται στα λεµφοκύτταρα

Τα γενετικά τροποποιηµένα Τα γενετικά τροποποιηµένα 
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Τα γενετικά τροποποιηµένα Τα γενετικά τροποποιηµένα 
λεµφοκύτταρα εισάγονταιλεµφοκύτταρα εισάγονται µε µε 
ενδοφλέβια ένεση στο παιδί και ενδοφλέβια ένεση στο παιδί και 
παράγουν το ένζυµο Απαράγουν το ένζυµο ΑDDΑΑ

Βέβαια τα τροποποιηµένα Βέβαια τα τροποποιηµένα 
λεµφοκύτταρα δεν ζουν για πάντα λεµφοκύτταρα δεν ζουν για πάντα 
µέσα στον οργανισµό (µέσα στον οργανισµό (δηλαδή η 
θεραπεία δεν είναι µόνιµη) ) και και 
χρειάζεται συνεχής έγχυση τέτοιων χρειάζεται συνεχής έγχυση τέτοιων 
κυττάρωνκυττάρων

Τα άτοµα µπορούν να ζουν Τα άτοµα µπορούν να ζουν 
φυσιολογικάφυσιολογικά κάνοντας σε κάνοντας σε 
κανονικά χρονικά διαστήµατα κανονικά χρονικά διαστήµατα 
αυτή τη θεραπείααυτή τη θεραπεία



ΕΕX VIVO X VIVO ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ex vivoEx vivo γονιδιακή θεραπείαγονιδιακή θεραπεία

Η περίπτωση γονιδιακής γονιδιακής 
θεραπείας της απαµινάσης της θεραπείας της απαµινάσης της 
αδενοσίνης αδενοσίνης (ΑΑDDΑΑ) είναι µια 
τέτοια περίπτωση

Χαρακτηρίζεται µε αυτόν τον Χαρακτηρίζεται µε αυτόν τον 
τρόπο γιατί τα κύτταρα του τρόπο γιατί τα κύτταρα του 
ασθενήασθενή τροποποιούνται έξω τροποποιούνται έξω 
από τον οργανισµό του και από τον οργανισµό του και 
στη συνέχεια επανεισάγονται στη συνέχεια επανεισάγονται 
πάλι σε αυτόνπάλι σε αυτόν

Τα κύτταρα του Τα κύτταρα του 
αιµοποιητικού συστήµατοςαιµοποιητικού συστήµατος
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αιµοποιητικού συστήµατοςαιµοποιητικού συστήµατος
µπορούν ναµπορούν να:

Τροποποιούνται Τροποποιούνται γενετικάγενετικά

Αναπτύσσονται σεΑναπτύσσονται σε
κυτταροκαλλιέργειεςκυτταροκαλλιέργειες

Εισάγονται µε ενδοφλέβια Εισάγονται µε ενδοφλέβια 
ένεσηένεση στον οργανισµό στον οργανισµό 

Τι γίνεται όµως αν πρέπει να 
τροποποιηθούν τα κύτταρα ενός 
άλλου οργάνου όπως ο 
πνεύµονας;



IN VIVO IN VIVO ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τι γίνεται όµως αν πρέπει να Τι γίνεται όµως αν πρέπει να 
τροποποιηθούν τα κύτταρα ενός άλλου τροποποιηθούν τα κύτταρα ενός άλλου 
οργάνου όπως ο πνεύµοναςοργάνου όπως ο πνεύµονας;;

Ο Ο AndersonAnderson και οι συνεργάτες του και οι συνεργάτες του 
πρότεινα µια άλλη προσέγγισηπρότεινα µια άλλη προσέγγιση

Ανέπτυξαν Ανέπτυξαν «έξυπνουςέξυπνους» φορείςφορείς,
οι οποίοι προσβάλουν τα οι οποίοι προσβάλουν τα 
κύτταρα του ιστού που πάσχεικύτταρα του ιστού που πάσχει

Συγκεκριµένα, τα τα 
φυσιολογικά γονίδια φυσιολογικά γονίδια 
ενσωµατώνονται σε µόριαενσωµατώνονται σε µόρια--
φορείςφορείς, που εισάγονται που εισάγονται 
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φορείςφορείς, που εισάγονται που εισάγονται 
κατευθείαν στον οργανισµόκατευθείαν στον οργανισµό

Το φυσιολογικό γονίδιο Το φυσιολογικό γονίδιο 
µπορεί να εισέλθει στα µπορεί να εισέλθει στα 
κύτταρα του ιστού που κύτταρα του ιστού που 
εµφανίζει τη βλάβηεµφανίζει τη βλάβη, µέσω µέσω 
ιώνιών, λιποσωµάτων και µε τη λιποσωµάτων και µε τη 
µορφή µορφή «γυµνού γυµνού DNADNA»

Το είδος αυτόΤο είδος αυτό της γονιδιακής της γονιδιακής 
θεραπείας ονοµάζεταιθεραπείας ονοµάζεται in vivoin vivo και 
εφαρµόστηκε για τη θεραπεία 
της κυστικής ίνωσης το 1993



IN VIVO IN VIVO ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
Η κυστική ίνωση οφείλεται σε Η κυστική ίνωση οφείλεται σε 
µεταλλάξεις ενός γονιδίουµεταλλάξεις ενός γονιδίου, το οποίο  το οποίο  
κωδικοποιεί µια πρωτεΐνηκωδικοποιεί µια πρωτεΐνη, που είναι που είναι 
απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία 
των επιθηλιακών κυττάρων των  των επιθηλιακών κυττάρων των  
πνευµόνωνπνευµόνων

Η ασθένεια παρουσιάζει Η ασθένεια παρουσιάζει 
υπολειπόµενη αυτοσωµική υπολειπόµενη αυτοσωµική 
κληρονοµικότητακληρονοµικότητα και επηρεάζει και επηρεάζει 
πρωτίστως την λειτουργία των πρωτίστως την λειτουργία των 
πνευµόνωνπνευµόνων

Το φυσιολογικό γονίδιο Το φυσιολογικό γονίδιο 
ενσωµατώθηκε αρχικάενσωµατώθηκε αρχικά σε ένα σε ένα 
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ενσωµατώθηκε αρχικάενσωµατώθηκε αρχικά σε ένα σε ένα 
αδενοϊόαδενοϊό

Ο ανασυνδυασµένος ιός εισήλθε Ο ανασυνδυασµένος ιός εισήλθε 
στον οργανισµό µε ψεκασµό µε στον οργανισµό µε ψεκασµό µε 
τη βοήθεια βρογχοσκοπίουτη βοήθεια βρογχοσκοπίου και και 
µόλυνε τα κύτταρα του µόλυνε τα κύτταρα του 
αναπνευστικού συστήµατοςαναπνευστικού συστήµατος

Μετά την εισαγωγή του στα Μετά την εισαγωγή του στα 
κύτταρακύτταρα, το φυσιολογικό γονίδιοτο φυσιολογικό γονίδιο
ενσωµατώθηκε στο γονιδίωµα ενσωµατώθηκε στο γονιδίωµα 
τους και παρήγαγε το τους και παρήγαγε το 
φυσιολογικό προϊόνφυσιολογικό προϊόν



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Έως πρόσφατα η πιθανότητα επιτυχούς Έως πρόσφατα η πιθανότητα επιτυχούς 
γονιδιακής θεραπείας ανήκε στη σφαίρα γονιδιακής θεραπείας ανήκε στη σφαίρα 
της επιστηµονικής θεραπείας της επιστηµονικής θεραπείας 

Με τον προσδιορισµό των γονιδίων Με τον προσδιορισµό των γονιδίων 
που είναι υπεύθυνα για γενετικές που είναι υπεύθυνα για γενετικές 
ασθένειεςασθένειες και την εύρεση της και την εύρεση της 
αλληλουχίας τουςαλληλουχίας τους δηµιουργούνται 
νέες προοπτικές για τη γονιδιακή 
θεραπεία  πολλών ασθενειών

Η εφαρµογή της γονιδιακής Η εφαρµογή της γονιδιακής 
θεραπείας στο άµεσο µέλλον θα θεραπείας στο άµεσο µέλλον θα 
είναι περιορισµένηείναι περιορισµένη επειδή δεν επειδή δεν 
έχουν ακόµη ξεπεραστεί έχουν ακόµη ξεπεραστεί 

ΜεταλλαγµένοΜεταλλαγµένο
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έχουν ακόµη ξεπεραστεί έχουν ακόµη ξεπεραστεί 
προβλήµατα όπως αυτά που προβλήµατα όπως αυτά που 
αφορούν τη χρήση των φορέωναφορούν τη χρήση των φορέων

Στις περισσότερες περιπτώσεις  ως Στις περισσότερες περιπτώσεις  ως 
φορείς χρησιµοποιούνται ιοί οι φορείς χρησιµοποιούνται ιοί οι 
οποίοι καθίστανται αβλαβείς, οποίοι καθίστανται αβλαβείς, 
έχουν µικρή έχουν µικρή πιθανότητα να πιθανότητα να 
προκαλέσουν παρενέργειες και σε προκαλέσουν παρενέργειες και σε 
ορισµένες περιπτώσεις καρκίνοορισµένες περιπτώσεις καρκίνο

Έτσι λοιπόν η ανάπτυξη κατάλληλων Έτσι λοιπόν η ανάπτυξη κατάλληλων 
φορέων είναι ο επόµενος στόχος για φορέων είναι ο επόµενος στόχος για 
τη βελτίωση των µεθόδων της τη βελτίωση των µεθόδων της 
γονιδιακής θεραπείας  γονιδιακής θεραπείας  

11



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Με τις µεθόδους της Με τις µεθόδους της 
γονιδιακής θεραπείας δεν γονιδιακής θεραπείας δεν 
γίνεταιγίνεται αντικατάσταση αντικατάσταση 
του µεταλλαγµένου του µεταλλαγµένου 
γονιδίου στα κύτταρα του γονιδίου στα κύτταρα του 
οργανισµούοργανισµού

Αλλά ενσωµάτωση του Αλλά ενσωµάτωση του 
φυσιολογικού φυσιολογικού 
αντιγράφου του αντιγράφου του 
γονιδίουγονιδίου στο στο 
γονιδίωµα γονιδίωµα 
συγκεκριµένων συγκεκριµένων 
σωµατικών κυττάρωνσωµατικών κυττάρων
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σωµατικών κυττάρωνσωµατικών κυττάρων

Συνεπώς δε Συνεπώς δε 
µεταβιβάζεται µεταβιβάζεται 
στους απογόνουςστους απογόνους



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ
Το ανθρώπινο γονιδίωµα αποτελείται Το ανθρώπινο γονιδίωµα αποτελείται 
από 3από 3xx109 ζεύγη βάσεων109 ζεύγη βάσεων DNADNA το το 
οποίο κατανέµεται σε χρωµοσώµατα   οποίο κατανέµεται σε χρωµοσώµατα   

Το 1986 ξεκίνησε µια διεθνής Το 1986 ξεκίνησε µια διεθνής 
συνεργασία µε σκοπό τη συνεργασία µε σκοπό τη 
χαρτογράφηση του χαρτογράφηση του DNA DNA δηλαδήδηλαδή::

Τον εντοπισµό της θέσης των Τον εντοπισµό της θέσης των 
γονιδίων γονιδίων στα χρωµοσώµαταστα χρωµοσώµατα

Τον προσδιορισµό της Τον προσδιορισµό της 
αλληλουχίας των βάσεωναλληλουχίας των βάσεων του του 
DNADNA στο ανθρώπινο γονιδίωµαστο ανθρώπινο γονιδίωµα

Το πρόγραµµα, που απαιτούσε Το πρόγραµµα, που απαιτούσε 
τη τη συµβολή πολλών 
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τη τη συµβολή πολλών 
ερευνητών και γενναία 
χρηµατοδότηση, ξεκίνησε το ξεκίνησε το 
19901990 υπό την αιγίδα του υπό την αιγίδα του 
Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας 
και του Τµήµατος Ατοµικής και του Τµήµατος Ατοµικής 
Ενέργειας των ΗΠΑΕνέργειας των ΗΠΑ

Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκεΤο πρόγραµµα ολοκληρώθηκε
το 2001,το 2001, 4 χρόνια νωρίτερα 
από ότι εκτιµούσαν χάριν στην χάριν στην 
αυτοµατοποίηση των αυτοµατοποίηση των 
εργαστηριακών µεθόδων και εργαστηριακών µεθόδων και 
στην ανάπτυξη της στην ανάπτυξη της 
πληροφορικήςπληροφορικής



ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ

Στη µελέτη της οργάνωσης και Στη µελέτη της οργάνωσης και 
λειτουργίας του ανθρώπινου λειτουργίας του ανθρώπινου 
γονιδιώµατος   γονιδιώµατος   

Μετά την ολοκλήρωση του Μετά την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος προγράµµατος 
προσδιορίστηκανπροσδιορίστηκαν:

Το σύνολο των γονιδίων Το σύνολο των γονιδίων 
που κωδικοποιούν που κωδικοποιούν 
πρωτεΐνεςπρωτεΐνες

Οι ρυθµιστικές περιοχές Οι ρυθµιστικές περιοχές 
των γονιδίων αυτών των γονιδίων αυτών 
καθώς καθώς και οι περιοχές και οι περιοχές 
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των γονιδίων αυτών των γονιδίων αυτών 
καθώς καθώς και οι περιοχές και οι περιοχές 
του γονιδίου µε του γονιδίου µε 
άγνωστη λειτουργίαάγνωστη λειτουργία

Ο αριθµός των Ο αριθµός των 
γονιδίων το 1990 γονιδίων το 1990 
είχε αρχικά εκτιµηθεί είχε αρχικά εκτιµηθεί 
σε 100.000, σε 100.000, ενώ
σήµερα εκτιµάται ότι σήµερα εκτιµάται ότι 
τα γονίδια που τα γονίδια που 
κωδικοποιούν κωδικοποιούν 
πρωτεΐνες είναι πρωτεΐνες είναι 
λιγότερα από 40.000λιγότερα από 40.000

ΓΟΝΙ∆ΙΟΓΟΝΙ∆ΙΟ

40.00040.000



Στην ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη Στην ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη 
διάγνωση και τη θεραπεία των διάγνωση και τη θεραπεία των 
ασθενειώνασθενειών

Με τον προσδιορισµό της θέσης Με τον προσδιορισµό της θέσης 
και της αλληλουχίας των γονιδίωνκαι της αλληλουχίας των γονιδίων
που έχουν µεταλλαγεί και που έχουν µεταλλαγεί και 
σχετίζονται µε διάφορες σχετίζονται µε διάφορες 
ασθένειεςασθένειες

Στη µελέτη της εξέλιξης του Στη µελέτη της εξέλιξης του 
ανθρώπινου γονιδιώµατοςανθρώπινου γονιδιώµατος

Για το σκοπό αυτό βρίσκονται 
παράλληλα σε εξέλιξη
προγράµµατα προσδιορισµού της προγράµµατα προσδιορισµού της 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ
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ΜεταλλαγµένοΜεταλλαγµένο
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προγράµµατα προσδιορισµού της προγράµµατα προσδιορισµού της 
αλληλουχίας άλλων ειδώναλληλουχίας άλλων ειδών, τα τα 
οποία θα συµβάλουν στην οποία θα συµβάλουν στην 
αποκάλυψη των εξελικτικών αποκάλυψη των εξελικτικών 
σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ 
των ειδώντων ειδών

Έτσι υπάρχουν προγράµµατα Έτσι υπάρχουν προγράµµατα 
χαρτογράφησης γονιδιωµάτων χαρτογράφησης γονιδιωµάτων 
οργανισµών όπως είναιοργανισµών όπως είναι το το 
πρόβατοπρόβατο, ο σκύλοςο σκύλος, η η 
αγελάδααγελάδα, διάφορα έντοµαδιάφορα έντοµα, ο ο 
γαιοσκώληκας καθώς και γαιοσκώληκας καθώς και 
πολλοί µικροοργανισµοίπολλοί µικροοργανισµοί



Στη µαζική παραγωγή Στη µαζική παραγωγή 
προϊόντωνπροϊόντων, µε τις µεθόδους µε τις µεθόδους 
που χρησιµοποιεί η που χρησιµοποιεί η 
ΒιοτεχνολογίαΒιοτεχνολογία

Μετά την αποµόνωση Μετά την αποµόνωση 
των γονιδίωντων γονιδίων, τα οποία τα οποία 
είναι χρήσιµαείναι χρήσιµα:

Στη Στη 
φαρµακοβιοµηχανίαφαρµακοβιοµηχανία, 
στη βιοµηχανίαστη βιοµηχανία, στη στη 
γεωργίαγεωργία και την την 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ
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γεωργίαγεωργία και την την 
κτηνοτροφίακτηνοτροφία


