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ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ

Οριζμοί
 Έγκαιρη διάγνωζη αζθένειας= εληνπηζκόο κηαο αζζέλεηαο πξηλ λα εκθαληζηνύλ ηα
ζπκπηώκαηα ηεο ζηνλ νξγαληζκό καο
 Πρόληψη αζθενειών= απνθπγή κεηάδνζεο αζζελεηώλ ζπλήζωο κε αλάπηπμε εκβνιίωλ
 Αποηελεζμαηική θεραπεία= εθαξκνγή θαηάιιειεο ζεξαπείαο κε θαξκαθεπηηθή αγωγή ή
γελεηηθή δηόξζωζε ηεο βιάβεο, κε πξνϋπόζεζε ηελ θαηαλόεζε ηωλ βηνρεκηθώλ
κεραληζκώλ θαη ηνπ γελεηηθνύ ππόβαζξνπ ηεο αζζέλεηαο
 Γονιδιακή θεραπεία= ζεξαπεία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ
αλαζπλδπαζκέλνπ DNA γηα ηε ζεξαπεία πνιιώλ ζνβαξώλ γελεηηθώλ αζζελεηώλ θαη γίλεηαη
κε εηζαγωγή ζηνλ αζζελή ελόο θπζηνινγηθνύ αιιειόκνξθνπ ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ
 Φαρμακεσηικές πρωηεΐνες= πξωηεΐλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία δηαθόξωλ
αζζελεηώλ
 Ινζοσλίνη= νξκόλε πνπ παξάγεηαη ζην πάγθξεαο απνηειείηαη από 51 ακηλνμέα θαη
ξπζκίδεη ην κεηαβνιηζκό ηωλ πδαηαλζξάθωλ
 Ινηερθερόνες= αληηηηθέο πξωηεΐλεο πνπ παξάγνληαη από κνιπζκέλα από ηνύο θύηηαξα
θαη εκπνδίδνπλ ηωλ πνιιαπιαζηαζκό ηωλ ηώλ ζηα πγηή θύηηαξα
 Ανηιγονικός καθοριζηής= κηα πεξηνρή ηνπ αληηγόλνπ πνπ αλαγλωξίδεηαη από έλα
αληίζωκα
 Μονοκλωνικά ανηιζώμαηα= αληηζώκαηα πνπ παξάγνληαη από κηα νκάδα όκνηωλ Βιεκθνθπηηάξωλ (έλαλ θιώλν)θαη αλαγλωξίδνπλ έλαλ αληηγνληθό θαζνξηζηή
 Υβριδώμαηα= πβξηδηθά θύηηαξα πνπ παξάγνληαη από ηε ζύληεμε Β-ιεκθνθπηηάξωλ κε
θαξθηληθά θύηηαξα θαη κπνξνύλ λα παξάγνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ελόο κνλνθιωληθνύ
αληηζώκαηνο
 Απαμινάζη ηης αδενοζίνης(ADA) = έλδπκν πνπ ζπκκεηέρεη ζην κεηαβνιηζκό ηωλ
πνπξηλώλ ζηα θύηηαξα ηνπ κπεινύ ηωλ νζηώλ
 Ex vivo= ηύπνο γνληδηαθήο ζεξαπείαο ζηελ νπνία ηα θύηηαξα ηξνπνπνηνύληαη έμω από
ηνλ νξγαληζκό θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγνληαη πάιη ζ’ απηόλ
 In vivo = είδνο γνληδηαθήο ζεξαπείαο ζηελ νπνία θπζηνινγηθά γνλίδηα ελζωκαηώλνληαη
ζε «έμππλα» κόξηα-θνξείο πνπ εηζάγνληαη θαηεπζείαλ ζηνλ νξγαληζκό θαη πξνζβάιινπλ ηα
θύηηαξα ηνπ πάζρνληνο ηζηνύ
 Χαρηογράθηζη ανθρώπινοσ γονιδιώμαηος= εληνπηζκόο ηεο ζέζεο ηωλ γνληδίωλ ζηα
ρξωκνζώκαηα θαη πξνζδηνξηζκόο ηεο αιιεινπρίαο ηωλ βάζεωλ ηνπ DNA ζην αλζξώπηλν
γνληδίωκα
Απμεηηθή νξκόλε: παξάγεηαη ζηελ ππόθπζε ξπζκίδνληαο ηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε (ε απνπζία ηεο νδεγεί
ζε λαληζκό).Μεηά ην 1985 παξάγεηαη κε ηελ ηερληθή ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. Έρεη εθαξκνγή ζηε
ζεξαπεία ηξαπκάηωλ, ζπαζκέλωλ νζηώλ, θακέλωλ ηζηώλ, θαζπζηέξεζε απώιεηαο κπϊθήο κάδαο
Εξπζξνπνηεηίλε: νξκόλε παξαγόκελε ζηα λεθξά, επάγεη ζην κπειό ηωλ νζηώλ ηελ παξαγωγή θπηηάξωλ ηνπ
αίκαηνο. Μεηά ην 1989 παξάγεηαη κε ηελ ηερληθή ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. Βνεζά ζηε ζεξαπεία αλαηκηώλ
Αληρλεπηέο : εμέιημε αζζέλεηαο ή πξόνδνο ζεξαπείαο ειέγρεηαη κε κνλνθιωληθά αληηζώκαηα ζπλδεδεκέλα κε
ξαδηελεξγά ηζόηνπα. Πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ύπαξμε ζξόκβνπ ή όγθνπ.
Καζαξόηεηα θαξκάθωλ : κε ηελ πξόζδεζε κε κεγάιε εμεηδίθεπζε ηωλ κνλνθιωληθώλ αληηζωκάηωλ ζε κηα
ρεκηθή νπζία εληνπίδεηαη ζε απεηξνειάρηζηα πνζά θαη θαζαξίδεηαη εύθνια ε νπζία (π.ρ. ηληεξθεξόλε)
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