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Σχολιασμός θεμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ιατρικής, έτους 2022, στο Παν. 

Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

 
Εξεταζόμενο μάθημα Βιολογία
1. Αρμοστικότητα: Όρος εξελικτικής βιολογίας που αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα 
της φυσικής επιλογής: Οι συνδυασμοί γενετικής πληροφορίας που 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σ ένα είδος και 
προσαρμόζονται και να αναπαράγονται με μεγαλύτερη συχνότητα
ανταγωνιστές σους. 
Σχολιασμός: Θέμα επιπέδου τρίτης λυκείου. Απαιτείται κατανόηση της βασικής 
θεωριας της εξέλιξης (Το αναφέρουμε στην εισαγωγή
των κανόνων της πληθυσμιακής γενετικής (κεφ.9 
2. Απώλεια ετεροζυγωτίας
Σχολιασμός: Το θέμα είναι από τα αναμενόμενα στις ερωτήσεις που αφορούν τον 
καρκίνο, τόσο τον σποραδικό αλλά κυρίως
ετεροζυγωτίας αναφέρεται στις περιπτώσεις ογκοκατασταλτικών γονιδίων και αφορά 
τον μηχανισμό δημιουργίας του «δευτέ
καρκίνου. 
3. Mcdk: Κεφ.18 Albert
ερωτήσεις και πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν καλά.
Σχολιασμός: Η Mcdk είναι το βασικό παράδειγμα στο βιβλίο μέσω του οποίου 
επεξηγείται η ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Οι αλλαγές (μορφολογικές και 
λειτουργικές) των κυττάρων στην κάθε φά
δράση εξειδικευμένων κινασών που ενεργοποιούνται από εξειδικευμένες κυκλίνες. Η 
Mcdk είναι το σύμπλοκο κυκλίνης
κύκλου. 
4. CA++ στη μυική συστολή
όμώς είναι αναμενόμενο θέμα εξειδικευμένης κυτταρικής λειτουργίας που επιτελούν 
οι ζωικοί οργανισμοί. 
Σχολιασμός: μέσω της νευρομυικής σύναψης, τα νευρικά ερεθίσματα ελέγχουν την 
ενδοκυττάρια συγκέντρωση ασβεστίου στα μυικά κύτταρα.
σήματος, η νευρική ώση οδηγεί σε άνοιγμα τασοελεγχόμενων διαύλων 
βρίσκονται στη μεμβράνη του σαρκοπλασματικού δικτύου ή σε μεμβ
δομές/εσωτερικές πτυχώσεις της μεμβράνης, τα εγκάρσια σωληνάρια που διαπερνούν 
σε πλάτος τη μυική ίνα. Το ασβέστιο συνδέεται στη τροπομυοσίνη 
απευλευθερώνοντας τα ινίδια ακτίνης από πλευρικές πρωτεΐνες όπως η τροπονίνη και 
επιτρέποντας τις κεφαλές της μυοσίνης να αλληλεπι
η σύσπαση του σαρκομεριδίου.
 
Τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας με αποτέλεσμα να αναμένονται σχετικά 
υψηλές βαθμολογίας. Ωστόσο χρειαζόταν κριτική σκέψη και καλή δομή στις 
απαντήσεις για το μέγιστο.
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Σχολιασμός θεμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ιατρικής, έτους 2022, στο Παν. 

Βιολογία 
Όρος εξελικτικής βιολογίας που αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα 

Οι συνδυασμοί γενετικής πληροφορίας που 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σ ένα είδος και οδηγούν τα άτομα που τους φέρουν
προσαρμόζονται και να αναπαράγονται με μεγαλύτερη συχνότητα

Θέμα επιπέδου τρίτης λυκείου. Απαιτείται κατανόηση της βασικής 
θεωριας της εξέλιξης (Το αναφέρουμε στην εισαγωγή- κεφ.1 του Albert
των κανόνων της πληθυσμιακής γενετικής (κεφ.9 Thomson & Thomson

Απώλεια ετεροζυγωτίας: Κεφ.16 Thomson & Thomson 
Το θέμα είναι από τα αναμενόμενα στις ερωτήσεις που αφορούν τον 

καρκίνο, τόσο τον σποραδικό αλλά κυρίως τον κληρονομήσιμο τύπο
ρεται στις περιπτώσεις ογκοκατασταλτικών γονιδίων και αφορά 

μηχανισμό δημιουργίας του «δευτέρου χτυπήματος» σε κάποιες περιπτώσεις 

Albert’s – Κεφαλαιο SOS από το οποίο πέφτουν κάθε χρόνο 
ερωτήσεις και πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν καλά. 

είναι το βασικό παράδειγμα στο βιβλίο μέσω του οποίου 
ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Οι αλλαγές (μορφολογικές και 

λειτουργικές) των κυττάρων στην κάθε φάση του κυτταρικού κύκλου οφείλον
δράση εξειδικευμένων κινασών που ενεργοποιούνται από εξειδικευμένες κυκλίνες. Η 

είναι το σύμπλοκο κυκλίνης-κινάσης που ελέγχει τη φάση Μ του κυτταρικού 

++ στη μυική συστολή: Πολλοί δεν το περίμεναν γιατί έπεσε κα
αναμενόμενο θέμα εξειδικευμένης κυτταρικής λειτουργίας που επιτελούν 

μέσω της νευρομυικής σύναψης, τα νευρικά ερεθίσματα ελέγχουν την 
ενδοκυττάρια συγκέντρωση ασβεστίου στα μυικά κύτταρα. Κατά
σήματος, η νευρική ώση οδηγεί σε άνοιγμα τασοελεγχόμενων διαύλων 
βρίσκονται στη μεμβράνη του σαρκοπλασματικού δικτύου ή σε μεμβ

σεις της μεμβράνης, τα εγκάρσια σωληνάρια που διαπερνούν 
μυική ίνα. Το ασβέστιο συνδέεται στη τροπομυοσίνη 

απευλευθερώνοντας τα ινίδια ακτίνης από πλευρικές πρωτεΐνες όπως η τροπονίνη και 
κεφαλές της μυοσίνης να αλληλεπιδράσουν μ αυτά και να προκληθεί 

η σύσπαση του σαρκομεριδίου. 

μέτριας δυσκολίας με αποτέλεσμα να αναμένονται σχετικά 
υψηλές βαθμολογίας. Ωστόσο χρειαζόταν κριτική σκέψη και καλή δομή στις 
απαντήσεις για το μέγιστο. 
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Όρος εξελικτικής βιολογίας που αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα 
Οι συνδυασμοί γενετικής πληροφορίας που προσδίσουν 

οδηγούν τα άτομα που τους φέρουν να 
προσαρμόζονται και να αναπαράγονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τους 

Θέμα επιπέδου τρίτης λυκείου. Απαιτείται κατανόηση της βασικής 
Albert’s)  καθώς και 

Thomson) 

Το θέμα είναι από τα αναμενόμενα στις ερωτήσεις που αφορούν τον 
τύπο. Η απώλεια 

ρεται στις περιπτώσεις ογκοκατασταλτικών γονιδίων και αφορά 
ρου χτυπήματος» σε κάποιες περιπτώσεις 

πέφτουν κάθε χρόνο 

είναι το βασικό παράδειγμα στο βιβλίο μέσω του οποίου 
ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Οι αλλαγές (μορφολογικές και 

η του κυτταρικού κύκλου οφείλονται στη 
δράση εξειδικευμένων κινασών που ενεργοποιούνται από εξειδικευμένες κυκλίνες. Η 

η φάση Μ του κυτταρικού 

γιατί έπεσε και το 2021 
αναμενόμενο θέμα εξειδικευμένης κυτταρικής λειτουργίας που επιτελούν 

μέσω της νευρομυικής σύναψης, τα νευρικά ερεθίσματα ελέγχουν την 
Κατά τη μεταγωγή 

σήματος, η νευρική ώση οδηγεί σε άνοιγμα τασοελεγχόμενων διαύλων ca++ που 
βρίσκονται στη μεμβράνη του σαρκοπλασματικού δικτύου ή σε μεμβρανώδεις 

σεις της μεμβράνης, τα εγκάρσια σωληνάρια που διαπερνούν 
μυική ίνα. Το ασβέστιο συνδέεται στη τροπομυοσίνη 

απευλευθερώνοντας τα ινίδια ακτίνης από πλευρικές πρωτεΐνες όπως η τροπονίνη και 
δράσουν μ αυτά και να προκληθεί 

μέτριας δυσκολίας με αποτέλεσμα να αναμένονται σχετικά 
υψηλές βαθμολογίας. Ωστόσο χρειαζόταν κριτική σκέψη και καλή δομή στις 


