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Τμήμα Ιατρικής 

1. α)Γενετική εξελιξη: Κεφ. 9 

β) Γαλακτόζη: Κεφ. 2 και 4

Σχολιασμός: α)Χαμηλής δυσκολίας θέμα. Απαιτεί κατανόηση των μηχανισμών που 

προάγουν την γενετική ποικιλομορφία αλλά και του τρόπου 

πληροφορίας στο χρόνο. β) Ένα από τα κύρια συστατικά του γάλακτος είναι ο 

δισακχαρίτης λακτόζη που αποτελείται α

Έτσι για να γίνει η απορρόφηση της λακτόζης 

ένζυμο (λακτάση) που διασπά τη λακτόζη σε γλυκόζη και γαλακτόζη.

λακτάσης προκαλεί δυσανεξία στη λακτόζη

2. α) Σωμάτιο Bar: Κεφ.5 & 8

β) Τελομεράση και σχηματισμός σωμάτιου 

βιβλίο. Το θέμα απαιτούσε κ

αδρανοποίησης του χρωμοσώματος Χ.

Σχολιασμός: α) Το σωμάτιο 

των γονιδίων στα κύτταρ

αποτελεί το αδρανοποιημέν

άνθρωπο, ένα φαινόμενο που γί

γονιδιακής δόσης μεταξύ των δύο φύλων. β) σε συνέχεια του πρ

υποερωτήματος, το σωμάτιο 

RNA, to XIST, το οποίο επικαλύπτει το χρωμόσωμα Χ από το 

το διατηρεί υποακετελυωμένο, με αποτέλεσμα η χρωματίνη να συμπυκνώνεται σε 

ετεροχρωματίνη, οδηγώντας σε αδρανοποίηση των υποκείμενων γονιδίων. Στο 

ομόλογο Χ το γονίδιο XIST

ενεργά. Για το σχηματισμό του 

άκρα του χρωμοσώματος Χ, τα οποία όπως σε κάθε άλλο χρωμόσωμα, διατηρούν την 

δομική τους ακεραιότητα. Η τελομεράση είναι ένα ένζυμο που χρησιμοποιεί ένα 

ρυθμιστικό RNA ως οδηγό, που φέρει συμπληρωματικότητα με 

τελομεριδίων και με δράση αντίστροφης μεταγραφάσης αξιοποιεί το μόριο 
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Κατατακτήριες εξετάσεις 

Τμήμα Ιατρικής Παν. Θεσσαλίας 

Βιολογία 2022 

Κεφ. 9 Albert’s 

και 4 Albert’s 

α)Χαμηλής δυσκολίας θέμα. Απαιτεί κατανόηση των μηχανισμών που 

προάγουν την γενετική ποικιλομορφία αλλά και του τρόπου διαιώνισης της γενετικής 

ρίας στο χρόνο. β) Ένα από τα κύρια συστατικά του γάλακτος είναι ο 

δισακχαρίτης λακτόζη που αποτελείται από ένα μόριο γλυκόζης και ένα γαλακτόζης. 

Έτσι για να γίνει η απορρόφηση της λακτόζης πρέπει να λειτουργεί το αντίστοιχο 

ένζυμο (λακτάση) που διασπά τη λακτόζη σε γλυκόζη και γαλακτόζη.

λακτάσης προκαλεί δυσανεξία στη λακτόζη. 

.5 & 8 Albert’s 

β) Τελομεράση και σχηματισμός σωμάτιου Bar: Δεν υπήρχε κάποια απάντηση στο 

Το θέμα απαιτούσε καλή προσέγγιση της σημασίας και του μηχανισμού 

αδρανοποίησης του χρωμοσώματος Χ. 

α) Το σωμάτιο bar διδάσκεται στα πλαίσια της ρύθμισης της έκφρασης 

των γονιδίων στα κύτταρα των θηλαστικών. Πιο συγκεκριμένα το σωμάτιο 

αποτελεί το αδρανοποιημένο χρωμόσωμα Χ στα κύτταρα των θηλυκών ατόμων

, ένα φαινόμενο που γίνεται τυχαία και αφορά την εξισορρόπηση της 

ς δόσης μεταξύ των δύο φύλων. β) σε συνέχεια του πρ

υποερωτήματος, το σωμάτιο bar σχηματίζεται λόγο της έκφρασης ενός ρυθμιστικού 

το οποίο επικαλύπτει το χρωμόσωμα Χ από το οποίο εκφράζεται και

το διατηρεί υποακετελυωμένο, με αποτέλεσμα η χρωματίνη να συμπυκνώνεται σε 

ετεροχρωματίνη, οδηγώντας σε αδρανοποίηση των υποκείμενων γονιδίων. Στο 

XIST αποσιωπάται, με αποτέλεσμα τα γονίδια να παραμένουν 

Για το σχηματισμό του σωματίου bar σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα 

άκρα του χρωμοσώματος Χ, τα οποία όπως σε κάθε άλλο χρωμόσωμα, διατηρούν την 

ραιότητα. Η τελομεράση είναι ένα ένζυμο που χρησιμοποιεί ένα 

ως οδηγό, που φέρει συμπληρωματικότητα με τις αλληλουχίες των 

τελομεριδίων και με δράση αντίστροφης μεταγραφάσης αξιοποιεί το μόριο 
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α)Χαμηλής δυσκολίας θέμα. Απαιτεί κατανόηση των μηχανισμών που 

διαιώνισης της γενετικής 

ρίας στο χρόνο. β) Ένα από τα κύρια συστατικά του γάλακτος είναι ο 

ζης και ένα γαλακτόζης. 

πρέπει να λειτουργεί το αντίστοιχο 

ένζυμο (λακτάση) που διασπά τη λακτόζη σε γλυκόζη και γαλακτόζη. Ανεπάρκεια 

υπήρχε κάποια απάντηση στο 

ση της σημασίας και του μηχανισμού 

της ρύθμισης της έκφρασης 

. Πιο συγκεκριμένα το σωμάτιο bar 

κών ατόμων στον 

νεται τυχαία και αφορά την εξισορρόπηση της 

ς δόσης μεταξύ των δύο φύλων. β) σε συνέχεια του προηγούμενου 

ίζεται λόγο της έκφρασης ενός ρυθμιστικού 

οποίο εκφράζεται και 

το διατηρεί υποακετελυωμένο, με αποτέλεσμα η χρωματίνη να συμπυκνώνεται σε 

ετεροχρωματίνη, οδηγώντας σε αδρανοποίηση των υποκείμενων γονιδίων. Στο 

αποσιωπάται, με αποτέλεσμα τα γονίδια να παραμένουν 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα 

άκρα του χρωμοσώματος Χ, τα οποία όπως σε κάθε άλλο χρωμόσωμα, διατηρούν την 

ραιότητα. Η τελομεράση είναι ένα ένζυμο που χρησιμοποιεί ένα 

τις αλληλουχίες των 

τελομεριδίων και με δράση αντίστροφης μεταγραφάσης αξιοποιεί το μόριο RNA ως 
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μήτρα για τη σύνθεση μονόκλωνου 

τελομεράση, κατα την αντιγραφή του 

άκρα, ώστε να αντιγραφεί και ο ασυνεχής κλώνος, 

μήκους των τελομεριδίων

δομική ακεραιότητα στα χρωμοσώματα. Γι αυτό και ο σχηματισμός του σωματίου 

συμβαίνει νωρίς κατά την εμβρυογένεσ

χαρακτήρα, η τελομεράση εκφράζετα

άκρα. Καθώς τα βλαστικά κύτταρα δίνουν γέν

αποκτούν πεπρωμένο και τελικά εξειδίκευση στον ενήλικο οργανισμό, η τελομε

αποσιωπάτε στα κύτταρα αυτά και τα άκρα των χρωμοσωμάτων μειώνοντ

κυτταρική διαίρεση. Ανάμεσα στα υπόλοιπα χρωμοσώματα και το αδρανοποιημένο Χ 

(σωμάτιο bar) θα επηρεάζ

γήρανση, με αποτέλεσμα να τροποποιείται και η δομή και η έκφραση των γονιδίων 

του χρωμοσώματος στα γηρασμένα κύτταρα.

3. α) Βακτηριακή τοξίνη που επάγει τον πολλαπλασιασμό 

β) Πώς θα δρούσε σ’ ένα μυικό και ένα νευρικό κύτταρο.

Σχολιασμός: Το cAMP 

μεμβράνης που συμμετέχει σε πληθώρα σηματοδοτικών οδών. Το 

σχηματίζεται ενδοκυττάρια δρα ως δεύτερος αγγελιοφόρος και ανάλογα πάντα με την 

εξειδίκευση του κυττάρου, ενεργοποιεί πληθώρα ε

σηματοδοτικών οδών. Τα μυικά και τα νευρικά κύτταρα έχουν πληθώρα 

τασοελεγχόμενων διαύλων που εξυπηρετούν τις λειτουργίες τους. Η αύξηση του 

cAMP ενδοκυττάρια ενεργοποιεί την 

προκαλέσει την αύξηση 

τοξίνης σε ένα μυικό κύτταρο θα ήταν η σύσπαση ενώ σ’ ένα νευρικό

εκκριτικών κυστιδίων και η απε

σχισμή. 

4. α) Κυστιδιακή μεταφορά

β) μεταφορά από ΕΔ σε Golgi

Σχολιασμός: Εύκολο θέμα που έπρεπε να σχολιαστεί η κυστιδιακή μεταφορά ως 

μηχανισμός ενδοκυττάριας μεταφοράς υλικού, ο τρόπος σχηματισμού και αποκοπής 

των κυστιδίων από τς μεμβράνες και η τύχη των κυστιδίων. 
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μήτρα για τη σύνθεση μονόκλωνου DNA. Έτσι, στα κύτταρα που εκφράζεται η 

αντιγραφή του DNA, αυτή επιμηκύνει τον συνεχή κλώνο στα 

να αντιγραφεί και ο ασυνεχής κλώνος, οδηγώντας στη διατήρηση του 

κους των τελομεριδίων των χρωμοσωμάτων. Όπως είπαμε, αυτό εξασφαλίζει τη 

δομική ακεραιότητα στα χρωμοσώματα. Γι αυτό και ο σχηματισμός του σωματίου 

την εμβρυογένεση όπου όλα τα κύτταρα έχουν βλαστικό 

η τελομεράση εκφράζεται και τα χρωμοσώματα έχουν ακέραια δομικά 

στικά κύτταρα δίνουν γένεση σε σωματικά κύτταρα που 

αποκτούν πεπρωμένο και τελικά εξειδίκευση στον ενήλικο οργανισμό, η τελομε

αποσιωπάτε στα κύτταρα αυτά και τα άκρα των χρωμοσωμάτων μειώνοντ

Ανάμεσα στα υπόλοιπα χρωμοσώματα και το αδρανοποιημένο Χ 

θα επηρεάζεται από αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται κυτταρική 

α να τροποποιείται και η δομή και η έκφραση των γονιδίων 

του χρωμοσώματος στα γηρασμένα κύτταρα. 

Βακτηριακή τοξίνη που επάγει τον πολλαπλασιασμό cAMP: Κεφ.16 

β) Πώς θα δρούσε σ’ ένα μυικό και ένα νευρικό κύτταρο. Κεφ.16 Albert

 παράγεται από την αδενυλική κυκλάση, ένα ένζυμο της 

μεμβράνης που συμμετέχει σε πληθώρα σηματοδοτικών οδών. Το 

σχηματίζεται ενδοκυττάρια δρα ως δεύτερος αγγελιοφόρος και ανάλογα πάντα με την 

εξειδίκευση του κυττάρου, ενεργοποιεί πληθώρα ενδοκυττάριων μορίων και 

σηματοδοτικών οδών. Τα μυικά και τα νευρικά κύτταρα έχουν πληθώρα 

τασοελεγχόμενων διαύλων που εξυπηρετούν τις λειτουργίες τους. Η αύξηση του 

ενδοκυττάρια ενεργοποιεί την PKA η οποία στα κύτταρα αυτά θα θα 

προκαλέσει την αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου. Έτσι η άμεση 

τοξίνης σε ένα μυικό κύτταρο θα ήταν η σύσπαση ενώ σ’ ένα νευρικό

εκκριτικών κυστιδίων και η απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή στη συναπτική 

Κυστιδιακή μεταφορά: Κεφ.15 Albert’s 

Golgi: Κεφ.15 Albert’s 

Εύκολο θέμα που έπρεπε να σχολιαστεί η κυστιδιακή μεταφορά ως 

μηχανισμός ενδοκυττάριας μεταφοράς υλικού, ο τρόπος σχηματισμού και αποκοπής 

των κυστιδίων από τς μεμβράνες και η τύχη των κυστιδίων. Το β υποερώτημα 
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. Έτσι, στα κύτταρα που εκφράζεται η 

, αυτή επιμηκύνει τον συνεχή κλώνο στα 

οδηγώντας στη διατήρηση του 

. Όπως είπαμε, αυτό εξασφαλίζει τη 

δομική ακεραιότητα στα χρωμοσώματα. Γι αυτό και ο σχηματισμός του σωματίου bar 

έχουν βλαστικό 

τα χρωμοσώματα έχουν ακέραια δομικά 

εση σε σωματικά κύτταρα που 

αποκτούν πεπρωμένο και τελικά εξειδίκευση στον ενήλικο οργανισμό, η τελομεράση 

αποσιωπάτε στα κύτταρα αυτά και τα άκρα των χρωμοσωμάτων μειώνονται σε κάθε 

Ανάμεσα στα υπόλοιπα χρωμοσώματα και το αδρανοποιημένο Χ 

εται από αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται κυτταρική 

α να τροποποιείται και η δομή και η έκφραση των γονιδίων 

Κεφ.16 Albert’s 

Albert’s 

κυκλάση, ένα ένζυμο της 

μεμβράνης που συμμετέχει σε πληθώρα σηματοδοτικών οδών. Το cAMP που 

σχηματίζεται ενδοκυττάρια δρα ως δεύτερος αγγελιοφόρος και ανάλογα πάντα με την 

ιων μορίων και 

σηματοδοτικών οδών. Τα μυικά και τα νευρικά κύτταρα έχουν πληθώρα 

τασοελεγχόμενων διαύλων που εξυπηρετούν τις λειτουργίες τους. Η αύξηση του 

η οποία στα κύτταρα αυτά θα θα 

του ενδοκυττάριου ασβεστίου. Έτσι η άμεση δράση της 

 η σύντηξη των 

λευθέρωση του νευροδιαβιβαστή στη συναπτική 

Εύκολο θέμα που έπρεπε να σχολιαστεί η κυστιδιακή μεταφορά ως 

μηχανισμός ενδοκυττάριας μεταφοράς υλικού, ο τρόπος σχηματισμού και αποκοπής 

Το β υποερώτημα 
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αφορούσε τις διαφορετικές πρωτεΐνες καλύματος που συμμετέχουν στην εκβλάστηση 

διαφορετικών μεταφορικών κυστιδίων μεταξύ της επικοινωνίας του ΕΔ και του

Golgi. 

 

Τα θέματα ήταν μέτρια προς απαιτητικά καθώς είχαν και γενική θεωρία αλλά 

και επιμέρους εξειδικευμένα ζητήματα. Η βαθμολόγη

αυστηρή και οι απαντήσεις απαιτούσαν καλή ανά
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αφορούσε τις διαφορετικές πρωτεΐνες καλύματος που συμμετέχουν στην εκβλάστηση 

διαφορετικών μεταφορικών κυστιδίων μεταξύ της επικοινωνίας του ΕΔ και του

Τα θέματα ήταν μέτρια προς απαιτητικά καθώς είχαν και γενική θεωρία αλλά 

ιδικευμένα ζητήματα. Η βαθμολόγηση πιστεύω θα είναι 

αυστηρή και οι απαντήσεις απαιτούσαν καλή ανάπτυξη και δομή για το μέγιστο.
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αφορούσε τις διαφορετικές πρωτεΐνες καλύματος που συμμετέχουν στην εκβλάστηση 

διαφορετικών μεταφορικών κυστιδίων μεταξύ της επικοινωνίας του ΕΔ και του 

Τα θέματα ήταν μέτρια προς απαιτητικά καθώς είχαν και γενική θεωρία αλλά 

ση πιστεύω θα είναι 

τυξη και δομή για το μέγιστο. 


