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  كهيح انضساػح                      رايؼح تُها 

 قسى انىساحح

 يادج: طفىس ويطفشاخًَزود إراتح 

  تشَايذ تيىتكُىنىري انفشقح انخانخح : 

 4102/4105انؼاو انزايؼي  انخاَيانفصم انذساسي 

  01/1/4105االيتضاٌ انيىو انخانج:تاسيخ 

 انسؤال االول: إراتح 

  UVياهى انتهف انُاتذ ػٍ اشؼح  -0

 ػهي َفس انخيط    T-Tساتطح تساهًيح تيٍ  -ب   

    Muts -0ياهى انتشتية انصضيش نظهىس انثشوتيُاخ االتيح في ييكاَيكيح االصالس انخاطئ  -4

4- MutL  3- MutH  

  3،4،0 -د  

  Tautomeric shiftتؼذ انتضىل انتشادفي نالدَييٍ  -3

   A-Cيشتثط  -د   

 انطفشج انتي تغيش َيىكهيىتيذج واصذج في انذَا  -2

 تغيش انُيكهيىتيذج في انشَا وتانتاني يتغيش انكذوٌ    -ب  

 يضذد انتتاتغ انُيىكهيىتيذي نهشَا انشسىل تُاءا ػهي  -5

 انتتاتغ في انذَا    -ب

 طفشج االطاس انتي يُتذ ػُها ادخال شفشج وقف في تتاتغ انذَا  -1

 انثشوتيٍ انُاتذ سىف يكىٌ قصيشا وغيش فؼال   -د 

 فقذ َيىكهيىتيذج احُاء تكاحش انذَا يُتذ ػٍ رنك  -7
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 االصًاض االييُيح انتي تهي انفقذ تكىٌ غيش صضيضح     -د 

 ػُذيا يتغيش رضئ انذَا  -8

 تشوتيٍ يختهفيشفش رضئ انذَا اني  -د

 ياهى اصسٍ وصف نهطفشج  -9

 تغيش في تتاتغ انذَا       -ب

 صانح (XXY,XXXY,XXXXY)انتشكية انكشويىسىيي  -01

 كهيُفهتش     - أ

 يطهق فقذ قًح كشويىسىو اكس  -00

 هشاشح كشويىسىو اكس      - أ

 تــ (XXX,XXXX,XXXXX)يسًي انتشكية االتي  -04

 االَخي انفائقح    - أ

 يسًي  XOصود كشويىسىيي رسًي + 44 -03

 ػشض تشَش    - أ

  05ػشض يُتذ ػٍ يزًىػح يٍ انزيُاخ انًىرىدج ػهي انكشويىسىو سقى  -02

 اَزم ياٌ   - أ

  07ػشض واسحي يُتذ يٍ صيٍ طافش يىرذ ػم يانكشويىسىو  -05

 ال تىرذ اراتح صضيضح               

 تتسبب االشعة فوق البنفسجية في تلف الدنا عن طريق-61

 ربط الثايمين المتجاور معا في نفس الخيط     -ب

 عندما لم يصلح تلف الدنا الناتج عن االشعة فوق البنفسجية -61

 تكرار الدنا يكون طبيعي ولكن النسخ يمنع     - أ

 االصالح في الظالم ، اخر رابطة فوسفو داي استر يكونها انزيم اللحم -61

 صح    - أ

 موسوم اكس في االنسان ماهي الجملة المناسبة عن شذوذات كرو-61

 تأثيرات متوسطة ونادرة ماتكون مميتة      - أ



 
 
 
 

 
 
 

3 
 

 ترجع شذوذات كروموسوم اكس في الذكر في االنسان الي  -02

 كروموسوم اكس ، واي  -ج

 اذا احتوي فرد علي كروموسوم اكس واحد  واليحتوي علي كروموسوم  واي -06

 عرض ترنر      -ب

 طفل مولود بعيب وراثي كبير ، يمكن الكشف عن المرض بأخذ عينة من -00

 من السائل الموجود حول الجنين      -ب

 من من التالي يمكن تحديده عن طريق الهيئة الكروموسومية -02

 ب تحديد جنس المولود    

 61يعرف عرض ثالثي الكروموسوم رقم -02

 عرض ادوارد     -ب

 هو  06عرض ثالثي الكروموسوم رقم -02

 عرض داون  - أ

 يعرف عرض ترنر بـــــــــ-01

  xo,45  -د  

 يعرف عرض باتيو -01

   62ثالثي  - أ

  61ماهو العدد المتوقع ان يعيش من اطفال الف ام مصابة بثالثي الكروموسوم رقم -01

 صفر -ه

01-47,XXY يعرف بــــ 

 عرض كلينفلتر  -ه 

 ماهو عرض االنحراف العددي للكروموسومات -22

 عرض كلينفلتر    -ج
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،  62عرض برادر ويلي ، انجل مان  مرتبطان بفقد في نفس الحزم من الكروموسوم رقم -26

 التعبير الفيزيقي المرتبط بهما مختلف جدا ، هذا يعتبر مثال لـــ

 تعدد االثر    -ب

 ما هو العرض الوراثي في االنسان الناتج عن نقص في عملية االصالح -20

 جفاف الجلد الملون    -ب

 في حدوث الطفرات يرجع الي   tautomerisumدور -22

 الروابط الهيدروجنية التي تجمع القواعد المتقابلة معا     -ب

 ما الفرق بين اشعة اكس واالشعة الفوق بنفسجية -22

 اشعة اكس ذات طول موجي اقل من االشعة الفوق بنفسجية      -ج

 في االنسان الي  Myotonic dystrophyيرجع عرض -22

 عدة مرات    CTGتكرار ثالثية  -ب

علي بقع كثيرة في فرائها الملون. مل هو الوقت المناسب في  calico catsتحتوي  -21

 الكشف عن كروموسوم اكس الخامل.

 يظهر متأخرا        -ب

   Prader-Willi Syndrome and Angelman Syndromeيرتبط كل من  -21

. توريث هذان عشر بنفس قطعة الدنا المفقودة من علي الذراع الطويل للكروموسوم رقم خمسة

 وراثة مندلية    -العرضان مثال لـــ   ج

 في بويضة مخصبة هذا دليل علي  Yفي االنسان ، وجود نوتين اوليتين تحمال كروموسوم  -21

 جنين مجهض   -ج

  :خاَيانسؤال انإراتح 

 Huntington disease 2عرض وراثي ينتج عن جين سائد يوجد علي الكروموسوم  -6

 انيميا الخاليا المنجلية مرض وراثي يتسبب فيه جين متنحي يوجد علي الكروموسوم  -0

 عشر الذراع الطويل للكروموسوم رقم خمسة فقد جزء من من ينتج عرض برادر ويلي  -2
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  66Cystic fibrosisمرض وراثي يوجد الجين الخاص به علي الكروموسوم رقم  -2

 62يوجد علي الكروموسوم رقم  Tay-sachsالجين المسؤل عن عرض  -2

او  trisomy 21 يسمي 06اذا احتوي فرد ما علي كروموسوم زيادة وخاصة الزوج  -1

 عرض داون 

تقليل المخاطر التي يتعرض لها المريض الوراثي في مافائدة االستشارة الوراثية قبل الزواج  -1

 المستقبل 

  screening Newborn-Diagnosticماهي الطرق المتبعة في تحديد العيوب الوراثية  -1

testing-Carrier testing -Prenatal testing -Preimplantation testing - 

presymptomatic testingPredictive and -Forensic testing  

  اصالح بعض اخطاء االيضيستخدم العالج الجيني في  -1

  transitions-transversions-frame shiftانواع الطفرات النقطية هي  -62

66-  DNA microsatellites   تتابع من الدنا متكرر موزع بطريقة معينة في كل هو

 كائن يعتبر كاعالمة جزيئية لكل كائن 

60- Hotspots   اماكن من الدنا عالية الطفورهي  

 في الدنا  الخطأعلي مسح الدنا للتعرف علي  MutSيعمل البروتين  -62

 والذي بعمل علي شق الدنا في مكان االرتباط MutHالبروتين  MutLينشط البروتين  -62

 الخاطئ

 نشاط االوكسونيكليزهي  UvrDمافائدة البروتين  -05

 قاسٌ تيٍ اختثاس ايًيض واختثاس انقذسج ػهي صذوث اوساو سشطاَيح -0

 intestinal polyposisيشض  –رتاتح انفاكهح  –اركش يؼذالخ انطفىس في كم يٍ انثكتيشيا  -4

  muscular dystrophyيشض  –

 انطفىساركش ايخهح َثاتيح تها ريُاخ ػانيح  -3

 ػذد تؼط انطفشاخ انًفيذج في انُثاتاخ وانفطشياخ -2

 صذد يخال نكم َىع يٍ انًطفشاخ انكيًيائيح واالشؼاػيح  -5

 اسسى يخطط يىنش نتضذيذ انطفشاخ انًتُضيح انًًيتح انًشتثطح تانزُس -1

 انًطفش –انطفشج  –قاسٌ تيٍ كم يٍ انطافش  -7

 ذديح انكشويىسىييح واالَضشافاخ انؼ –قاسٌ تيٍ كم يٍ انتؼذد انًزًىػي  -8

 السؤال الثالث : اجابة 

 GATCتضيف مجموعة ميثيل الي االدينين عند التتابع   Dam methylasesانزيمات  -6

(√) 

 Mut m (X)في وجود  MutHينشط البروتين  -0
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 (√) Rnasesفائدة الميثلة حماية خيوط الدنا من المهاجمة من انزيمات  -2

 (√)  في اولية النواة MutSفي حقيقية االنوية مع  MSHيتساوي فعل  -2

االلكلة ، االكسدة ،االشعاع _  –من اسباب تلف الدنا التحلل المائي ،نزع مجموعة االمين  -2

 (√)   مشابهات القواعد ،المواد المخلبية

علي تحليل الرابطة الجليكوسيدية بين القاعدة والسكر في  glycosylasesتعمل انزيمات  -1

 (√)  خيوط الدنا

 (√) في االستئصال النيوكليوتيدي  UvrA,B,C,Dتستخدم البروتينات االتية  -1

 (√)  علي التلف )مكان الضرر في الدنا( UvrA,Bتتعرف البروتينات  -1

 علي فك الروابط الهيدروجنية حول االرتباط الخاطئ UvrBيعمل البروتين  -1

62- Transposons  م متسببتا عناصر وراثية تنتقل من مكان الي اخر علي الكروموسو

 (√)   في طفور الجينات التي تقع فيها

( والبروتينات المعاونة هي المسئول عن بلمرة الحمض  RNAانزيمات بناء الرنا ) -66

 DNA  (X)النووي 

 (√)  بعملية اصالح الدنا DinB,Umu Dcترتبط انزيمات  -60

 (√)التحول الترادفي هو تحول الكيتو الي االينول او العكس يتسبب هذا في الطفرات   -62

 Tautomeric shiftنزع مجموعة االمين من السيتوزين وتحويله لليوراسيل يسمي  -62

(X) 

  8OXOGتتسبب انواع االكسجين النشط في كسور في الدنا وتحور بعض القواعد مثل  -62

(√) 

 : الرابعالسؤال اجابة 

 ميثيلة الدنا اثناء عملية االصالح للدنا التالف  -6

 لعدم مهاجمة خيوط الدنا المفردة بانزيمات الهدم الخلوية 

 يتسبب التحول الترادفي للجزئ في االرتباط الخاطئ للقواعد النيتروجينية  -0

 يرجع ذلك العادة ترتيب المجاميع الفعالة علي القواعد النيتروجينية 

 ينتج عن الهيدروكسيل النشط  كسور في الدنا  -2

 يثار المركب ويتخبط  في كل مكونات الخلية بطريقة عشوائية متسببا في اضرار في الدنا 

 تتغير قراءة االطار عند فقد نيوكليوتيدة من تتابع الدنا -2
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الحماض ويرجع ذلك العادة ترتيب القواعد النيتروجنية من بعد الفقد وبالتالي سوف تتغير كل ا

 االمينية او يتوقف نشاط النسخ والترجمة 

 بين الثايمين المتجاور علي نفس الخيط   Cyclobutaneتكون حلقة  -2

 يرجع ذلك لتعرض الخاليا لالشعة فوق بنفسجية 

 

 

 يغ تًُياتُا تانتىفيق نهزًيغ 

  ػثذانقادس يصطفي  د. يضًىد يختاس


