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Aquest exercici és una simulació de com fer cariotips en els éssers humans amb les imatges digitals de 
cromosomes d'estudis reals de la genètica humana. Arreglaràs els cromosomes d'un cariotip complet i 
interpretaràs els teus resultats com si estiguessis treballant en un programa d'anàlisi  genètica en un 
hospital o una clínica. Imagina't que fas aquestes anàlisis per a algunes persones reals i que les teves 
conclusions afectarien les seves vides dramàticament.

Al llarg de la  mitosi, els 23 parells de cromosomes humans es condensen i són 
visibles amb un microscopi de llum. L'anàlisi  d'un cariotip normalment involucra 
bloquejar les cèl·lules durant la mitosi i marcar els cromosomes condensats amb 
tinció Giemsa. La tinció marca les regions dels cromosomes que són rics en parells 
entre A-T (adenina i timina) produint una banda fosca. Una equivocació comuna és 
que una única banda representa només un gen, en realitat les bandes més petites 
contenen  més d'un milió de  parells  de nucleòtids  i  potencialment  centenars  de 
gens.  Per  exemple,  la  mida  d'una  banda  petita  és  igual  a  tota  la  informació 
genètica d'un bacteri.

L'exercici està dissenyat com una introducció a les investigacions genètiques en 
els éssers humans. Fer els cariotips és un de moltes tècniques que ens permet 
investigar  milers  de  malalties  genètiques  que  es  poden  trobar  en  els  éssers 
humans. L'anàlisi involucra la comparació de cromosomes per la seva longitud, 
la  ubicació  dels  centròmers  (lloc  on  les  dues  cromàtides  estan  unides),  i  la 
ubicació i les mides de les  bandes-G.  Completaràs el cariotip electrònicament 
per  a  tres  persones  i  buscaràs  anormalitats que  puguin  explicar  el  fenotip. 
Investigaràs les històries mèdiques de tres pacients, incloent els seus cariotips, i 
diagnosticaràs els cromosomes perduts o extres. Després buscaràs per Internet 
uns llocs que cobreixen algun aspecte de la genètica humana.

Les Històries Mèdiques dels Pacients

Pacient A

El  pacient  A  és  un  fetus  gairebé  completament  desenvolupat  d'una  dona  de  quaranta  anys.  Els 
cromosomes van ser obtinguts de cèl·lules epitelials. Les cèl·lules van ser adquirides per amniocentesis.
1. Completa el Cariotip del Pacient A.

Els  tècnics  dels  laboratoris  compilen  els 
cariotips  i  després  fan  servir  una  notació 
especifica  per  caracteritzar  el  seu  cariotip. 
Aquesta  notació  inclou  el  nombre  total  de 
cromosomes,  els  cromosomes  de  sexe  i 
algunes  cromosomes  extres  o  perduts.  Per 
exemple, 47, XY, +18 indica que el pacient té 
47 cromosomes, és masculí i té un cromosoma 
18 extra. 46, XX és una dona amb un nombre 
normal de cromosomes. 47, XXY és un pacient 
amb un cromosoma de sexe extra.

2. Quina notació usaries per caracteritzar 
el cariotip del Pacient A?

El pas següent és diagnosticar o eliminar una 
anormalitat  dels  cromosomes.  En un pacient 
amb un nombre de cromosomes normal, cada 
parell inclouria només dos cromosomes. Tenir 
un  cromosoma  extra  o  perdut  normalment 
resulta en la mort del fetus. En els casos que 
el  fetus  sobreviu,  hi  ha  trets  anormals  què 
depenen del cromosoma anòmal.  En la llista 
que segueix hi ha síndromes que resulten d'un 
nombre insòlit de cromosomes.
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diagnòstic Anomalia del cromosoma

Normal # de cromosomes els problemes del pacient no són conseqüència d'un número insòlit de cromosomes.

Síndrome de Klinefelter un o més extra dels cromosomes de sexe (ex. XXY)

Síndrome de Down o Trisomia 21 un cromosoma 21 extra

Síndrome de Trisomia 13 un cromosoma 13 extra 

3. Quin  diagnòstic  donaries  al 
Pacient A?

4. Descriu  les  possibles 
conseqüències

Pacient B

El pacient B és un home de 28 anys que 
està tractant d'identificar la causa de la 
seva infertilitat. Els cromosomes van ser 
obtinguts  de  cèl·lules  nucleades  de  la 
seva sang. 
5. Completa el Cariotip del Pacient 
B.

6. Quina  notació  usaries  per 
caracteritzar  el  cariotip  del  Pacient 
B?

7. Quin  diagnòstic  donaries  al 
Pacient B?

8. Descriu  les  possibles 
conseqüències

Pacient C

El pacient C va morir al poc del seu naixement 
amb moltes anomalies, incloent el polidactilia i 
un  llavi  leporí.  Els  cromosomes  van  ser 
obtinguts d'una mostra de teixit. 

9. Completa el Cariotip del Pacient C.

10. Quina  notació  usaries  per 
caracteritzar el cariotip del Pacient C?

11. Quin  diagnòstic  donaries  al  Pacient 
C?

12. Descriu les possibles conseqüències

13. Com a darrera activitat, has de cercar a 
un motor de metarecerca -com el  Dogpile o el 
WolframAlplha- un article de premsa i un portal 
web relacionats  amb la  genètica  humana què 
t'agradin. Una vegada localitzats, fes una fitxa 
per cadascun què inclogui:

✔ l'adreça web
✔ el títol del lloc
✔ un resum de 2-3 frases del contingut del lloc. 

14. Elabora ara una presentació de diapositives amb tots els resultats obtinguts i envia-la 
per correu a mmart746@gmail.com
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