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فناوری های نوین زیستی➢

قابل تجزیۀ آیا تاکنون درباره تولید پالستیک های➢
زیستی شنیده اید؟

، تولید و با توجه به اهمّیت محیط زیست و حفظ آن➢
مناسبی برای استفاده از چنین پالستیک هایی راهکار
های غیرقابل پیشگیری از مصرف بی رویۀ پالستیک

.  تجزیه است
لید امروزه به کمک روش های زیست فناوری، تو➢

نۀ کمتر ممکن پالستیک های قابل تجزیه با صرف هزی
.شده است

بسیاری این کار با وارد کردن ژن های تولید کنندۀ➢
.ذیر استاز این نوع مواد از باکتری به گیاه امکان پ

یفناوری های نوین زیست➢

اده کرد؟چگونه می توان از فناوری های زیستی برای بهبود زندگی انسان و حفظ محیط زیست استف➢

آیا می توان با استفاده از آنها همۀ مشکالت بشر را حل کرد؟➢

انسان از نظر اخالقی تا چه حد می تواند این فناوری ها را به خدمت بگیرد؟➢

طرح شده در مورد در این فصل با این فناوری ها آشنا می شویم و می توانیم در آخر، به بخشی از پرسش های م➢
.این فناوری ها پاسخ دهیم

ی سیله باکتروکه به -PHAها یا آتلکانوآکسی روقابل تجزیه مانند پلی هیدو یستی ی زتولید پالستیکهاوزه مرا➢
Sinorhizobiumملیلوتی م بیوویزرسینو meliloti ن نها به گیاهای آهال ژننتقااساخته میشوند با

.  سته اپذیر شدنمکاا
د و نها هم متعدآتولید در گیر ی درهاو ژننزیمها آپس ده، بود نظر شیمیایی متعداز قابل تجزیه ی پالستیکها➢

سیله  وبه ترتیب به و شته د داجووباکتریایی ی حلقو  DNAرویطبیعت در ها ژنین است ابدیهی . هستندع متنو
RNAترجمه میشوندو نویسی ده روساو کوچک زوم یبوو ریوتی رکاوپراز پلیمر
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.  یماری منجر شودهمان طور که می دانیم جهش در یک ژن و درنتیجه، تغییر در محصول آن می تواند به بروز ب➢

.  اختالل در عملکرد و مقدار عوامل مؤثر در انعقاد خون از این دسته هستند➢
.مواجه می شودبا توجه به افزایش افراد نیازمند به این ترکیبات، تأمین نیاز دارویی آنها با مشکل➢

 Geneticو مهندسی ژنتیک ( (Biotechnologyامروزه استفاده از روش های زیست فناوری ➢
Engineering) )تحوالت مهمی در زمینۀ تولید چنین فراورده هایی فراهم آورده است .

اکتری ها برای تا چندی پیش، انتقال ژن های انسان به داخل یاخته های سایر موجودات زنده و یا استفاده از ب➢
وسعه یافته و کاربرد ساختن پروتئین های انسانی غیرقابل تصور بود اما اکنون روش های الزم برای تحقق آن ت

.  فراوانی پیدا کرده است

آیا می دانید چگونه می توان از باکتری برای ساختن یک پروتئین انسانی استفاده کرد؟➢

دارد تمام احتیاجات این فرض کنید می خواهیم باکتری را برای ساختن هورمون رشد انسانی تغییر دهیم، پس ضرورت➢
.در ادامه مطلب با مراحل این روش آشنا خواهیم شد. فرایند را در یاختۀ باکتری فراهم کنیم

زیست فناوری چیست؟➢

زیست تفاده از موجود زنده، به طورکلی به هرگونه فعالیت هوشمندانه آدمی در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با اس➢
.گویندفناوری

تئین و بافت را دربرمی زیست فناوری قلمروی بسیار گسترده دارد و روش هایی مانند مهندسی ژنتیک، مهندسی پرو➢
.گیرد

.  هندسی بهره می بردزیست فناوری از گرایش های علمی متعددی مانند علوم زیستی، فیزیک، ریاضیات و علوم م➢
کی از ابزارهای مهم کاربردهای فراوان زیست فناوری، آن را به عنوان نشانۀ پیشرفت کشورها در قرن حاضر و به ی

.برای تأمین نیازهای متنوع تبدیل کرده است
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تاریخچۀ زیست فناوری➢

:برای زیست فناوری، که از سال های بسیار دور آغاز شده است، سه دوره درنظر می گیرند➢

زیست فناوری سنتی➢

زیست فناوری کالسیک➢

زیست فناوری نوین➢

زیست فناوری سنتی➢

ند سرکه، تولید محصوالت تخمیری مان➢
تفاده نان و فراورده های لبنی با اس
ه این  از فرایندهای زیستی مربوط ب

.دوره است

زیست فناوری کالسیک➢

دامگان با استفاده از روش های تخمیر و کشت ریزان➢
ی بیوتیک ها، ها تولید موادی مانند آنت(میکروارگانیسم)

.آنزیم ها و مواد غذایی در این دوره ممکن شد

زیست فناوری نوین➢

.این دوره با انتقال ژن از یک میکروارگانیسم به میکروارگانیسم دیگر آغاز شد➢

بات جدید را با مقادیر بیشتر و دانشمندان توانستند با تغییر و اصالح خصوصیات میکروارگانیسم ها ترکی➢
.کارایی باالتر تولید کنند
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مهندسی ژنتیک➢

دسی یکی از روش های مؤثر در زیست فناوری نوین، مهن➢
. ژنتیک است

ل یک یاخته توسط ناقDNAدر مهندسی ژنتیک قطعه ای از ➢
.  به یاخته ای دیگر انتقال می یابد

دست دچار  DNAدر این حالت، یاختۀ دریافت کننده قطعه➢
.  و دارای صفت جدید می شودورزی ژنتیکی 

شده است، جاندار به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی➢
.  گویندمی تراژنی یا تغییریافته ژنتیکی 

ی برای سایر موجودات گرچه این روش ابتدا با باکتری ها شروع شد؛ اما پیشرفت های بعدی، امکان دست ورزی ژنتیک➢
زنده مثل گیاهان و جانوران را نیز فراهم کرد

مهندسی ژنتیک➢

:دمهندسی ژنتیک را می توان به صورت زیرخالصه کرمثالً مراحل ایجاد گیاهان زراعی تراژنی از طریق➢

تعیین صفت یا صفات مطلوب -1➢
استخراج ژن یا ژن های صفت مورد نظر-2➢
آماده سازی و انتقال ژن به گیاه -3➢
تولید گیاه تراژنی-4➢
دن برای  بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی خطر بو-5➢

سالمت انسان و محیط زیست 
.ی زیستیتکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمن-6➢

مراحل مهندسی ژنتیک➢

یکی از اهداف مهندسی ژنتیک➢
تولید انبوه ژن -1➢
. فراورده های آن است-2➢
DNA( گکلونین)تولید انبوه ژن با همسانه سازی ➢

DNA Cloningانجام می شود  .
نه همساجداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها را ➢

.  می گویند DNA( کلونینگ)سازی
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مراحل مهندسی ژنتیک➢

ابزارهایباوراثتیمادۀDNAسازیهمسانهدر➢
یکوسیلۀبهوتهیهیاختهازخارجدرمختلفی
Cloningسازیهمسانه(وکتور)ناقل Vectorبه
.شودمیمنتقلمیزبانژنومدرون

هدف همسانه سازی➢

خالص  DNAهدف از این کار تولید مقادیر زیادی از ➢
است که می تواند 

برای دست ورزی-1➢
تولید یک مادۀ بخصوص -2➢

.یا مطالعه مورد استفاده قرار گیرد-3➢

:املمراحل مهندسی ژنتیک ش➢
DNAجداسازی قطعه ای از -1➢

به ناقل و تشکیل DNAاتصال قطعه -2➢
DNA نوترکیب

ه نوترکیب به یاخت DNAوارد کردن -3➢
میزبان

جداسازی یاخته های تراژنی-4➢

DNAجداسازی قطعه ای از -1➢

 Restrictionاین کار به وسیلۀ آنزیم های برش دهنده ➢
Enzyme انجام می شود.

انۀ دفاعی این آنزیم ها در باکتری ها وجود دارند و قسمتی از سام➢
.آنها محسوب می شوند

ه اولین مرحله از همسانه سازی که جداسازی ژن ها است، ب➢
.  وسیلۀ این آنزیم ها انجام می شود

تشخیص DNAاین آنزیم ها توالی های نوکلئوتیدی خاصی را در ➢
.و برش می دهند
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DNAجداسازی قطعه ای از -1➢

تر بین این آنزیم پیوند فسفودی اس➢
دار هر دو نوکلئوتید گوانین دار و آدنین

.رشته را برش می زند
DNAدر نتیجه، انتهایی از مولکول ➢

لندتر از ایجاد می شود که یک رشته آن ب
های انترشته مقابل است و به آن 

.می گویندچسبنده 

ی بین دو ، عالوه بر پیوندهای فسفودی استر، پیوندهای هیدروژنDNAبرای تشکیل چنین انتهایی از مولکول ➢
.  در منطقه تشخیص نیز شکسته می شوندDNAرشته 

.را به قطعات کوتاه تری تبدیل می کندDNAاستفاده از آنزیم های برش دهنده، ➢
.این قطعات را با روش های خاصی جدا می کنند و تشخیص می دهند➢

((Recombinant DNAنوترکیب DNAبه ناقل و تشکیل DNAاتصال قطعه -2➢

جداسازی شده به DNAمرحله بعدی، اتصال قطعه ➢
.همسانه سازی است( وکتور)ناقل

هستند که در خارج از DNAاین ناقلین، توالی های ➢
ن تکثیر کروموزوم اصلی قرار دارند و می توانند مستقل از آ

.شوند

.  اکتری استحلقوی ب( پالزمید)یکی از این مولکول ها دیسَک ➢

دو رشته ای خارج DNAاین نوع پالزمید یک مولکول ➢
ی قارچ ها کروموزومی است که معموالً درون باکتری ها و بعض

زبان مثل مخمرها وجود دارد و می تواند مستقل از ژنوم می
.  همانندسازی کند

حاوی ژن پالزمیدها را کروموزوم های کمکی نیز می نامند چون➢
مثالً . دارندهایی هستند که در کروموزوم اصلی باکتری وجود ن
.  دژن مقاومت به آنتی بیوتیک در پالزمید قرار دار

مورد نظر به پالزمید و ورود آن DNAدر صورت انتقال قطعه ➢
مورد نظر DNAبه یاخته میزبان، با هر بار همانندسازی پالزمید ، 

.نیز همانندسازی می شود
جایگاه تشخیص بهتر است از پالزمیدی استفاده شود که فقط یک➢

.  برای آنزیم برش دهنده داشته باشد
به نظر شما چرا؟➢
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نکات➢

هایباکتردر میدها زفرعی یا کمکی یا پالی هازوممووکرو صلی ی اهازوممووجع به کری رایگرت دنکادآوری یا➢

، تقسیم سلولیاز قبل . نداگرفتهار قری روی آن باکتری هاژنهستند که همه ی حلقوزوم موویک کردارای ها یباکتر➢
.   ستاصلی زوم امووکراز نسخه ی دارای دو باکترن مازین در این فقط ابنابرده نموزی همانندسا DNAل مولکو

.مید هستندزپالم به نای کمکی یا فرعی حلقوزوم مووچند کردارای صلی زوم امووبر کروه ها عالیبرخی باکتر➢

، نیستندن صلی یکسازوم امووکری روی هاژنبا ه میدها هیچگازپالی روی هاژن➢

مت به ومقای هاژنمانند د، ها میشویباکتری در نتیکی جدیدی ژیژگیهاویش امید باعث پیدزین پالابنابر➢
.    نتیبیوتیکهاآ

نند  اتقسیم سلولی میتواز میدها مستقل زلی پالومیکند زی تقسیم سلولی همانندسااز صلی فقط قبل زوم امووکر➢
ین سرعت ابنابر. ندد آورجووبه ( هاتیوریوکادر همتا ی هازومموومشابه کر)ن یکساد و متعدی نسخههاه و تقسیم شد
.بیشتر استصلی زوم امووکراز میدها زپالزی همانندسا

دنوترکیب گفته میشو DNAه در آن، شداری جاگذوه ژن ناقل به عال DNAبه مجموعه ➢

نزیم  از آمید زپالو نظر رد لی موابین تو! ستردی ایعنی تشکیل پیوند فسفو، میدزنظر به پالردمو DNAل تصاای ابر➢
، نوکلئوتید مونوفسفاته شرکت میکننددو ین پیوند اتشکیل در ست اکر ذبه زم ال. دمیشوده ستفاا( ههندل دتصاا)ز لیگا
.نمیشوندت آزاد فسفای هاوهین گرابنابر

گیاهی  ی هالسلو، (هارچقا)مثل مخمرها ی یگری دهالسلوان نتیک میتوژمهندسی ی هاروشبا پیشرفت وزه مرا➢
و گیاهی ی هالصلی سلوم انوژجی به رخاژن لبته ا. دادیند تغییر این فرابا را هستند ت یورکه همه یوکاری حتی جانوو 

!  دچرخه سلولی تکثیر نمیشواز ین مستقل ابنابره و متصل شدری جانو

ها  تیوریوکادر هم و ( هایباکتر)هاتیورکاوپردر هم ی، حلقو DNAل یک مولکوان مید به عنوزست پالاکر ذبه زم ال➢
از  پلیمر RNAاز وپلیمر DNAسیلهومیدها به زین برخی پالابنابر. دیافت میشو( مخمرهام ها به نارچقااز عی انوا)
  IIعنواز پلیمرRNAاز و پلیمر DNAسیلهونها به از آبرخی و نویسی میشوند زی و رویوتی همانندسارکاوپر

!  یوتیریوکا

 G2و  G0حل امردر یعنی اه آن چرخه سلولی یا همراز یوتی مستقل ریوکای میدهازگفت پالان همچنین میتو➢
!  هنددمیم نجاانویسی روین چرخه ا  G0مرحلهدر لی معموالً وکنند زی نند همانندسااچرخه سلولی میتو
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به ناقل و تشکیلDNAاتصال قطعه -2➢
DNA نوترکیبRecombinant DNA))

را نشان می دهد، بسیاری از 1EcoRطرح ساده ای از پالزمید دارای یک جایگاه تشخیص آنزیم 3شکل ➢
.  پالزمیدها دارای ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک ها هستند

غیرکشنده و قابل چنین ژن هایی به باکتری این توانایی را می دهند که آنتی بیوتیک ها را به موادی➢
.  استفاده برای خود تبدیل کنند

.این ویژگی در مهندسی ژنتیک اهمیت زیادی دارد که در مباحث بعد به آن می پردازیم➢

جاسازی می  ( وکتور)ناقلDNAحاوی توالی موردنظر در DNAنوترکیب، قطعه DNAدر ساخت یک ➢
.  شود

.مورد نظر از نوعی آنزیم برش دهنده استفاده می شودDNAدانستید که برای جداسازی قطعه ➢
ی باشد که در جداسازی توجه داشته باشید آنزیم مورد استفاده برای برش دادن پالزمید، باید همان آنزیم➢

DNAچرا؟. مورد نظر استفاده شده است

.  ه استخطی تبدیل می کند که دارای دو انتهای چسبندDNAبرش پالزمید با آنزیم، آن را به یک قطعه ➢
.خارجی نیز دو انتهای چسبنده داردDNAهمچنین قطعه 

.  داستفاده می شو( اتصال دهنده)مورد نظر به پالزمید از آنزیم لیگاز DNAبرای اتصال ➢
.  این آنزیم پیوند فسفودی استر بین دو انتهای مکمل را ایجاد می کند➢

.گفته می شودنوترکیب DNAناقل و ژن جاگذاری شده در آن، DNAبه مجموعه ➢
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زباننوترکیب به یاخته میDNAوارد کردن -3➢

.کنندنوترکیب را به درون یاخته میزبان مثالً باکتری منتقل میDNAدر این مرحله، ➢

.  به این منظور باید در دیواره باکتری منافذی ایجاد شود➢
.یمیایی ایجاد کرداین منافذ را می توان با کمک شوک الکتریکی و یا شوک حرارتی همراه با مواد ش➢

.نوترکیب را دریافت نمی کنندDNAبر طبق اطالعات به دست آمده، مشخص شده همه باکتری ها ➢
.شودبنابراین الزم است باکتری دریافت کنندۀ پالزمید از باکتری فاقد آن تفکیک➢

جداسازی یاخته های تراژنی-4➢

.برای انجام این مرحله، از روش های متفاوتی می توان استفاده کرد➢

کی مثل آمپی سیلین یکی از این روش ها استفاده از پالزمیدی است که دارای ژن مقاومت به آنتی بیوتی➢
. است

.کندنوترکیب را دریافت کرده باشد، در محیط حاوی آنتی بیوتیک رشد میDNAاگر باکتری، ➢

طی از بین می روندنوترکیب به دلیل حساسیت به آنتی بیوتیک در چنین محیDNAباکتری های فاقد ➢
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.  در شرایط مناسب، باکتری های تراژنی با سرعت باالیی تکثیر می شوند➢

های متعددی ساخته های نوترکیب نیز به صورت مستقل از کروموزوم اصلی یاخته، نسخهDNAهمچنین از ➢
.خارجی به سرعت تکثیر می شودDNAمی شود که درنتیجۀ آن 

خارجی آماده خواهد شد که می توان از آنها برای تولید DNAبنابراین، تعداد زیادی باکتری دارای ➢
.فراورده یا استخراج ژن استفاده کرد

یجداسازی یاخته های تراژن➢

یاخته های گیاهی و امروزه با پیشرفت روش های مهندسی ژنتیک می توان یاخته های دیگری مثل مخمرها،➢
.  حتی جانوری را با این فرایند تغییر داد

➢DNA ها و سایر مولکول های حاصل ازDNAدی های تولید شده برای اهداف گوناگون علمی و کاربر
.استفاده می شوند
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راهم کرده است که روش های جدید امکان ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آمینواسیدهای یک پروتئین را ف➢
.ه مند شدمی توان از آنها به منظور تغییر در ویژگی های یک پروتئین و بهبود عملکرد آن بهر

اخت کامل ساختار و عملکرد آن گفته می شود، نیازمند شنمهندسی پروتئین انجام چنین تغییراتی، که به آن ➢
. پروتئین است

.  تغییرات پروتئین می تواند جزئی یا کلی باشد➢

.بیعی استشامل تغییر در رمز یک یا چند آمینواسید در مقایسه با پروتئین طتغییر جزئی ➢

روتئین تا ترکیب بخش ، گسترده تر است و می تواند شامل برداشتن قسمتی از ژن یک پتغییرات عمده➢
.هایی از ژن های مربوط به پروتئین های متفاوت باشد

بافتفناوری مهندسی پروتئین و➢

ر شکل فضایی می دانیم تغییر در توالی آمینواسیدها باعث تغییر د➢
چنین پروتئین . ودمولکول پروتئین و در نتیجه تغییر در عمل آن می ش

حقیقاتی ساخته های تغییر یافته ای با اهداف مختلف، مثالً درمانی و ت
.می شوند

ین ها می توان از تغییرات و اصالحات مفید در فرایند مهندسی پروتئ➢
:به

افزایش پایداری پروتئین در مقابل گرما-1➢

،pHتغییر-2➢

افزایش حداکثری سرعت واکنش -3➢
افزایش تمایل آنزیم برای اتصال به پیش ماده -4➢
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افزایش پایداری پروتئین ها➢

ئین می امروزه با دستیابی به روش های مهندسی پروت➢
این  .توان پایداری آنها را در مقابل گرما افزایش داد
موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا در دمای باالتر

سرعت واکنش بیشتر -1➢

.  ر می شودخطر آلودگی میکروبی در محیط واکنش کمت-2➢

خصوص در کاهش نیاز به خنک کردن محیط واکنش به-3➢
.مورد واکنش های گرمازا نیست

ن ها، در ادامه مثال هایی از افزایش پایداری پروتئی➢
.ارائه می دهیم

افزایش پایداری پروتئین ها➢
آمیالزها

طعات کوچک تری این آنزیم ها که از آنزیم های پرکاربرد در صنعت هستند مولکول های نشاسته را به ق➢
.  تجزیه می کنند

.  ها کاربرد دارندآمیالزها در بخش های مختلف صنعتی مانند صنایع غذایی، نساجی و تولید شوینده➢

ز آمیالز پایدار در برابر گرما بنابراین، استفاده ا. بسیاری از مراحل تولید صنعتی در دماهای باال انجام می شود➢
.ضرورت دارد

.ده استامروزه به کمک روش های زیست فناوری، طراحی و تولید آمیالزهای مقاوم به گرما ممکن ش➢

:استفاده از این مولکول ها باعث➢

کاهش زمان واکنش-1➢

.  صرفه جویی اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره وری صنعتی می شود-2➢

رمادوست در چشمه مثالً باکتری های گ. مشاهده شده است که در طبیعت نیز آمیالز مقاوم به گرما وجود دارد➢
.های آب گرم دارای آمیالزهایی هستند که پایداری بیشتری در مقابل گرما دارند
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افزایش پایداری پروتئین ها➢
اینترفرون

.ی استبه یاد دارید که اینترفرون از پروتئین های دستگاه ایمن➢

ی شود، فعالیتی وقتی این پروتئین با روش مهندسی ژنتیک ساخته م➢
.  بسیار کمتر از اینترفرون طبیعی دارد

هنگام ساخته علت این کاهش فعالیت، تشکیل پیوندهای نادرست در➢
. شدن آن در باکتری است

یجه کاهش پیوندهای نادرست باعث تغییر در شکل مولکول و درنت➢
.  فعالیت آن می شوند

مینو اسید، توالی به کمک فرایند مهندسی پروتئین و تغییرجزئی در رمز آ➢
ه جای یکی از آمینواسیدهای اینترفرون را طوری تغییر می یابند که ب

.آمینواسیدهای آن آمینواسید دیگری قرار می گیرد

این تغییر➢

دازۀ پروتئین فعالیت ضد ویروسی اینترفرون ساخته شده را به ان-1➢
.طبیعی افزایش می دهد 

.  همچنین آن را پایدارتر می کند-2➢

ه به عنوان افزایش پایداری در نگهداری طوالنی مدت پروتئین هایی ک➢
.دارو استفاده می شوند، اهمیت زیادی دارد

ین هاافزایش پایداری پروتئ➢
پالسمین

هم است که از می دانیم تشکیل لخته، یک فرایند زیستی م➢
ته در سرخرگ  ادامه خونریزی جلوگیری می کند، اما تشکیل لخ

بسته شدن  های شش، مغز و ماهیچه قلب به ترتیب منجر به
سیار رگ های شش، سکته مغزی و قلبی می شود که ب

.خطرناک است و می تواند باعث مرگ شود
سمین تجزیه می  لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط آنزیم پال➢

.شوند
السما پالسمین کاربرد درمانی دارد، اما مدت اثر آن در پ➢

.  خیلی کوتاه است
اسید دیگری در توالی،  جانشینی یک آمینواسید پالسمین با آمینو➢

و اثرات  باعث می شود که مدت زمان فعالیت پالسمایی
.درمانی آن بیشتر شود

ت به پالسمین پالسمین مهندسی ژنتیک طول عمر کمتر نسب➢
طبیعی و پالسمین مهندسی پروتئین دارد

زیست فناورى درسنامه فصل 7

تهیه کننده: زهراضیاء 15

https://drdars.ir/


مهندسی بافت➢

یماری، از دست رفتن بافت به دلیل آسیب یا ب➢
ماعی را زندگی را دشوار و هزینۀ باالی اقتصادی و اجت

.  بر فرد بیمار و خانواده او تحمیل می کند
ع نیاز به پیوند فرض می کنیم که به علت سوختگی وسی➢

.پوست وجود داشته باشد
ته باشد و چنانچه اهدا کننده پوست مناسب وجود نداش➢

ت از بدن یا به علت وسعت سوختگی، برداشت پوس
افت و پیوند بیمار ممکن نباشد، بهترین راه، کشت ب

.  پوست است
رد که توانایی ثابت شده است که در پوست یاخته هایی وجود دا➢

.ا دارندتکثیر زیاد و تمایز به انواع یاخته های پوست ر
د که می مرز بین درم  واپیدرم سلول های بنیادی وجود دارن➢

.توانند تقسیم شوند
وفقیت از این یاخته ها، به طور ممهندسی بافت امروزه در ➢

.آمیزی استفاده می شود

مهندسی بافت➢

.متخصصان مهندسی بافت، در زمینه تولید و پیوند اعضا نیز فعالیت می کنند➢
ت غضروف برای برای نمونه، جراحان بازسازی کنندۀ چهره می توانند به کمک روش های مهندسی از باف➢

.  بازسازی الله گوش و بینی استفاده کنند

وف جدید را برای در این روش، یاخته های غضروفی را در محیط کشت روی داربست مناسب تکثیر و غضر➢
بازسازی اندام آسیب دیده تولید می کنند
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افتیاخته های بنیادی و مهندسی ب➢

ه های ماهیچه یاخته های تمایز یافته ای مانند یاخت➢
می شوند و ای در محیط کشت به مقدار کم تکثیر

.  یا اصالً تکثیر نمی شوند

یاخته به همین دلیل، در چنین مواردی از منابع➢
اخته های ای که سریع تکثیر می شوند مثل ی

استفاده می بالغ یا یاخته های بنیادیجنینیبنیادی 
.  کنند

انواع یاخته های بنیادی➢

الغ در بافت ها یافت یاخته های بنیادی جنینی، همان توده یاخته ای درونی هستند و یاخته های بنیادی ب➢
.می شوند

.یاخته های بنیادی می توانند تکثیر و به انواع متفاوت یاخته تبدیل شوند➢

یاخته های بنیادی بالغ➢

ی وجود دارد در بافت های مختلف بدن یاخته های بنیاد➢
وان مثال یاخته به عن. که در محیط کشت تکثیر می شوند

و به یاخته کبدی یا های بنیادی کبد می توانند تکثیر شوند
.یاخته مجرای صفراوی تمایز پیدا کنند
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الغیاخته های بنیادی ب➢

خوان قبالً با دو نوع از یاخته های بنیادی مغز است➢
.آشنا شده اید

آیا آنها را به یاد دارید؟➢
ز انواع دیگری از یاخته های بنیادی در مغ➢

های  استخوان وجود دارند که می توانند به رگ
.  ز پیدا کنندخونی، ماهیچه اسکلتی و قلبی تمای

شت داده این یاخته ها از فرد بالغ برداشته و ک➢
می شوند

نییاخته های بنیادی جنی➢

شکیل همه چنین یاخته هایی نه تنها قادر به ت➢
که اگر در بافت های بدن جنین هستند، بل

ی مراحل اولیۀ جنینی جداسازی شوند، م
.  دهندتوانند یک جنین کامل را تشکیل

اده و این یاخته ها بعد از جداسازی کشت د➢
خته ها برای تشکیل بسیاری از انواع یا

تحریک می شوند

تواند به اما تمایز چنین یاخته هایی هنوز نمی➢
انواع یاخته گونه ای تنظیم شود که بتوانند همه

ند در هایی را که در بدن جنین تولید می کن
.ندشرایط آزمایشگاهی نیز به وجود بیاور

زمایشگاهیآشاریطدرجنینیبنیادیهاییاخته➢
ارا نیستتوانایی تولید همه رده های سلولی راد
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.رد داردهمان طور که در گفتار قبلی دیدید زیست فناوری در زمینه های متفاوتی کارب➢
یت زندگی انسان و اکنون می خواهیم بدانیم چگونه می توان از این شاخۀ علمی برای بهبود کیف➢

حفظ محیط زیست بهره برد؟
کاربرد زیست فناوری در کشاورزی➢

دم، برنج و ذرت ایجاد افزایش چشمگیری در محصوالت کشاورزی مانند گنتوانستتحول در کشاورزی نوین ➢
.کند

استفاده از کودها -1➢

سموم شیمیایی-2➢

کشت انواع محصول-3➢

استفاده از ماشین ها در کشاورزی -4➢
.  افزایش سطح زیر کشت از نتایج این تحول بود-5➢

همچوناما در کنار آن شاهد عواقب زیانباری ➢

آلودگی محیط زیست-1➢

کاهش تنوع ژنی  -2➢
.  تخریب جنگل ها و مراتع نیز بوده ایم-3➢

.امروزه نمی توان برای افزایش محصوالت به هر روشی متوسل شد➢
.ن زمینه حل کنندبنابراین، شاید فناوری های جدید زیستی بتوانند تا حدودی مشکالت بشر را در ای➢
کاربرد زیست فناوری در کشاورزی➢

.تنددر برابر بعضی آفت ها هستولید گیاهان مقاوم یکی از کاربردهای زیست فناوری، ➢

.این روش توانسته است مصرف آفت کش ها را کاهش دهد➢
ه حشرات مضر برای به عنوان مثال برخی از باکتری های خاکزی، پروتئین هایی تولید می کنند ک➢

.  گیاهان زراعی را می کشند
ه صورت مولکولی این باکتری ها در مرحله ای از رشد خود نوعی پروتئین سمی می سازند که ابتدا ب➢

. غیرفعال است
.  این مولکول در بدن حشره فعال شده، حشره را از بین می برد➢
چرا این سم نمی تواند خود باکتری را از بین ببرد؟➢

.سته و فعال می شودپیش سم غیرفعال، تحت تأثیر آنزیم های گوارشی موجود در لوله گوارش حشره شک➢
.سم فعال شده باعث تخریب یاخته های لوله گوارش و سرانجام مرگ حشره می شود➢
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زیکاربرد زیست فناوری در کشاور➢
ازی و پس از همسانه برای تولید گیاه مقاوم به آفت، ابتدا ژن مربوط به این سم از ژنوم باکتری جداس➢

.سازی به گیاه مورد نظر انتقال داده می شود
.تاکنون با این روش چند نوع گیاه مقاوم مثل ذرت، پنبه و سویا تولید شده اند➢

اورزیکاربرد زیست فناوری در کش➢

کند، بنابراین به درون غوزه نارس پنبه نفوذ می( الرو)می بینید نوزاد کرمی شکل11همان طورکه در شکل ➢
.رار نمی گیردبرای از بین بردن این آفت سم پاشی های متعدد الزم است، زیرا آفت در معرض سم ق

. از سوی دیگر، استفاده زیاد سم برای محیط زیست مضر است➢
نبه تا حدود زیادی کاهش امروزه با کمک فناوری زیستی و تولید پنبه های مقاوم، نیاز به سم پاشی مزارع پ➢

.پیدا کرده است

.ی دهدحشره در اثر خوردن گیاه مقاوم شده از بین می رود و فرصت ورود به درون غوزه را از دست م➢
.بنابراین، نیاز به سم پاشی مزرعه کاهش می یابد➢
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اورزیکاربرد زیست فناوری در کش➢

زیست فناوری عالوه بر➢

بردهای تولید گیاهان مقاوم در برابر آفت ها، کار-1➢
زیادی در زمینۀ کشاورزی دارد

اصالح بذر برای تولید گیاهان مطلوب-2➢

تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری-3➢

تنظیم سرعت رسیدن میوه ها -4➢

جام روش افزایش ارزش غذایی محصوالت نیز با ان-5➢
. های مهندسی ژنتیک ممکن شده است

ا نیز از تولید گیاهان زراعی مقاوم به علف کش ه-6➢
دیگر دستاوردهای این فناوری است

زشکیکاربرد زیست فناوری در پ➢
تولید دارو-1

مئن و نوترکیب به علت تولید داروهای مطDNAفناوری ➢
.مؤثر، جایگاه ویژه ای در صنعت داروسازی دارد

ع این داروها، برخالف فراورده های مشابهی که از مناب➢
.  جاد نمی کنندغیرانسانی تهیه می شوند، پاسخ های ایمنی ای

ناوری تولید انسولین یکی از داروهایی است که توسط این ف➢
.می شود

نسولین دیابت نوع یک را می توان به وسیلۀ دریافت ا➢
.کنترل کرد

زمند به به نظر شما چگونه می توان نیاز افراد نیا➢
انسولین را تأمین کرد؟  

الص یکی از روش های تهیه انسولین، جداسازی و خ➢
.کردن آن از لوزالمعده جانورانی مثل گاو است

.روش دیگر، استفاده از مهندسی ژنتیک است➢

کیکاربرد زیست فناوری در پزش➢
تولید دارو-1
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انسانی می می دانیم که باکتری در صورت داشتن ژن انسولین➢
.تواند آن را بسازد

پتیدی به نام مولکول انسولین فعال، از دو زنجیرۀ کوتاه پلی پ➢
.هستندتشکیل شده است که به یکدیگر متصلBو Aهای

ک مولکول در پستانداران از جمله انسان انسولین به صورت ی➢
.پیش هورمون ساخته می شود

کیکاربرد زیست فناوری در پزش➢
تولید دارو-1

و با جداشدن بخشی می بینید، پیش هورمون به صورت یک زنجیرۀ پلی پپتیدی است12همان طور که در شکل ➢
.  به هورمونِ فعال تبدیل می شود Cاز توالی به نام زنجیره

عال به انسولین فعال مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیرف➢
.است، زیرا تبدیل پیش هورمون به هورمون در باکتری انجام نمی شود

به DNAبرای اولین باردو توالی 1983در سال ➢
BوAصورت جداگانه برای رمز کردن زنجیره های 

وعی باکتری  انسولین تولید و توسط پالزمید به ن
.  منتقل شدند

ته شده جمع سپس، زنجیره های پلی پپتیدی ساخ➢
ی به یکدیگر آوری و در آزمایشگاه به وسیله پیوندهای

متصل شدند
تولید واکسن-2➢
روش های قبلی تولید واکسن شامل➢
ضعیف کردن میکروب ها-1➢
کشتن آنها  -2➢
وش غیرفعال کردن سموم خالص شده آنها با ر-3➢

.  هایی خاص بود
یمنی را برای  واکسن تولید شده باید بتواند دستگاه ا➢

منجر به ایجاد مقابله با عامل بیماری زا تحریک کند، اما
.بیماری نشود

، احتمال چنانچه در مراحل تولید واکسن خطایی رخ دهد➢
. بروز بیماری در اثر مصرف آن وجود دارد
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کاربرد زیست فناوری در پزشکی➢
تولید واکسن-2

.  خطری ندارندواکسن های تولید شده با روش مهندسی ژنتیک چنین➢
بیماری سطحی عامل( آنتی ژن)در این روش، ژن مربوط به پادگِن ➢

.  شودزا به یک باکتری یا ویروس غیربیماری زا منتقل می
.با این روش تولید شده استBواکسن نوترکیب ضد هپاتیت ➢
کاربرد زیست فناوری در پزشکی➢

ژن درمانی-3
آیا می توان افرادی را که با بیماری ارثی متولد می شوند درمان کرد؟➢
درمانی است که پاسخ به این سؤال مشکل است ولی یکی از روش های جدید درمان بیماری های ژنتیکی، ژن➢

. خود مجموعه ای از روش هاست
مان ژن ژن درمانی یعنی قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از ه➢

. است
سالم در این روش یاخته هایی را از بدن بیمار خارج و ژن➢

.را با کمک ناقل وارد آنها می کنند

.باز می گردانندسپس یاخته تغییریافته را به بدن بیمار➢
برای یک 1990اولین ژن درمانی موفقیت آمیز در سال ➢

.ساله، دارای نوعی نقص ژنی، انجام شد4دختر بچه 
مهم این ژن جهش یافته نمی توانست یک آنزیم➢

.دستگاه ایمنی را بسازد
ار جدا برای درمان آن ابتدا لنفوسیت ها را از خون بیم➢

.کردند و در خارج از بدن کشت دادند
ا منتقل و سپس نسخه ای از ژن کارآمد را به لنفوسیت ه➢

.آنها را وارد بدن بیمار کردند
دن را بسازند اگرچه این یاخته ها توانستند آنزیم مورد نیاز ب➢

ار به طور ولی چون قدرت بقای زیادی ندارند، الزم بود بیم
.  کندمتناوب لنفوسیت های مهندسی شده را دریافت

.تفاده کردبرای درمان این افراد می توان از روش هایی مثل پیوند مغز استخوان و یا تزریق آنزیم هم اس➢

کاربرد زیست فناوری در پزشکی➢
تشخیص بیماری-4
یه و شناخت برای درمان موفقیت آمیز یک بیماری، تشخیص اول➢

.دقیق آن بسیار مهم است
، روش عالوه بر روش های تشخیصی مثل آزمایش خون و ادرار➢

در تشخیص DNAهای دیگری مثل فناوری های مبتنی بر
.بیماری نقش مهمی دارند
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شکیکاربرد زیست فناوری در پز➢
تشخیص بیماری-4

شده باشد تشخیص بیماری وقتی که عالئم آن در بدن ظاهر➢
میزان ساده است، اما وقتی که هنوز عالئم ظاهر نشده اند و

.عامل بیماری زا در بدن پایین است مشکل است
ی  امروزه با کمک روش های زیست فناوری و شناسای➢

آن در بدن نوکلئیک اسید عامل بیماری زا می توان به وجود
.پی برد

هنوز همان طور که می دانید ایدز بیماری خطرناکی است و➢
.درمان قطعی برای آن وجود ندارد

بیماری زا را فرد مبتال به ایدز توانایی دفاع در مقابل عوامل➢
.از دست می دهد

موجود در خون DNAبرای تشخیص ایدز در مراحل اولیه، ➢
.  فرد مشکوک را استخراج می کنند

➢DNA استخراج شده شاملDNA یاخته های بدن خود فرد
.ویروس استRNAساخته شده از DNAو احتماالً 

DNAسپس با استفاده از روش های زیست فناوری ➢
.ویروس تشخیص داده می شود

زیادی تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت➢
دارد زیرا باعث می شود که بدون اتالف وقت اقدامات

ال ویروس به درمانی و پیشگیری الزم برای جلوگیری از انتق
.سایر افراد صورت گیرد

:زیست فناوری در تشخیص➢

انژن های جهش یافته در بیماران مستعد به سرط-1➢

در مسائل پزشکی قانونی -2➢

فسیل ها نیز DNAتحقیقاتی همچون مطالعه در مورد -3➢
.کاربرد دارد
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قزیست فناوری و اخال➢
.  راه باشدمانند همۀ دستاوردهای بشر، استفاده از این دستاورد علمی نیز باید با مالحظاتی هم➢
.این مالحظات جنبه های مختلف اخالقی، اجتماعی و ایمنی زیستی را دربر می گیرند➢

رداری از این  شامل مجموعه ای از تدابیر، مقررات و روش هایی برای تضمین بهره بایمنی زیستی ➢
. فناوری است

یری از خطرات احتمالی آن، قانون ایمنی زیستی به منظور استفاده مناسب از مزایای زیست فناوری و پیشگ➢
.در همه کشورها از جمله ایران تدوین و به تصویب رسیده است

ست همواره سؤال های متعددی در مورد نتایج انواع کاربردهای زی➢
.فناوری مطرح بوده و هست

جام برای پاسخ به این سؤاالت، پژوهش های زیادی در حال ان➢
. است

عه ای از نتایج به دست آمده از چنین پژوهش هایی از طرف مجمو➢
هایی توسط دانشمندان با تخصص های مختلف داوری و صدور مجوز ن

.دستگاه های نظارتی انجام می شود

رشی مبتنی بر تاکنون از نتایج تحقیقات انجام شده هیچ گونه گزا➢
اوری، شواهد و داده های علمی در مورد آثار جانبی کاربرد این فن
.استمحصوالت به دست آمده و خطرناک بودن آنها ارائه نشده

د ادامه یابند و لذا با توجه به حساسیت موضوع، این تحقیقات بای➢
.دنتایج با دقت فراوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرن

اهمیت تولید جانوران تراژنی در زیست فناوری➢
مورودژن مورد نظر به ناقل همسانه سازی  و ورود ان به سلول تخ➢

د تراژنترازنن آن موجوموجودپیکریهایسلولهمهدرخارجیژنحضور➢

ورودپروتئین یا هورمون مورد نظر در تولیدا➢

توان به متعددی برای طراحی و تولید این جانوران وجود دارد که میدالیل ➢
چند مورد اشاره کرد

قش مطالعه عملکرد ژن های خاص در بدن مثل ژن های عوامل رشد و ن➢
آنها در رشد بهتر دام ها

از قبیل انواع کاربرد آنها به عنوان مدلی برای مطالعه بیماری های انسانی➢
اس.سرطان، آلزایمر و بیماری ام

ه عنوان مثال تولید پروتئین های انسانی یا داروهای خاص در بدن آنها، ب➢
انی تولید کنند که دام های تراژنی می توانند شیر غنی از نوعی پروتئین انس
برای انسان نسبت به شیر طبیعی دام ها مناسب تر است
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رای در روسیه، مجسمه ئ یادبود یک موش ب
اهی که گرامیداشت تمام موش های آزمایشگ
ا به منظور پیشرفت های علمی از آنه
.ستاستفاده شده، ساخته و نصب شده ا
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  : فناوری های نوین زیستی 7فصل  دوازدهم تجربی       امتحان نهایی : زیست  خط به خط  سؤاالت

 زیست فناوری 
 فناوري ستیز    تولید موادی مانند پادزیست ها ، آنزیم ها و مواد غذایی در کدام دوره زیست فناوری ممکن شد ؟ 1

  کیکالس

6/99 25/0 

 دانشمندان در دوره زیست فناوری نوین ، با انتقال ژن میان ریزجانداران )میکروارگانیسم ها( به چه اهدافی رسیده اند ؟  2

 . کنند دیتول باالتر ییکارا و شتریب ریمقاد با را دیجد باتیترک ، زجاندارانیر اتیخصوص اصالح و رییتغ با توانستند دانشمندان

10/99 5/0 

 ژنتیکمهندسی 

 ؟ ندیگوی م چه ، است شده یکیژنت مواد از دییجد بیترک دارای کیژنت یمهندس قیطر از که جانداری به 3

 یتراژن ای یکیژنت افتهیرییتغ جاندار

12/90-   6/94- 

3/99  
25/0 

جواب مثل سؤال      جاندار تراژنی را تعریف کنید .   4

1 

10/98 5 /0 

همسانه سازي                                              تکثیر آن ها را ..................... می گویند .جداسازی یک یا چند ژن و  5

 دنا 

6/98-10/98 25 /0 

 هاي فراورده و ژن انبوه تولید                      یکی از مهم ترین اهداف مهندسی ژنتیک را بنویسید . 6

 آن

6/90 – 10/89 5 /0 

ازي یک یا چند ژن و تکثیر آن جداسهمسانه سازی دنا را تعریف کنید .                                                                   7

 ها 

6/90-4/90 

 خارج صبح3/99
5/0 

 نقش ناقل در مهندسی ژنتیک چیست ؟ 8

درون  به سازي همسانه ناقل یک وسیلۀ به و تهیه سلول از خارج در مختلفی ابزارهاي با وراثتی ، مادۀ DNAسازي  همسانه در

 .شود می منتقل میزبان ژنوم

4/90-10/89 25 /0 

 چهار مرحله ی اساسی روش های مهندسی ژنتیک را نام ببرید . 9

   دِنا از اي قطعه جداسازي  -1

 نوترکیب   دِناي تشکیل و ناقل به دِنا قطعه اتصال  -2

 میزبان  یاخته به نوترکیب دِناي کردن وارد  -3

 تراژنی هاي یاخته جداسازي -4

6/91 

 
1 

توسط آنزیم برش              جاندار جدا می کنند ؟  DNAمهندسان ژنتیک ، نخست ژن مورد نظر را چگونه از بقیه  10

 دهنده

3/96 25/0 

آنزیم برش       از آنزیم های .................... استفاده می شود .  DNAدر مهندسی ژنتیک برای بریدن  11

 دهنده

6/92-12/90 25/0 

، کدام توالی نوکلئوتیدی است ؟                         ECOR1الف( جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده  12
𝐺𝐴𝐴𝑇𝑇𝐶

𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴𝐺
 

 Aو  Gبین نوکلئوتیدهاي      ب( برش این آنزیم بین کدام نوکلئوتیدها است ؟ 

10/90- 3/95 75/0 

 پیوند فسفو دی استر بین کدام نوکلئوتیدهای جایگاه تشخیص آنزیم را برش می زند ؟  ECOR1آنزیم  13

 . زندی م برش را رشته دو هر دار نیآدن و دار نیگوان دینوکلئوت نیب استر فسفودي وندیپ میآنز نیا

10/99 5/0 

 کدام یک از توالی یا توالی های زیر می تواند جایگاه تشخیص برای یک آنزیم محدود کننده باشد ؟ چرا ؟  14

الف( 
𝑪𝑨𝑻𝑪𝑨

𝑮𝑻𝑨𝑮𝑻
 ب(             

𝑨𝑪𝑪𝑮𝑮𝑻

𝑻𝑮𝑮𝑪𝑪𝑨
 ج(  

𝑨𝑮𝑪𝑻

𝑻𝑪𝑮𝑨
 د(  

𝑪𝑪𝑨𝑮𝑮𝑨

𝑮𝑮𝑻𝑪𝑪𝑻
 

 توالی هاي » ب « و » ج «  زیرا توالی دو رشته ي جایگاه تشخیص آن ها عکس همدیگر است . 

10/89 75/0 

 سه مورد از ویژگی های پالزمیدها را بنویسید . 15
 مخمرها مثل ها قارچ بعضی ها و باکتري درون معموالً که است کروموزومی خارج حلقوي و اي رشته دو  DNA مولکول یک پالزمید

 .نامند  می نیز کمکی هاي کروموزوم را ها پالزمید  .کند همانندسازي ژنوم میزبان از مستقل تواند می و دارد وجود

6/90 

6/98 
75 /0 

 چرا به پالزمیدها ، کروموزوم های کمکی نیز گفته می شود ؟ 16
 .دارد قرار پالزمید در آنتی بیوتیک به مقاومت ژن مثالً. ندارند وجود باکتري کروموزوم اصلی در که هستند هایی ژن حاوي چون

-صبح10/88

10/96 
5/0 
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نوترکیب ، از کدام آنزیم ها استفاده می شود و هر یک از این آنزیم  DNAدر مهندسی ژنتیک ، برای ساخت  17

   ؟ ها چه نقشی بر عهده دارند
(استفاده می 5/0)DNA(و آنزیم لیگاز براي برقراري پیوند فسفو دي استر بین دو 5/0از آنزیم برش دهنده براي بریدن پالزمید و ژن مورد نظر)

 شود.

3/93- 12/89 1 

  -برش دهنده            دو آنزیم مورد استفاده در مهندسی ژنتیک را نام ببرید .  18

 لیگاز

10/97 5/0 

 لیگاز استفاده می شود ؟  DNAدر کدام یک از مراحل زیر از آنزیم  19

 2گزینه                        نوترکیب DNA( تولید DNA           2( برش 1     

3/92 25/0 

قطع پیوند فسفو دي                 چیست ؟      DNAمنظور از بریدن 20

 استر

12/88 25/0 

 را بنویسید .  DNAویژگی های دو انتهای چسبنده قطعات  21

 (25/0( که با یکدیگر مکمل هستند . )25/0کوتاه تک رشته ) DNAقطعاتی از 

12/88 5/0 

پیوند   انتهای چسبنده ژنِ خارجی توسط کدام پیوند صورت می گیرد ؟اتصال انتهای چسبنده پالزمید به  22

 هیدروژنی

6/94 25/0 

 در مرحله تشکیل دنای نوترکیب نقش آنزیم لیگاز چیست ؟  23

 (25/0) . کندی م جادیا را مکمل انتهاي دو نیب (25/0)استر فسفودي وندیپ گازیل میآنز

6/99 5/0 

، مهندسان ژنتیک از آنزیمی به نام آنزیمِ  DNAبرای برقراری پیوند فسفو دی استر میان دو مولکول  24

                                          ............... استفاده می کنند .                                                                                            
 لیگاز

4/91 25/0 

نوترکیب ، کدام آنزیم استفاده می شود ؟              DNA، به منظور تشکیل  DNAدر برقراری پیوند میان دو  25
 لیگاز

3/96 25/0 

، ژن خارجی و پالزمید به کار می رود  DNAآنزیمی که برای برقراری پیوند فسفو دی استر میان دو مولکول  26

                             چه نام دارد ؟                                                                                                                
 لیگاز

6/95 25/0 

نوترکیب ، از همان آنزیمی استفاده می شود که ژن خارجی  DNAچرا برای بریدن پالزمید مورد استفاده در  27

 با آن بریده شده است ؟ 
 براي این که بتوان انتهاي چسبنده یکی را به انتهاي چسبنده دیگري متصل کرد .

10/89 25 /0 

 25/0 6/98 بینوترک دناي در مهندسی ژنتیک به مجموعه دنای ناقل و ژن جاگذاری شده در آن ، چه می گویند ؟  28

 در شده جاگذاري ژن و ناقل دناي          .دیسیبنو را بینوترک دنای اجزای 29

 آن

3/99  5/0 

 را نشان می دهد . با توجه به شکل به سؤاالت زیر پاسخ دهید :  DNAشکل زیر دو مولکول  30

 2شکلی یک پالزمید را نشان می دهد ؟         DNAالف( کدام شکل ، 

 انتهاي چسبندهمشخص شده ، چه چیزی را نشان می دهد ؟      Aکه با  DNAب( بخشی از مولکول 

 نوترکیب DNA ی حاصل چه نامیده می شود ؟ DNAبه هم وصل شوند ، مولکولِ  DNAج( اگر این دو قطعه ی 

 

4/91 75/0 

برای وارد کردن دنای نوترکیب به باکتری ، با چه روشی در دیواره باکتری منافذی ایجاد می شود؟)یک  31

 مورد(

 با کمک شوک الکتریکی و یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی ایجاد کرد . 

10/97 25/0 

 هدف از انجام مرحله جداسازی سلول های تراژنی چیست؟ 32

 .شود تفکیک آن فاقد باکتري از پالزمید کنندۀ دریافت باکتري است الزم بنابراین . کنند نمی دریافت را نوترکیبDNA ها باکتري همه

4/90 5/0 
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    وجود دارد ؟  DNAدر باکتری ها ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک در کدام  33
  پالزمید

10/94 25/0 

مرحله جداسازي سلول هاي در کدام مرحله از آزمایش هایی مهندسی ژنتیک از آنتی بیوتیک استفاده می شود ؟  34

 تراژنی

12/90 25/0 

آنتی    در مهندسی ژنتیک ، چه ماده ای را به محیط کشت باکتری اضافه می کنند؟جداسازی سلول های تراژنی برای  35

  بیوتیک

12/88 25/0 

نوترکیب را جذب کرده اند ، نسبت به یک آنتی بیوتیک خاص مقاوم  DNAبه چه دلیل باکتری هایی که  36

زیرا پالزمید حاوي ژن مقاومت نسبت به آنتی شده اند ؟                                                                                           

 بیوتیک است .

3/92 5/0 

در مهندسی ژنتیک ، چرا باکتری های فاقد دنای نوترکیب در محیط حاوی پادزیست )آنتی بیوتیک( از بین  37

 به تیحساس لیدل به   می روند ؟                                                                                                                    

 ستیپادز

10/99 25/0 

در جدول زیر ، هر یک از موارد ستون » الف « با یکی از موارد ستون » ب « ارتباط منطقی دارد ، آنها را  38

 پیدا کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید . ) در ستون » ب « یک مورد اضافه است ( 

 ستون » ب « ستون » الف «

 آنزیم برش دهنده اتصال دنای مورد نظر به دیسک )پالزمید(  -1

 پادزیست )آنتی بیوتیک( ایجاد منافذی در دیواره باکتری -2

 ناقل همسانه سازی )وکتور( جایگاه تشخیص آنزیم  -3

 آنزیم لیگاز جداسازی یاخته های تراژنی  -4

 شوک گرمایی 

 پادزیست )آنتی بیوتیک( -4آنزیم برش دهنده          -3       شوک گرمایی   -2آنزیم لیگاز         -1

 –خارج 3/99

 عصر
1 

در جدول زیر ، هر یک از موارد ستون »الف« با یکی از موارد ستون »ب« ارتباط منطقی دارد . آن ها را  39

 پیدا کنید و بنویسید . ) در ستون » ب « یک مورد اضافه است(

 ستون » ب « ستون » الف « 

 ECOR1آنزیم  ایجاد منافذی در دیواره باکتری -1

 آمپی سیلین  اتصال دنای مورد نظر به دیسک )پالزمید( -2

 ناقل همسانه سازی )وِکتور( ایجاد انتهای چسبنده  -3

 آنزیم لیگاز جداسازی یاخته های تراژنی  -4

 شوک الکتریکی  

 نیلیس یآمپ -ECOR1             4آنزیم  -3          گازیل میآنز -2     یکیالکتر شوک -1

3/98 1 

 مهندسی پروتئین 

 25/0 3/98  آمیالزیک پروتئین که با مهندسی پروتئین ، پایداری آن در مقابل گرما افزایش یافته است را نام ببرید .            40

 از مورد دو.  دارد ادییز تیاهم ، نیپروتئ یمهندس های روش با ، گرما مقابل در نیپروتئ دارییپا شیافزا 41

 . دیسیبنو را آن تیاهم
 .  شودی م کمتر واکنش طیمح در یکروبیم یآلودگ خطر و شتریب واکنش سرعت باالتر دماي در -1

 . ستین گرمازا هاي واکنش مورد در خصوص به واکنش طیمح کردن خنک به ازيین ، نیهمچن -2

3/99  5/0 

 چرا وقتی اینترفرون با روش مهندسی ژنتیک ساخته می شود ، فعالیتی بسیار کمتر از اینترفرون طبیعی دارد ؟  42

 یم آن تیفعال کاهش جهیدرنت و مولکول شکل در رییتغ باعث يباکتر در آن شدن ساخته هنگام در نادرست يوندهایپ لیتشک

 . شوند

 –خارج 3/99

 صبح و عصر
5/0 

   لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط کدام آنزیم تجزیه می شوند ؟  43
 پالسمین

10/97-

 خارج عصر3/99
25/0 

 چگونه می توان با مهندسی پروتئین ، مدت زمان فعالیت پالسمایی و اثرات درمانی پالسمین را بیشتر کرد ؟  44

 (25/0ی )توال در گريید دینواسیآم با( 25/0) نیپالسم دینواسیآم کی ینیجانش

6/98-6/99 5/0 

 بافت مهندسی
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اگر یاخته های بنیادی کبد در محیط کشت تکثیر شوند ، عالوه بر یاخته کبدی به کدام یاخته دیگر می توانند  45

 سلول مجراي                                                                                                                                 تمایز پیدا کنند ؟ 

 صفراوي

 25/0 خارج عصر3/99

رگ های خونی( تمایز  –مجرای صفراوی یاخته های بنیادی کبد می توانند تکثیر شوند و به یاخته های ) 46

 یابند .

 مجراي صفراوي 

 25/0 خارج صبح3/99

پیدا یاخته های بنیادی بالغ در کدام بخش از بدن ، می توانند در محیط کشت به رگ های خونی تمایز  47

 کنند ؟

 استخوان مغز اديیبن هاي اختهی 

3/98 25/0 

توده یاخته ای درونی( به انواع یاخته های جنینی و خارج جنینی متمایز می  –یاخته های بنیادی)موروال  48

 شوند . 

 موروال

10/99 25/0 

 کاربرد زیست فناوری در کشاورزی

 کشاورزی دو مثال بنویسید .از موارد استفاده مهندسی ژنتیک در  49
    -ي  شور و یخشک به مقاوم اهانیگ دیتول   -   مطلوب اهانیگ دیتول يبرا بذر اصالح  -  ها آفت یبعض برابر در مقاوم اهانیگ دیتول

 ها کش علف به مقاوم یزراع اهانیگ دیتول   -  محصوالت ییغذا ارزش شیافزا   - ها وهیم دنیرس سرعت میتنظ

10/89 5/0 

 هاي باکتريدر تولید پنبه مقاوم به آفت ، ژن پروتئین سمی از کدام جاندار جداسازی می شود ؟              50

 خاکزي

6/99 25/0 

 کاربرد زیست فناوری در پزشکی

 دو مورد از کاربردهای زیست فناوری در پزشکی را نام ببرید .  51

 ماريیب صیتشخ -4ی    درمان ژن - 3  واکسن دیتول - 2  دارو دیتول -1

6/98 5/0 

 از روش های درمان افرادی که با بیماری ارثی متولد می شوند ، دو روش را نام ببرید .    52

 تزریق آنزیم   –پیوند مغز استخوان   –ژن درمانی 

 5/0 خارج صبح3/99

         مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک چیست ؟  53
 تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال 

10/97-

 خارج صبح3/99
5/0 

چرا مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک ، تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال  54

 است ؟  

 . شود ینم انجام باکتري در هورمون به هورمون شیپ لیتبد رایز

10/99 5/0 

زنجیره      با جدا شدن کدام زنجیره ، پیش انسولین به انسولین فعال تبدیل می شود ؟  55

C 

3/98 25/0 

         در مهندسی ژنتیک کدام داروی پروتئینی جهت درمان دیابت ساخته شده است ؟ 56

  انسولین

10/94 25/0 

            واکسن چیست ؟ 57

 خالص غیر فعال آن ها .میکروب ضعیف یا کشته شده و یا سم 

12/88 75/0 

واکسن هایی که در گذشته با استفاده از میکروب کشته یا ضعیف شده تهیه می شد چه خطراتی داشتند ؟  58

 توضیح دهید . 
 .دارد وجود آن مصرف اثر در بیماري بروز احتمال دهد ، رخ خطایی واکسن مراحل تولید در چنانچه

10/89 5/0 

مزیت واکسن های تولید شده با روش مهندسی ژنتیک نسبت به واکسن های تولید شده با روش های قبلی  59

 چیست ؟ 

 اثر در ماريیب بروز احتمال ، داد یم رخ ییخطا واکسن دیتول مراحل در چنانچه ، یقبل هاي روش با شده دیتول هاي واکسن در

 (25/0) . ندارند خطري نیچن کیژنت یمهندس روش با شده دیتول هاي واکسن یول( 25/0) داشت وجود آن مصرف

12/88-6/99 5/0 

 برای تهیه ی واکسن به روش مهندسی ژنتیک ، ژنِ مربوط به ............. از عامل بیماری زا جدا می شود . 60

 آنتی ژن سطحی  

4/91 

 
25/0 
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بیماری زا به یک باکتری یا ویروس غیر بیماری برای تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک ، کدام ژن عامل  61

 زا منتقل می شود ؟

یسطح( ژن یآنت)نپادگِ به مربوط ژن 

3/9825/0

  ؟ شودی م دیتول چگونه B تیهپات ضد بینوترک واکسن62
(25/0) . شودی م منتقل زا ماريیربیغ روسیو ای باکتري کی به( 25/0) زا ماريیب عامل( 25/0ی )سطح( ژن یآنت) نپادگِ به مربوط ژن

3/99  75/0

 ژن درمانی را تعریف کنید .  63
.است ژن همان از ناقص اي نسخه داراي که هاي فردي یاخته در ژن یک سالم نسخه دادن قرار یعنی

10/97-10/885/0

به قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است ، ............  64

ژن   می گویند .  

درمانی 

3/98-

خارج عصر3/99
25/0

بسیاری از بیماری های ژنتیک زمانی ایجاد می شوند که فرد نسخه ......... یک ژن خاص را نداشته باشد . 65
        سالم

10/9625/0

دستگاه اولین ژن درمانی مربوط به ناهنجاری در کدام دستگاه بدن انسان بود ؟  66

ایمنی

12/9025/0

پزشکان در اولین تالش های خود از کدام سلول ها برای درمان کودک مبتال به ناهنجاری دستگاه ایمنی  67

استفاده کردند ؟      
  لنفوسیت

3/9525/0

سلول های حاصل از مهندسی ژنتیک ، در نسل های بعدی پس از ژن درمانی چه ویژگی را کسب می کنند ؟  68
این سلول ها توانستند آنزیم مورد نیاز بدن را بسازند .

3/9525/0

 چرا تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد ؟  69

زیرا باعث می شود که بدون اتالف وقت اقدامات درمانی و پیشگیري الزم براي جلوگیري از انتقال ویروس به سایر افراد صورت 

گیرد .

10/97

6/98
5/0

یک بیماری انسانی نام ببرید که برای مطالعه آن ، از جانوران تراژنی به عنوان مدل استفاده می شود ؟  70

اس.ام ماريیب و مریآلزا ، سرطان انواع لیقب از یانسان هاي ماريیب مطالعه براي یمدل عنوان به آنها کاربرد

10/9925/0

با توجه به این که یکی از کاربردهای تکنولوژی ژن در دامداری افزودن ژن های انسان به دام ها است ، به  71

 سؤاالت زیر پاسخ دهید . 

آنها بدن در خاص يداروها ای یانسان يها نیپروتئ دیتول          ؟ ستیچ کار نیا از هدف( الف

    یتراژن يها دام      ند؟یگو یم چه جانداران نیا به کیژنت یمهندس اصطالح در (ب

10/985/0

درست یا نادرست

 کدام یک از عبارات زیر صحیح وکدام یک نادرست است ؟ 

غ6/94مستقل از کروموزوم اصلی باکتری همانند سازی کنند . نمی توانندپالزمیدها  1

غ10/93حلقوی کوچکی هستند که در همه باکتری ها وجود دارند .  DNAپالزمیدها ، مولکول های  2

در واکسن هایی که با روش های مهندسی ژنتیک ساخته می شوند ، می توان ژن مربوط به آنتی ژن یک  3

یک باکتری یا ویروس غیر بیماری زا وارد کرد .  DNAبیماری زا را به 

ص12/90

 ادییز تیاهم افراد ریسا به روسیو انتقال از رییجلوگ دز،براییا روسیو با یآلودگ هنگام زود صیتشخ 4

.دارد

ص3/98

ص10/98پیدا کنند .یاخته های بنیادی کبد می توانند تکثیر شوند و به یاخته کبدی یا یاخته مجرای صفراوی تمایز 5

در زیست فناوری کالسیک با استفاده از روش تخمیر و کشت ریز اندامگان )میکرو ارگانیسم( تولید موادی  6

مانند پادزیست )آنتی بیوتیک( ممکن شد . 

ص خارج صبح3/99

مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک ، تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال است  7

 .

ص خارج عصر3/99

ص10/99. دارند را پوست های اختهی انواع به زیتما و ادیز ریتکث ییتوانا که دارد وجود ییها اختهی پوست در8
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