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ترکیبی برون فصلی
گفتار 1: زیست فناوري و مهندسی ژنتیک

گفتار 3: کاربردهاي زیست فناوري

15
16
16

فصل هفتم: فناوري هاي نوین زیستی

زیست فناوري را تعریف کنید.   1
به طور کلی به هر گونه فعالیت هوشمندانۀ بشر براي تولید و بهبود محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده زیست فناوري می گویند.  پاسخ:

گرایش هاي مرتبط با زیست فناوري را در سایر رشته ها نام ببرید.   2
علوم زیستی- ریاضیات- فیزیک- علوم مهندسی  پاسخ:

آنزیم برش دهندة  در جایگاه خود چند پیوند فسفودي استر را می شکند؟   3

توالی  را در نظر بگیرید. آنزیم  پیوند بین نوکلئوتیدهاي  و  دار را می شکند.  پاسخ:

پس یکی بین  و  (نوکلئوتیدهاي آدنین دار و گوانین دار) در رشتۀ باال و یکی نیز در رشتۀ پایین شکسته می شود. پیوند بین نوکلئوتیدها فسفودي استر است پس جمعًا  پیوند فسفودي
استر را می شکند. 

انواع یاخته هاي بنیادي را با ذکر مثال نام ببرید؟   4
- یاختۀ بنیادي جنینی: یاخته هاي توده داخلی بالستوال  پاسخ:

- یاختۀ بنیادي بالغ: یاخته هاي بنیادي کبد و مغز استخوان 

انواع یاخته هاي بنیادي را با ذکر مثال نام ببرید؟   5
- یاختۀ بنیادي جنینی: یاخته هاي توده داخلی بالستوال  پاسخ:

- یاختۀ بنیادي بالغ: یاخته هاي بنیادي کبد و مغز استخوان

عبارات مناسب از ستون  را به  متصل کنید. (یک عبارت اضافی است.)   6

- ایجاد پیوند فسفودي استر خارج یاخته - آنزیم برش دهنده     

- ایجاد پیوند هیدروژنی - آنزیم لیگاز       

- شکافتن پیوند هیدروژنی - آنزیم دنا بسپاراز 

- ویرایش - آنزیم درنا بسپاراز     

- ایجاد بسپار با تک پار (مونومر) یوراسیل دار - آنزیم هلیکاز     
- ایجاد انتهاي آزاد  

  - پاسخ:
-  - ایجاد دناي نو ترکیب خارج از یاخته صورت می گیرد. 

  -

-  - رنا بسپار از مونومرهاي یوراسیل دار را به صورت پلی مرهاي رنا در می آورد. 

-  -هلیکاز پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا را می شکافد. 

سه مورد از تغییرات مفید ایجاد شده توسط مهندسی پروتئین را نام ببرید.   7
- افزایش پایداري پروتئین ها در مقابل گرما و تغییر   پاسخ:

- افزایش حداکثري سرعت واکنش 

- تمایل آنزیم براي اتصال به پیش ماده. 

گفتار 1: زیست فناوري و مهندسی ژنتیک
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عبارت مناسب از ستون  را به عبارت ستون  متصل کنید. (یک عبارت اضافی است.)   8

- چشمۀ آب گرم -  آمیالز       

- نگه داري طوالنی غیرفعال - اینترفرون          

- نساجی - پالسمین 

- مدت اثر کوتاه - باکتري گرما دوست         

- تغییر شکل فضایی - تغییر توالی آمینو اسید                  
- تغییر فعالیت ضد باکتري  

: از آمیالزها براي صنایع غذایی، نساجی و تولید شوینده استفاده می کنند.   - پاسخ:
: اینترفرون هاي تولید شده با مهندسی پروتئین می توانند مدت طوالنی نگه داري شوند.   -

: پالسمین مدت فعالیت کوتاه دارد و انجام مهندسی پروتئین بر روي آن باعث می شود، زمان فعالیت طوالنی تر و اثر درمانی بیشتر داشته باشد.   -

: باکتري هاي گرما دوست آمیالز دار، در چشمه هاي آب گرم هستند.   -

: تغییر جزئی (توالی آمینو اسید)، باعث تغییر شکل فضایی پروتئین می شود.   -

وظیفۀ آمیالزها چیست و چه تغییري توسط مهندسی پروتئین در آنها ایجاد می شود؟   9
آمیالزها: آنزیم هاي پرکاربرد صنعت هستند که نشاسته را به قطعات کوچکتر تبدیل می کنند.  پاسخ:

در مهندسی پروتئین، آمیالزهاي مقاوم به گرما تولید می شود که در مراحل تولید صنعتی با دماي باال استفاده می شود. 

انتهاي چسبنده را تعریف کنید.   10
انتهایی از مولکول دنا که توسط آنزیم برش دهنده ایجاد می شود و یک رشتۀ آن بلندتر از رشتۀ دیگري می باشد.  پاسخ:

ابزارهاي کلیدي در روش هاي مهندسی ژنتیک و تشکیل دناي نوترکیب را فقط نام ببرید؟  11
- آنزیم هاي برش دهنده             پاسخ:

- آنزیم هاي بسپاراز 

- آنزیم هاي اتصال دهنده         

- ناقل ها 

- ارگانیسم هاي میزبان 

جاندار تراژن را تعریف کنید.   12
به موجود زنده اي که از طریق مهندسی ژنتیک داراي ترکیب جدیدي از مواد ژنتیکی شده باشد، جاندار تراژن یا تغییر یافتۀ ژنتیکی می گویند.  پاسخ:

هدف از دست ورزي ژنتیکی چیست؟  13
تولید دناي مورد نظر به مقدار زیاد پاسخ:

حاصل عمل آنزیم برش دهنده چیست؟  14
پاسخ: ایجاد دو انتهاي چسبنده     

نوع مولکول در عامل انتقال دهندة آن به میزبان چیست؟  15
دئوکسی ریبونوکلئیک اسید      پاسخ:

آنزیمی که دناي نوترکیب را ایجاد می کند چه نام دارد؟  16
لیگازد یا اتصال دهنده پاسخ:

توالی مورد نظر براي آنزیم  .................. پیوند فسفودي استر دارد.  17
پاسخ: توالی مورد نظر است که  پیوند فسفودي استر دارد.

انتهاهاي چسبنده توسط آنزیم .................. و در .................. به هم پیوند می خورند.  18
لیگاز- خارج یاختۀ میزبان پاسخ:

پالزمیدها دناي  .................. دارند و می توانند .................. از سلول همانند سازي کنند.  19
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حلقوي- مستقل پاسخ:

اتصال انتهاي چسبنده توسط .................. صورت می گیرد. این آنزیم پیوند .................. را ایجاد می کند.  20
لیگاز- فسفودي استر پاسخ:

پالزمید به طور معمول در .................. و .................. وجود دارد.    21
باکتري ها و مخمرها پاسخ:

یکی از آنتی بیوتیک هاي مورد استفاده در غربالگري یاخته هاي تراژنی .................. می باشد.  22
پاسخ: آمپی سیلین

یاخته هاي بنیادي جنینی همان .................. بوده که در مرحلۀ اولیه اگر جدا شوند می توانند .................. سلول هاي بدن را تشکیل دهند.  23
تودة داخلی بالستوال – همۀ  پاسخ:

یاخته هاي بنیادي بالغ در بافت هاي مختلفی مثل .................. و .................. وجود دارند.  24
کبد – مغز استخوان پاسخ:

بافت پیوندي غضروف در طی .................. توانایی تشکیل یک گوش با مهندسی پروتئین را دارد.  25
دو هفته پاسخ:

26  مورد از مراحل اصالح گیاهان زراعی توسط مهندسی ژنتیک را بنویسید. 
- شناخت صفت یا صفات مطلوب  پاسخ:
- استخراج ژن یا ژن  هاي صفات مورد نظر 

- آماده سازي و انتقال ژن 

- تولید گیاه تراژنی 

- بررسی دقیق زیستی و اثبات بی خطر بودن براي گیاه سالمت انسان و محیط زیست 

- تکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی 

یکی از روش هاي موثر در زیست فناوري .................. است. در این روش مولکول هایی از .................. که داراي ژن جدید هستند، تولید  27
می شوند. 

مهندسی ژنتیک- دنا  پاسخ:

مهندسی پروتئین را تعریف کنید.   28
به تغییرات جزئی مثل تغییر در توالی آمینو اسیدهاي یک پروتئین یا تغییرات عمده مثل تغییر در ژن سازندة پروتئین که نیازمند شناخت کامل ساختار و عملکرد پروتئین است، پاسخ:

مهندسی پروتئین می گویند. 

تفاوت تغییرات جزئی و عمده را در مهندسی پروتئین بیان کنید.   29
تغییر جزئی در حد یک یا چند آمینو اسید در مقایسه با پروتئین طبیعی و تغییرات عمده می تواند شامل برداشتن بخشی از ژن مربوط به پروتئین یا ترکیب ژن هاي مربوط به پاسخ:

پروتئین هاي متفاوت باشند. 

کدام مورد یا موارد یک تغییر جزئی در مهندسی پروتئین است؟   30

) ایجاد تغییر در کدون رناي پیک 

) ایجاد تغییر در ضد رمز یک آمینواسید 

) تغییر ساختار اول یک پروتئین 

4) تغییر در توالی زنجیره هاي پروتئین 
تغییر جزئی تغییر در توالی آمینواسید است و تغییر عمده مربوط به تغییرات ژنتیکی می شود.  پاسخ:

پس مورد  و  تغییر در پروتئین هستند و تغییر جزئی حساب می شوند. 

در مهندسی پروتئین، از آمیالزها در ..................، .................. و .................. استفاده می شود. تغییراتی که می تواند باعث بهبودي آمیالزهاي  31
تولید شده باشد سبب می شود که این آنزیم ها در .................. بتوانند فعالیت کنند.

صنایع غذایی – نساجی – تولید شوینده - دماهاي باال  پاسخ:

ترکیبی برون فصلی

گفتار 2: فناوري مهندسی پروتئین و بافت
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براي مهندسی بافت از سلول هایی با توانایی تکثیر .................. استفاده می شود که در الیۀ .................. بالستوال قرار داشته و می توانند  32
.................. سلول هاي بدن را تشکیل دهند.

باال – داخلی – همۀ پاسخ:

پالسمین در حالت عادي  زمان فعالیت .................. نسبت به پالسمین مهندسی شده دارد.   33
کمتري پاسخ:

یاختۀ بنیادي را تعریف کنید.  34
یاخته اي تمایز نیافته که توانایی تقسیم به سلول مشابه خود و تمایز به انواع سلول هاي بدن را داشته و به دو نوع جنینی و بالغ تقسیم می شود، یاختۀ بنیادي نام دارد.  پاسخ:

مادة مورد استفاده در تغییرات عمدة مهندسی پروتئین چه قندي دارد؟  35
تغییرات عمده مربوط به (دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید) است که قند دئوکسی ریبوز دارد. پاسخ:

آمیالزهاي مناسب در صنعت چه ویژگی دارند؟  36
مقاومت به گرما پاسخ:

اینترفرون مناسب براي واکنش دفاعی چه ویژگی دارند؟  37
فعالیت ضد ویروسی مناسب و افزایش مدت نگهداري پاسخ:

چه تغییري در اینترفرون باکتري ایجاد می شود؟  38
تغییر جزئی با تغییر توالی آمینو اسیدها پاسخ:

پس از ترکیب زامه با مام یاخته چه تودة سلولی ایجاد می شود؟  39
توتاله (موروال) پاسخ:

چهار مورد از نتایج مثبت کشاورزي نوین را بنویسید.  40
استفاده از کودها و سموم شیمیایی، کشت انواع محصول، استفاده از ماشین ها در کشاورزي و افزایش سطح زیر کشت. پاسخ:

سه مورد از عوارض کشاورزي نوین را بنویسید.  41
آلودگی محیط زیست، کاهش تنوع ژنی و تخریب جنگل ها و مراتع پاسخ:

.................. از باکتري هاي خاکزي می تواند سم را به صورت .................. تولید کنند. این سم با اثر .................. فعال شده و باعث مرگ  42
حشره می شود.

برخی – غیرفعال (پیش سم) – آنزیم هاي گوارشی حشره پاسخ:

براي همسانه سازي گیاه مقاوم به آفت ابتدا .................. می شود.  43
ژن مربوطه از باکتري جداسازي   پاسخ:

جاندار مهاجم به پنبه به .................. حمله می کند.  44
غوزة نارس پاسخ:

یکی از روش هاي تهیۀ انسولین جداسازي و خالص کردن آن از .................. جانورانی مثل گاو است.  45
لوزالمعده  پاسخ:

مولکول انسولین فعال، از دو زنجیرة کوتاه پلی پپتیدي به نام هاي .................. و .................. تشکیل شده است که به یکدیگر متصل هستند.  46
پاسخ: -  

در پستانداران از جمله انسان، انسولین به صورت یک مولکول .................. ساخته می شود.  47
پیش هورمون پاسخ:

پیش هورمون به صورت یک زنجیرة .................. است و با جدا  شدن بخشی از توالی به نام .................. به هورمون فعال تبدیل می شود.   48
پلی پپتیدي – زنجیرة  پاسخ:

روش هاي قبلی تولید واکسن شامل ..................، .................. و یا .................. آنها با روش هایی خاص بود.  49
ضعیف کردن میکروب ها - کشتن آنها - غیرفعال کردن سموم خالص شده پاسخ:

چهار مورد از کاربردهاي زیست فناوري در پزشکی را فقط نام ببرید.  50
تولید دارو – تولید واکسن – ژن درمانی – تشخیص بیماري ها پاسخ:

ترکیبی درون فصلی
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ویژگی واکسن مناسب چیست؟  51
باعث تحریک دستگاه ایمنی بشود ولی باعث ایجاد بیماري نشود. پاسخ:

ژن درمانی را تعریف کنید.  52
ژن درمانی یعنی قرار دادن نسخۀ سالم یک ژن در یاخته هاي فردي که داراي نسخه هاي ناقص از همان ژن است. در این روش یاخته هایی را از بدن بیمار خارج و ژن سالم را با کمک پاسخ:

ناقل وارد آنها می کنند. سپس یاختۀ تغییریافته را به بدن بیمار باز می گردانند.

اولین ژن درمانی موفقیت آمیز در سال  براي یک دختر بچۀ  ساله، داراي نوعی ..................، انجام شد. این ژن جهش یافته نمی   53
توانست یک آنزیم مهم دستگاه .................. را بسازد. براي درمان آن ابتدا .................. را از خون بیمار جدا کردند و در خارج از بدن کشت دادند.

سپس نسخه هایی از .................. کارآمد را به لنفوسیت ها منتقل و آنها را وارد بدن بیمار کردند.
نقص ژنی - ایمنی - لنفوسیت ها - ژن پاسخ:

جاي خالی را با توجه به شکل پر کنید.   54

ــ یاخته ها را از بدن بیمار خارج می کنند.  پاسخ:

ــ ویروس را در آزمایشگاه طوري تغییر می دهند که نتواند تکثیر شود. 

ــ ژن درون ویروس جاسازي می شود. 

ــ ویروس تغییریافته به درون یاخته بیمار منتقل و ژنوم آن با ژنوم یاخته بیمار ترکیب می شود. 

ــ یاخته هاي بیمار از لحاظ ژنتیکی تغییر یافته اند. 

پزشکی شخصی رشته اي است که در آن با توجه به .................. به بررسی حال بیمار می پردازند. در این روش با .................. می توانند  55
بیماري ها را قبل از  بروز عالئم شناسایی کنند.

ژنتیک و دناي بیمار – مهندسی ژنتیک پاسخ:

شناسایی .................. می تواند در تشخیص بیماري ایدز قبل از عالئم موثر باشد.  56
نوکلئیک اسید عامل بیماري زا پاسخ:

براي نمونه گیري جهت بررسی بیمار مبتال به ایدز از .................. بیمار استفاده می شود.  57
خون پاسخ:

سه مزیت تولید جاندار تراژنی را فقط بنویسید.  58
- مطالعه عملکرد ژن هاي خاص در بدن مثل ژن هاي عوامل رشد و نقش آنها در رشد بهتر دام ها   پاسخ:

- کاربرد آنها به عنوان مدلی براي مطالعه بیماري هاي انسانی از قبیل انواع سرطان، آلزایمر و بیماري ام.اس  

- تولید پروتئین هاي انسانی یا داروهاي خاص در بدن آنها 
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با توجه به شکل جاي خالی را پر کنید.   59

: ژن پروتئین انسانی   پاسخ:
: جایگاه آغاز همانند سازي 

: دیسک ناقل 

: تخم لقاح یافتۀ گوسفند که دیسک نوترکیب را دریافت کرده است. 

عبارت ستون «الف» را به عبارت مناسب ستون «ب» وصل کنید. (یک مورد اضافی است)   60

ب الف 

 – غوزة نارس  – فتوسنتز کننده     

 – تولید واکسن نوترکیب – دیسک جدا     

 – سم غیرفعال  – باکتري خاکزي 

 – بدون سنگدان  – جاندار مهاجم غوره 
 – زنجیره هاي فعال تولید شده  

: غوزة نارس قبل از تهاجم حشره سبز رنگ است و فتوسنتز می کند ولی بعد از تهاجم این قابلیت را از دست می دهد.  پاسخ:
: زنجیره هاي فعال انسولین توسط دو دیسک جدا در دو باکتري جدا تولید می شوند.    

: برخی باکتري هاي خاکزي پیش سم یا سم غیرفعال را علیه جاندار مهاجم غوزه تولید می کنند. 

: جاندار مهاجم غوزه حشرة گیاه خوار است که حشرات گیاه خوار در لوله گوارش خود سنگدان ندارند. 

سه مورد از گیاهان مقاوم شده با زیست فناوري را نام ببرید.  61
ذرت، سویا و پنبه پاسخ:

براي تولید گیاه مقاوم به آفت، ابتدا  .................. مربوط به این سم از ژنوم باکتري جداسازي و پس از  .................. به گیاه موردنظر انتقال  62
داده می شود. کرم به درون  .................. پنبه نفوذ می کند. 

نیاز به سم پاشی مزارع مقاوم شده  .................. میابد. 
ژن – همسانه سازي  پاسخ:

غوزة نارس 
کاهش 

داروهاي مهندسی شده، .................. فراورده هاي مشابهی که از منابع غیرانسانی تهیه می شوند، پاسخ هاي ایمنی ایجاد نمی کنند.  63
برخالف پاسخ:

64  .................. انواع بیماري دیابت را می توان به وسیله دریافت انسولین کنترل کرد.
بعضی از پاسخ:

در پستانداران انسولین به صورت یک مولکول .................. ساخته می شود.  65
پیش هورمون پاسخ:
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با توجه به شکل زیر موارد درست را مشخص کنید.   66
 الف) یک پلی پپتید با گروه کربوکسیلی و آمینی است. 

ب) در پستانداران به صورت فعال ساخته می شود. 

پ) همواره پس از جداشدن زنجیرة  در بدن فعال می شود. 
ت) داراي آرایش چهارم پروتئین هاست. 

شکل پروتئین انسولین را نشان می دهد.  پاسخ:
الف) درست. یک پروتئین است که پروتئین ها دو گروه آمینی و کربوکسیلی دارند. 

ب) نادرست. در پستانداران انسولین به صورت پیش هورمون ساخته می شود. 

پ) نادرست.هنگام تولید توسط باکتري، زنجیرة  تولید نمی شود و براي فعال سازي در بدن از زنجیرة اصلی جدا نمی شود. 
ت) درست. پروتئین هاي چند رشته اي ساختار آرایشی چهارم دارند. 

با توجه به شکل زیر موارد درست را مشخص کنید.   67
 الف) پس از مقاوم سازي جاندار مهاجم توانایی نفوذ به درون غوزه را ندارد. 

ب) سنگدان جاندار مهاجم توسط سم فعال از بین می رود. 
پ) سم یک نوع باکتري به گیاه انتقال داده می شود. 

الف) درست. پس از مقاوم سازي جاندار با خوردن گیاه از بین می رود و فرصت نفوذ به درون غوزه را از دست می دهد.  پاسخ:
ب) نادرست. جاندار حشرة گیاه خوار است که سنگدان ندارند. 

پ) نادرست. ژن تولید کنندة سم یک نوع باکتري به گیاه منتقل می شود. 

با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید.   68
 الف) این شکل چه مهندسی را در زیست فناوري نشان می دهد؟ 

ب) اندام ترمیم یافته مورد نظر داراي چه نوع گیرنده هایی است؟ 
پ) بافت مورد استفاده براي مهندسی چه بافتی است؟ 

ت) بافت مورد استفاده از کدام نوع بافت است؟ 

شکل مهندسی بافت گوش را به وسیلۀ بافت غضروف نشان می دهد.  پاسخ:
الف) مهندسی بافت 

ب) اندام ترمیم یافته شده در شکل گوش است که در بخش داخلی داراي گیرنده هاي مکانیکی است. 
پ) غضروف 

ت) بافت پیوندي 

با توجه به شکل زیر موارد درست را مشخص کنید.   69
 الف) اندام تولیدشده توسط یک بافت اولیه ایجاد شده است. 

ب) بخش تولیدشدة اندام داراي گیرنده هاي درون مادة ژالتینی است. 
پ) ایجاد تصویر رقمی براي تهیۀ نمونۀ مهندسی شده الزامی نیست. 

شکل مهندسی بافت گوش را به وسیلۀ بافت غضروف نشان می دهد.  پاسخ:
الف) درست. فقط از غضروف ایجاد شده است. 

ب) نادرست. بخش تولیدشده گوش خارجی است اما گیرنده  ها در گوش داخلی هستند.

ترکیبی برون فصلی
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پ) نادرست. تصویر رقمی براي ایجاد بافت مهندسی شده الزامی است. 

با توجه به شکل زیر موارد درست را مشخص کنید.   70
 الف) باکتري ها به طور یکنواخت در محیط کشت پخش شده  اند. 

ب) پادزیست تنها روش جداسازي یاخته هاي تراژنی است. 
ت) هر باکتري تعداد کمی دیسک دریافت می  کند. 

ث) در یاخته ها دو دنا با اغلب یک نقطه همانندسازي وجود دارند. 

شکل مربوط به جداسازي یاخته هاي تراژنی است.  پاسخ:
الف) نادرست. باکتري ها در نواحی خاصی بیشتر پخش شده اند. 

ب) نادرست. یکی از روش هاي جداسازي، استفاده از پادزیست است. 
پ) درست. هر باکتري تعداد بسیار کمی (یک) دیسک دریافت می کند. 

ت) نادرست. فقط در یاخته هاي تراژنی دو دناي حلقوي با اغلب یک نقطۀ همانندسازي وجود دارد. 

با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید.   71
الف) به کدام ساختار باکتري شوك وارد می شود؟ 

ب) به چه دلیل الزم است باکتري ها بعداً تفکیک شوند؟ 

شکل مربوط به انتقال دناي نوترکیب است.  پاسخ:
الف) دیوارة باکتري 

ب) زیرا همۀ باکتري ها دناي نوترکیب را نمی گیرند. 

با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید.   72
 الف) ملکول واردشده به یاختۀ میزبان چه قندي دارد؟ 

ب) کدام باز آلی در ملکول وجود ندارد؟ 
پ) چه تعداد نقطۀ آغاز همانندسازي در این ملکول وجود

دارد؟ 
ت) پیوندهاي بین نوکلئوتید هاي تشکیل دهندة آن چه نام

دارد؟ 

شکل مربوط به انتقال دناي نوترکیب است.  پاسخ:
الف) دئوکسی ریبونوکلئیک اسید. 

ب) یوراسیل 
پ) اغلب یکی 

ت) فسفودي استر و هیدروژنی 

گفتار 1: زیست فناوري و مهندسی ژنتیک
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جایگاه تشخیص آنزیم

با توجه به شکل زیر به سوالت زیر پاسخ دهید.   73

 الف) کدام آنزیم باعث خطی شدن این
ساختار شده است؟ 

ب) کدام آنزیم باعث اتصال دو قطعه به هم
شده است؟ 

ت) جایگاه تشخیص آنزیم اول چیست؟ 
ث) آنزیم اول پیوند بین کدام نوکلئوتیدها را

می شکافد؟ 

 
شکل مربوط به تشکیل دناي نوترکیب است.  پاسخ:

الف) برش دهنده 
ب) لیگاز یا اتصال دهنده 

پ)   
ت) بین نوکلئوتید گوانین دار و آدنین دار 

با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید.   74
 الف) این قطعه توسط کدام آنزیم برش داده می شود؟ 

ب) این آنزیم ها چه کاربردي در باکتري دارند؟ 
پ) به توالی هاي تک رشته اي حاصل چه می گویند؟ 

شکل در ارتباط با دناي مورد استفاده براي آنزیم  است.  پاسخ:
الف)   

ب) جزء سامانۀ دفاعی آنها هستند. 
پ) انتهاي چسبنده 

چهار مورد از ویژگی هاي آنزیم هاي برش دهنده را بنویسید.  75
داراي جایگاه تشخیص آنزیم  پاسخ:

شکستن پیوند فسفودي استر و هیدروژنی 
ایجاد انتهاي چسبنده 

سامانۀ دفاعی باکتري ها 

سه آنزیم دستکاري  شده جهت افزایش پایداري پروتئین ها به وسیلۀ مهندسی پروتئین را نام ببرید.  76
آمیالز – پالسمین – اینترفرون پاسخ:

مالحظات زیست فناوري در چه زمینه هایی است؟  77
اخالقی – اجتماعی – ایمنی زیستی پاسخ:

ایمنی زیستی را تعریف کنید.  78
ایمنی زیستی شامل مجموعه اي از تدابیر، مقررات و روش هایی براي تضمین بهره  برداري از این فنون است. قانون ایمنی زیستی به منظور استفاده از مزایاي زیست  فناوري و پیشگیري پاسخ:

از خطرات احتمالی آن، در همۀ کشور ها از جمله ایران تدوین و به تصویب رسیده است.

گفتار 1: زیست فناوري و مهندسی ژنتیک
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گفتار 2: فناوري مهندسی پروتئین و بافت
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دیسک ناقل

ژن پروتئین انسانی

جایگاه شروع همانندسازي

تخم لقاح یافته گوسفند که
ترکیب را دریافت دیسک نو

کرده است.

گوسفند تراژن حاصل از تخم
لقاح یافتۀ داراي ژن مورد نظر

شیر حاوي پروتئین انسانی

پروتئین انسانی
گرفته شده از

شیر

1

2

3

4

5

کدام مورد درست می باشد؟   79
الف) ایمنی زیستی شامل تدابیر محیط زیست نیز می  شود. 

ب) تا به حال موارد کمی از عوارض جانبی زیست فناوري گزارش شده است. 
پ) زمینه هاي اقتصادي و اجتماعی یکی از زمینه هاي مورد بررسی در ایمنی زیستی هستند. 

الف درست می باشد.  پاسخ:
هیچ موردي از عوارض جانبی فناوري زیستی گزارش نشده است و زمینه هاي اجتماعی، ایمنی زیستی و اخالقی زمینه  هاي مورد بررسی زیست فناوري هستند. 

ژن پروتئین انسانی در دیسک ناقل به سلول گوسفند تولید کنندة شیر؛ نزدیک به راه انداز دیسک است.   80
ب) سلول دریافت کنندة دیسک ویژگی هاي پدرش و مادرش را همزمان دارد. 

پ) فقط یاخته هاي تولیدکنندة شیر در گوسفند تولیدکنندة پروتئین انسانی، ژن نوترکیب را دارند. 
الف و ب درست می باشد.  پاسخ:

 طبق شکل ژن نوترکیب نزدیک به راه انداز قرار گرفته و چون بعد از لقاح دناي نوترکیب وارد شده است، یک مجموعه
کروموزومی از پدر و یکی از مادر دارد. 

همچنین چون به سلول تخم دناي نوترکیب منتقل شده است، همۀ سلول هاي جاندار(زیرا حاصل تقسیم و تمایز این سلول
هستند) دناي نوترکیب را دارند. 

عبارت ستون «الف» را به عبارت مناسب ستون «ب» وصل کنید.   81

ب الف 

 – تولید جاندار تراژنی  - لنفوسیت 

 – تولید واکسن نوترکیب  – تدابیر و مقررات 

 – لوزالمعدة گاو  – سم خالص شده 

 – ایجاد پاسخ ایمنی  – زنجیرة 
 – اولین یاختۀ ژن درمانی  

: لنفوسیت ها اولین یاخته  هاي مورد استفاده در ژن درمانی بودند.  پاسخ:
: ایمنی زیستی شامل تدابیر و مقرراتی است که براي تولید جاندار تراژن مورد استفاده قرار می  گیرد. 

: واکسن  هاي قدیمی نظیر سم خالص شدة باکتري، توانایی ایجاد ایمنی را دارند. 

: زنجیرة  مربوط به انسولین است که می تواند از لوزالمعدة گاو جدا شود.    

ترکیبی درون فصلی
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33
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5
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G T C-A A- - T- -

C A G-T T- - A- -

جایگاه تشخیص آنزیم

EcoR1با استفاده از

T CA A- - T- -

G

انتهاي چسبنده

C A-T T- - A-

G

82  در مورد شکل رو به رو جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.

پاسخ: 

جایگاه فعال آنزیمی است که در دفاع باکتري نقش دارد.
غلط- جایگاه فعال مختص آنزیم است و شکل نشان دهندة توالی پیش مادة آنزیم برش دهنده است. پاسخ:

در توالی مورد نظر  پیوند فسفودي استر وجود دارد.
صحیح-  جفت در دو رشته پیوند بین نوکلئوتیدهاي مجاور قرار دارد. پاسخ:

با تأثیر آنزیم، پیوند بین نوکلئوتید گوانین دار و آدنین دار شکسته می شود.
صحیح - پیوند بین نوکلئوتید آدنین دار و گوانین دار شکسته می شود. پاسخ:

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  83
پاسخ: 

در پوست یاخته هایی وجود داردکه توانایی تکثیر و تمایز به انواع یاخته هاي پوست را دارند.
صحیح پاسخ:

از غضروف می توان در مهندسی بافت استفاده کرد.
صحیح پاسخ:

تولید غضروف گوش انسان توسط مهندسی بافت، به یک هفته زمان نیاز دارد.
غلط، این فرآیند حداقل به دو هفته زمان نیاز دارد. پاسخ:

یاخته هاي ماهیچه اي توانایی تکثیر زیاد و تمایز دارند.
غلط، یاخته هاي ماهیچه اي یا خیلی کم یا اصًال تقسیم نمی شوند. پاسخ:

84  جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.
پاسخ:

امروزه می توان با مهندسی پروتئین، می توان مقاومت پروتئین ها به گرما را افزایش داد.
صحیح پاسخ:

 آمیالزها در کشاورزي براي تجزیۀ نشاسته به قطعات کوچکتر استفاده می شوند.
از آمیالزها در صنعت براي تجزیۀ نشاسته استفاده می شود. پاسخ:

تغییرات جزئی مهندسی پروتئین شامل تغییر در تک نوکلئوتیدهاست.
تغییرات جزئی در مهندسی پروتئین در حد یک یا چند آمینو اسید در مقایسه با پروتئین طبیعی است. پاسخ:

اینترفرون تولید شده در باکتري فعالیت کمتري نسبت به اینترفرون انسانی دارد.
صحیح  پاسخ:

85  در مورد پالزمید جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.
پاسخ: 

گفتار 1: زیست فناوري و مهندسی ژنتیک
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گفتار 2: فناوري مهندسی پروتئین و بافت

گفتار 1: زیست فناوري و مهندسی ژنتیک
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دناي حلقوي هستند.
صحیح پاسخ:

براي زندگی باکتري ضروري نیستند.
صحیح پاسخ:

توسط آنزیم هاي برش دهنده به دناي حلقوي تبدیل می شوند.
به دناي خطی تبدیل می شوند. در ابتدا بصورت حلقوي هستند. پاسخ:

 فقط همزمان با کروموزوم اصلی باکتري همانندسازي می شوند.
غلط، می توانند مستقل از کروموزوم باکتري همانندسازي کنند. پاسخ:

معموًال درون باکتري ها و بعضی قارچ ها وجود دارند.
صحیح پاسخ:

با توجه به مراحل مختلف مهندسی ژنتیک و ایجاد دناي نو ترکیب به سواالت زیر پاسخ دهید.  86
پاسخ: 

پس از تعیین صفت، چه اقدامی باید انجام دارد؟
جدا کردن ژن مورد نظر پاسخ:

قبل از مرحلۀ تولید جاندار تراژنی، چه مرحله اي قرار دارد؟
آماده سازي و انتقال ژن به میزبان هدف پاسخ:

تکثیر جاندار تراژنی باید با رعایت چه اصولی باشد؟
اصول ایمنی زیستی          پاسخ:

آماده سازي و انتقال ژن به میزبان هدف قبل از چه مرحله اي است؟
تولید جاندار تراژنی پاسخ:

در مورد جانداران مورد استفاده در اولین تجربه هاي دست ورزي ژنتیکی جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  87
پاسخ: 

معموًال یک نقطۀ آغاز همانند سازي دارند.
صحیح پاسخ:

می توانند نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم شوند.
صحیح پاسخ:

همانند سازي تک جهتی دارند.
غلط، باکتري ها اغلب همانند سازي تک نقطه اي دارند. یعنی همانندسازي آن ها از یک نقطه شروع شده و در دو جهت ادامه می یابد تا به همدیگر رسیده و همانندسازي پایان پذیرد.  پاسخ:

به عنوان جاندار تکثیر دهندة دناي نوترکیب استفاده می شوند.
صحیح، ناقل همانند سازي می تواند باکتري باشد و ناقل ها دناي نو ترکیب را تکثیر می کنند. پاسخ:

دناي کمکی آن ها همواره درون یاخته حلقوي می باشد.
صحیح. دناي کمکی تا زمانی که درون یاخته است حلقوي می باشد ولی در خارج از یاخته به دناي نو ترکیب خطی تبدیل می شوند. پاسخ:

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  88
پاسخ: 

روش همسانه سازي دنا در داخل سلول انجام می گیرد.
غلط، همسانه سازي مراحل خارج سلولی، انتقال به میزبان و در ادامه مرحلۀ درون سلولی را شامل می شود. پاسخ:

هدف همسانه سازي، تولید مقادیر زیادي از دناي میزبان است.
غلط، هدف همسانه سازي تولید مقدار زیادي از دناي مورد نظر (بخشی از دناي میزبان) است. پاسخ:

ترکیبی برون فصلی
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آنزیم هاي برش دهنده قسمتی از سامانۀ دفاعی باکتري ها هستند.
صحیح پاسخ:

89  با توجه به شکل زیر به سواالت پاسخ کوتاه دهید.

پاسخ: 

توالی کوچک تر توسط چه آنزیمی جدا شده است؟
آنزیم برش دهندة    پاسخ:

اتصال دو قطعه دنا با چه آنزیمی صورت می گیرد؟
آنزیم لیگاز با اتصال دهنده پاسخ:

باز شدن توالی دناي بلندتر توسط چه آنزیمی بوده است؟
آنزیم برش دهندة   پاسخ:

چه نوع پیوندي توسط آنزیم لیگاز ایجاد می شود؟
پاسخ: فسفودي استر

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  90
پاسخ:

از مهندسی بافت براي بازسازي بینی می توان استفاده کرد.
صحیح پاسخ:

تصویر رقمی براي تشکیل بافت مصنوعی اجباري است.
صحیح، تشکیل تصویر رقمی یا دیجیتالی براي تشکیل بافت مصنوعی ضروري است. پاسخ:

در گوش ساخته شده با مهندسی بافت، بافت مصنوعی نقش حداقل دو بافت طبیعی را دارد.
صحیح، بافت مصنوعی گوش هم نقش بافت غضروفی را دارد و هم نقش پوست روي گوش را. پاسخ:

همۀ  یاخته هاي موروال براي تولید بافت مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد.
صحیح، موروال به بالستوال تبدیل می شود و یاخته هاي داخلی آن می توانند در مهندسی بافت مورد استفاده قرار بگیرند. پاسخ:

یاختۀ بنیادي توانایی تقسیم مثل خود را دارند.
صحیح، یاخته هاي بنیادي براي افزایش تعداد خود، توانایی تقسیم میتوز و تبدیل به سلول هاي مشابه خود را دارند. پاسخ:

در مورد یاخته هاي بنیادي خون کدام موارد صحیح است؟  91

EcoR1

EcoR1

گفتار 2: فناوري مهندسی پروتئین و بافت
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هاي بنیادي بالغ در خون یاخته

هاي یاخته
استخوانی

هاي یاخته
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یاخته هايها اندام
اي ماهیچه

هاي یاخته
عصبی

پاسخ:

از این یاخته ها به صورت نابالغ در مهندسی بافت استفاده می شود.
غلط، این یاخته ها به صورت بالغ جدا شده و در مهندسی بافت استفاده می شوند. پاسخ:

این یاخته ها توانایی تبدیل به یاخته هایی چند هسته اي با قابلیت تقسیم خیلی کم دارند.
صحیح، این یاخته ها توانایی تبدیل به بافت ماهیچه اي را دارند که سلول هایی چند هسته اي با قابلیت تقسیم کم هستند. پاسخ:

لنفوسیت ها نسبت به سایر سلول هاي خونی، منشأ اولیه جدایی دارند.
غلط، منشأ اصلی همۀ سلول هاي خونی یک سري یاختۀ بنیادي شبیه به هم است که در مرحلۀ بعدي به دو گروه میلوئیدي و لنفوئیدي تقسیم می شوند. پاسخ:

یاخته هایی که در تولید سلول هاي خونی نقش دارند، از این یاخته ها منشأ می گیرند.
صحیح، یاخته هاي مغز استخوان که در تولید سلول هاي خونی نقش دارند، از این یاخته ها منشأ می گیرند. پاسخ:

قبل از تمایز به بافت هاي مختلف، ابتدا تقسیم شده و سلول هایی شبیه به خود به وجود می آورند.
صحیح، یاخته ها قبل از تمایز میتوز کرده و بر تعداد خود می افزایند. پاسخ:

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  92
پاسخ:

جاندار تولید کنندة سم ضد مهاجم غوزة پنبه، عوامل رونویسی ندارد.
صحیح، چون باکتري (پروکاریوت) است. پاسخ:

جاندار مهاجم به غوزة پنبه، سنگدان ندارد.
صحیح، حشرات گیاه خوار سنگدان ندارند. پاسخ:

جاندار مهاجم به غوزة پنبه، گرة مغزي ندارد.
غلط، حشرات داراي چند گرة مغزي به عنوان مغز هستند. پاسخ:

جاندار تولید کنندة سم ضد مهاجم غوزة پنبه، توانایی تولید پیرووات ندارد. 
غلط، باکتري ها توانایی قندکافت و تولید پیرووات را دارند. پاسخ:

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  93
پاسخ:

تولید داروي مطمئن و مؤثر از نتایج زیست فناوري در پزشکی است.
صحیح پاسخ:

این داروها همانند نمونه هاي جانوري پاسخ ایمنی ایجاد نمی کنند.
غلط، نمونه هاي جانوري بر خالف نمونه هاي نوترکیب پاسخ ایمنی ایجاد می کنند. پاسخ:

همۀ انواع بیماري هاي دیابت با تزریق انسولین نوترکیب کنترل می شود.
غلط، برخی از انواع دیابت به وسیلۀ انسولین کنترل می شود. پاسخ:

گفتار 3: کاربردهاي زیست فناوري
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انسولین در پستانداران به صورت هورمون فعال تولید می شود.
غلط، در پستانداران انسولین به صورت پیش هورمون تولید می شود. پاسخ:

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  94
پاسخ: 

تبدیل پیش هورمون انسولین به هورمون در باکتري انجام نمی شود.
صحیح پاسخ:

براي تولید زنجیره هاي انسولین ژن آنها را به ویروس وارد می کنند.
غلط، ژن زنجیره هاي  و  را به دیسک نوعی باکتري که داراي ژن مقاومت به پادزیست است وارد می کنند.  پاسخ:

زنجیره هاي پلی پپتیدي ساخته شده جمع آوري و در آزمایشگاه به وسیلۀ پیوندهایی به یکدیگر متصل می شوند.
صحیح پاسخ:

انسولین در مهره داران به صورت پیش هورمون ساخته می شود.
غلط، در پستانداران و نه تمامی مهره داران انسولین به صورت پیش هومون ساخته می شود. پاسخ:

جاي خالی را در مورد واکسن نوترکیب به طور مناسب پر کنید.  95
پاسخ:

در روش مهندسی ژنتیک براي تولید واکسن از .................. استفاده می شود.
ژن مربوط به پادگن (آنتی ژن) سطحی عامل بیماري زا  پاسخ:

واکسن باید دستگاه ایمنی را .................. و باعث .................. نشود.
تحریک – بروز بیماري پاسخ:

.................. یک نمونه واکسن نوترکیب است.
واکسن هپاتیت  پاسخ:

کدام موارد به درستی بیان شده است؟   96

واکسن هپاتیت  ..................
پاسخ:

ایمنی را تحریک نمی کند.
غلط، ایمنی را تحریک می کند ولی باعث بروز بیماري نمی شود. پاسخ:

از سم خالص شدة عامل بیماري زا به دست نیامده است.
صحیح، زیرا واکسن نوترکیب است. پاسخ:

امکان ندارد خطایی در مراحل تولید آن رخ دهد.
غلط، خطا امکان دارد رخ دهد زیرا واکسن هپاتیت  به روش مصنوعی ژنتیک تولید می شود که در آن خطر ابتال به بیماري وجود ندارد. پاسخ:

ژن مربوط به پادگن عامل بیماري زا به ناقل غیر بیماري زا منتقل می شود.
صحیح، ژن به باکتري یا ویروس غیر بیماري زا منتقل می شود. پاسخ:

در مورد ایدز کدام صحیح است؟  97
پاسخ:

به همۀ یاخته هایی که منشأ لنفوئیدي دارد، هجوم می آورد.
غلط، فقط به یاخته هاي  کمک کننده هجوم می آورد. پاسخ:

همۀ یاخته هایی که منشأ لنفوئیدي دارند را دچار آسیب می کند.
صحیح، تمام لنفوسیت هاي  و   را دچار آسیب می کند. پاسخ:

توانایی تولید روش درمانی براي آن وجود ندارد.
صحیح پاسخ:

AB

B

B

B

ترکیبی برون فصلی

T

BT
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بهترین راه پیشگیري از آن تهیۀ واکسن است.
غلط، تنها راه براي پیشگیري از آن کنترل و جلوگیري از انتقال آن به سایر افراد است، زیرا براي ایدز واکسنی ساخته نشده است.  پاسخ:

در مورد فناوري هاي نوین زیستی به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  98
پاسخ: 

دو آنزیم مورد استفاده در مهندسی ژنتیک را نام ببرید.
آنزیم هاي برش دهنده و آنزیم لیگاز پاسخ:

براي وارد کردن دناي نوترکیب به باکتري، با چه روشی در دیواره باکتري منافذي ایجاد می شود؟ (یک مورد)
با کمک شوك الکتریکی و یا شوك حرارتی همراه با مواد شیمیایی. پاسخ:

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

در مورد کاربرد هاي زیست فناوري به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  99
پاسخ: 

مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک چیست؟
تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال است. پاسخ:

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

چرا تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادي دارد؟
زیرا باعث می شود که بدون اتالف وقت اقدامات درمانی و پیشگیري الزم براي جلوگیري از انتقال ویروس به سایر افراد صورت گیرد. پاسخ:

گفتار 1: زیست فناوري و مهندسی ژنتیک

گفتار 3: کاربردهاي زیست فناوري
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