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 هب انم خدا 
   نکته خال دار )پرتکرار(       

 پروتین  سازی    و   تکنولوژی زیستی

 rRNAیا  tRNA.حاصل بیان هر ژن دارای پیوند پپتیدی نیست،مثال ممکن است 1
 باشد.

نگیرید:پروتیین تنظیم کننده،ژن تنظیم  را با یکدیگر اشتباه .این اسامی۲
 کننده،عامل تنظیم کننده.

.غلطت هر سه آنزیم جذب و تجزیه کننده الکتوز کامال هماهنگ باهم تغییر می ۳
 کند.

پلیمراز می تواند مرحله اول RNA .وقتی مهارکننده به اپراتور وصل است ۴
 رونویسی را انجام دهد.

یه کننده الکتوز یک رشته پلی نوکلئوتیدی .هر یک از آنزیم های جذب و تجز۵
 هستند.

چند ژنی در یوکاریوت ها وجود ندارد و افزاینده و عوامل  mRNA.اپراتور و ۶
 رونویسی در پروکاریوت ها.

 .تغیر الکتوز به آلوالکتوز در فضای سیتوپالسم باکتری صورت می گیرد.۷

  ده می گویند نه به .به افزاینده و عوامل رونویسی متصل به آن فعال کنن۸
RNA.پلیمراز و عوامل رونویسی متصل به آن 

 .در هر جهشی پیوند فسفودی استر شکسته می شود.۹
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.در جهش نوع اول نوکلئوتید با نوکلئوتید دیگر جابه جا می شود نه با همان ۱۰
 نوع.

 ۳.در جهش نوع دوم اگر تعداد نوکلئوتیدهای حذف شده یا اضافه شده مضرب ۱۱
 تغییر در چارچوب خواندن ایجاد نمی شود.باشد 

.دو مثال از جهش های غیر موثر:تبدیل رمز آمینو اسید خاص به رمز دیگر ۱۲
همان آمینو اسید،جهش در قسمتی از ژن که رونویسی نمی شود یا رونویسی 

 می شود اما مورد ترجمه قرار نمیگیرد.

 

 نجام نمیشود.. در انتهای روند تولید واکسن مرحله استخراج ژن ا1

 DNA. در ساخت واکسن "ژن" مربوط به انتی ژن میکروب بیماریزا را به 2
 باکتری یا ویروس غیر بیماریزا وارد میکنند.

 دار، دارای کپسید چندوجهی است. DNA. ویروس آبله گاوی: غیر بیماریزا، 3

 دار است.DNA. ویروس هرپس تناسلی: پوشش دار، کپسید آن چندوجهی، 4

مهندسی ژنتیک برای تولید واکسن هرپس، ژن جدا شده از ویروس دارای . در 5
 انتهای چسبنده است.

 . ژن درمانی برای بیماریهای مغلوب اتوزومی کاربرد دارد6

 . ژن درمانی:7

ژن سالم <انتقال به وکتور< ورود وکتور به سلول بنیادی< بازگشت سلول به بدن 
 بیمار

نمیشود بلکه نسخه فعال آن به سلول وارد  . در ژن درمانی، ژن ناقص خارج8
 میشود. پس فرد دارای هر دو نسخه ناقص و فعال ژن موردنظر است.
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. فردی که تحت ژن درمانی قرار میگیرد نسل های بعدی وی نسخه فعال ژن را 9
دریافت نمیکنند چون ژن درمانی در سلولهای سوماتیک انجام میشود و گامت 

 هستند. های فرد فاقد نسخه فعال

 . اولین ژن درمانی مربوط به عدم تولید یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی بود.10

 DNAهسته ای و DNAجاندار است: DNA. ژنوم شامل کل محتوای 11
 سیتوپالسمی)میتوکندری و کلروپالست(.

کروموزوم اتوزوم و دو  22. ژنوم "هسته ای" )و نه کل ژنوم( انسان شامل 12
 است. Yو  Xکروموزوم جنسی 

ناهنجاری روی 200ناهنجاری ژنتیکی شناخته شده که حدود  400. تابحال 13
 است. Xکروموزوم

 ژن دارد. 450. کروموزوم ایکس 14

 ترس کپن پ  :X. توالی ژن ها روی کروموزوم 15
 ت: تحلیل عضالنی دوشن

 ر: رنگدانه ای شدن شبکیه چشم

 1س: سیناپسین

 Xک: کام شکاف دار وابسته به 

 2پذیرنده آنژیوتانسینپ: 

 ن: نشانگان زالی_ناشنوایی

 L10پ: پروتئین ریبوزومی 

 و اتوزوم X. کام شکاف دار دو نوع است: وابسته به16

 زالی_ناشنوایی() X. زالی دو نوع است: اتوزوم و وابسته به17

با اصل دوم مندل  (Xکتاب درسی )نقشه ژن روی کروموزوم 2_6. شکل 18
 مطابقت ندارد.
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 HGP. گلبول های قرمز و پالکتها فاقد هسته هستند و بنابراین برای پروژه 19
 کاربردی ندارند.

. مالریا توسط یک تک سلولی از گروه آغازیان از دسته هاگداران به نام 20
پالسمودیوم فالسیپاروم) حمله به گلبول های قرمز و تکثیر در آنها و درنهایت 

 تخریب آنها( ایجاد میشود.

 

 یدوراه سلول در موجود یها کروموزوم برابر دو تعداد به ها یباکتر در_ 1
 .دارد وجود یساز همانند

 باشد داشته وجود همتا کروموزوم است ممکن زین ها یباکتر در_ 2

 .کند یساز همانند یباکتر درون دیپالزم ک یهنگام

 اوره ی کننده دفع جاندار ب متعلق یتراژن جاندار نیاول در شده انیب ژن_ 3
 .باشدیم

 و متفاوت آنها صیتشخ یتوال ای ک متفاوتند کننده محدود میآنز دو یهنگام_ 4
 .باشد متفاوت آنها برش محل ای

 است ممکن کیژنت یمهندس شیآزما کی در ۲_۲ شکل حیتوض اساس بر_ 5
 .نگردد اجرا مراحل ی همه

 جمله از RNA یها روسیو باشد، DNA مولکول دیبا وکتور ک ییآنجا از_ 6
 وکتور عنوان ب توانندینم یهار روسیو و آنفوالنزا روسیو ،HIV یها روسیو

 .رندیگ قرار استفاده مورد

 ژن رایز دارد، قرار یاصل DNA در سزیما استرپتو در کیوتیب یآنت دیتول ژن_ 7
 یاصل DNA در دیپالزم یها ژن و دارد قرار دیپالزم در کیوتیب یآنت ب مقاومت

 .شودینم افتی
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 میآنز صیتشخ گاهیجا کی حداکثر کننده محدود یها میآنز یبرا دیپالزم هر_ 8
 .دارد

 وندیپ ۸ و استر ید فسفو وندیپ ۲ خود صیتشخ گاهیجا هر در EcoR1 میآنز_ 9
 .شکندیم را یدروژنیه

 ها دییرویو ستندینDNA رایز باشند وکتور توانندینم ها ونیپر و ها دییرویو_ 10
RNA هستند نییپروت جنس از ها ونیپر و. 

 قسمت کی در تنها و یخارج ژن یخارج سمت دو در میآنز صیتشخ گاهیجا_ 11
 .دارد وجود دیپالزم از

 یرو ک باشند یا ماده ب نسبت مقاومت ژن حامل تواتندیم ها دیپالزم_ 12
 (.کیوتیب یآنت)ندارد یاثر تیهپات عامل

 رسدیم الکتروفورز مثبت قسمت ب عتریسر ک یمولکول همواره دیکن دقت_ 13
 انجام زین ها نیپروتئ یرو الکتروفورز عمل رایز! ندارد یکمتر دینوکلئوت تعداد

 .ندارند دینوکلئوت ها نیپروتئ و شودیم

 

 یساز همانند آغاز نقطه چند یدارا است ممکن زین ها یباکتر ک دیکن دقت_ 14
 (.دیپالزم یحاو یها یباکتر)  باشند

 مولکول کی در یساز همانند گاهیجا کی از شیب یدارا ک یجاندار هر_ 15
DNA باشدیم یوتیوکاری قطعا است خود. 

 قطب به قطعه نیتر کینزد ، موجود قطعه نیکوچکتر DNA الکتروفورز در_ 16
 .باشدیم مثبت

 DNA هر یبرا ژن استخراج از قبل تا کیژنت یمهندس یها روش در_ 17
 شکسته استر ید فسفو وندیپ ۱۰ ها ژن کردن جدا از قبل تا و وندیپ ۶ بینوترک

 .شودیم
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 مراحل از مرحله دو در کننده محدود میآنز و مرحله کی در تنها گازیل میآنز_ 18
 .دارد کاربرد کیژنت یمهندس

 یانتها کی کننده محدود یها میآنز از یبعض ، یدرس کتاب متن اساس بر_ 19
 .کنندینم دیتول چسبنده یانتها گرید یبعض و چسبنده

 در مراز یپل RNA میآنز و  ژن کردن کلون مرحله در مراز یپل DNA میآنز_ 20
 .ردیگیم قرار استفاده مورد یگرغربال مرحله

 رشد و گردد یم( نینیتوکیس)یاهیگ رشد هورمون کیتحر به منجر Ti دیپالزم.۱
 .کند یم القا اهیگ رادر یعاد ریغ

 گل آنها از یاریبس باال یدما با شب در که یاهیگ یرو بر تواند یم Tiدیپالزم.۲
 .کند اثر دهند ینم

 مشاهده میتوان یم را برش مرحله کی فقط گندم اهیگ به ژن کیشل یبرا.۳
 .میکن

 مانند نشده یژن یورز دست دچار یخشک طیشرا به مقاوم اهیگ هر لزوما.۴
 .CAMاهانیگ

 را( برنج)یدراتیکربوه و( نیهموگلب) ینیپروتئ مولکول به اتصال ییتوانا آهن.۵
 .باشد یم دارا

 نشده یژن یورز دست دچار قطعا هستند مقاوم حشرات مقابل در که یاهانیگ.۶
 خود واکوئول در ای و کنند دیتول هیثانو باتیترک ای و خار و غیت توانندیم مثال اند

 .باشند یسم مواد یدارا

 استخراج مرحله بیترک نو دیپالزم با یکیژنت شده اصالح اهیگ کی دیتول در.۷
 .شود ینم مشاهده یخارج ژن

 یماریب یچرب مواد متعادل مصرف با توانند یم ایآس قاره از ییها بخش مردم.۸
 .بخشند بهبود را شان
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 دو به مربوط DNA است آمده بوجود یدال گوسفند آن ریتکث از که یسلول در.۹
 .دارد وجود مختلف سلول

 تراژن است گرید یها گونه یها ژن ای ژن شامل اش یژن یمحتوا که یجاندار.۱۰
 .شود یم دهینام

 .شوند یم ادغام گریکدی با وزیم قدرت فاقد ییسلولها لموتی شیآزما در.۱۱

 انجام توزیم قدرت فاقد یسلول با توزیم قدرت با یسلول لموتیو شیآزما در.۱۲
 .شد

 .کند نه و شد متوقف یپستان غدد یسلولها چرخه لموتیو شیآزما یابتدا در.۱۳

 .دیکش طول ماه ۵ از شیب یدال تکامل زمان مدت.۱۴

 شوند یم ادغام هم با کردن کلون شیآزما در متفاوت یها اندازه با سلول دو.۱۵
 .کنند یم دیتول کسانی اندازه با ییسلولها یسلول میتقس هنگام در اما

 ماده گامت با نر گامت لزوما شنا قدرت فاقد پستاندار جانو کی دیتول یبرا.۱۶
 .کند ینم دایپ لقاح

 .است گذار اثر است کشنده انسان یبرا که یاهیگ یبرگها یروTi دیپالزم.۱۷

 یبرا که هیفرض نیا بالغ گوسفند از یسلول هسته کردن کلون با لموتیو.۱۸
 .کرد رد را کرد استفاده توان ینم افتهی زیتما یسلولها از کامل زنده موجود دیتول

 نسبت مغز ینسب اندازه که شد استفاده یجانور از ابتدا لموتیو شیآزما در.۱۹
 .است نیریسا از شتریب بدن وزن به

 .انیرو نه و مینیبیم رحم در نیجن لموتیو شیآزما در.۲۰
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