
 

 

 

 

 

 

 

 جزوه زیست دوازدهم

 مراحل مهندسی ژنتیک مبحث

 

 

 

 

 



 

 

 مراحل مهندسی ژنتیک

 

 DNAمرحله اول:جداسازی قطعه ای از ●

 ECOR1به کمک آنزیم برش دهنده انجام میشود مانند:

 *این آنزیم در باکتری ها و جود دارد و قسمتی از سامانه دفاعی باکتری است

فسفو دی استر شکسته میشود و پیوند  فقط   EcoR1*در ایجاد انتهای چسبنده با آنزیم 

 است خود بخودی شکستن پیوند هیدروژنی بدون نیاز به آنزیم و

 وجود دارد Bو   Aدر انتهای چسبنده چهار نوکلئوتید از دو نوع 

 .ندارنددر انتهای چسبنده وجود Gو   C*نکته:دو نوکلئوتید  

 

 ی نوترکیب DNAناقل و تشکیل  به  DNA قطعه اتصال:دوم مرحله●

 در این مرحله قطعه جدا سازی شده به ناقل همسانه سازی متصل میشود

ناقل همسانه سازی میوواند دیسک باکتری باشد که جزئی از کروموزوم کمکی است و 

مستقل از کروموزوم اصلی تکثیر میشودو ژن هایی دارد که در کروموزوم اصلی وجود 

 ندارد

 نوترکیب: DNAمراحل ساخت 

برش دیسک با همان آنزیم (۲با آنزیم برش دهنده خارجی  DNAظر برش قطعه مورد ن(۱

 مورد نظر به دیسک به کمک آنزیم لیگاز DNAاتصال (۳برش دهنده  

 خارجی و دیسک ایجاد میکند DNAبین قطعه  چهار پیوند فسفو دی استرآنزیم لیگاز 

 دنیز باعث ایجاد پیوند هیدروژنی میشوغیر مستقیم *آنزیم لیگاز به صورت 

نوترکیب شش پیوند فسفو دی استر شکسته و چهار پیوند فسفو دی  DNA*نکته:برای تشکیل 

 استر تشکیل میشود



 

 

 

 نوترکیب به سلول میزبانDNA کردن وارد:سوم مرحله●

در این مرحله در دیواره باکتری به کمک شوک الکتریکی یا گرمایی همراه با مواد شیمیایی 

 یب به درون سلول میزبان مثال باکتری منتقل میشودنوترکDNAمنافذی ایجاد میشود و

 نوترکیب دریافت نمیکنند و باید از هم تفکیک شوند DNA*همه باکتری ها 

 

 تراژنی های یاخته جداسازی:چهارم مرحله●

نوترکیب DNAنوترکیب دریافت کرده اند برخالف باکتری های فاقد DNAباکتری هایی که

ه میمانند )به علت داشتن ژن مقاوم به پادزیست( و به در محیط کشت حاوی پاد زیست زند

 نوترکیب تفکیک میشوندDNAاین ترتیب باکتری های دارای 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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