
 

 

         “Huceyrə mühəndisliyi”   fənnindən imtahan sualları 
  1. Hüceyrə mühəndisliyi biotexnologiyanin yeni sahəsi kimi 
  2. Biotexnologiyanın ənənəvi sahələri 
  3. Biotexnologiyanın  yeni sahələri  
  4. Hüceyrə mühəndisliyinin əsas anlayışları 
  5. Ali bitkilərin hüceyrə kulturaları  
  6. Hüceyrə və toxuma kulturasının inkişaf tarixi 
  7. Kallogenez. Kallus hüceyrələrinin alınması və becərilməsi metodları 
  8. Bitki hüceyrələrinin becərilməsi metodları 
  9. Bitki hüceyrələrinin səthi becərilməsi 
10. Bitki hüceyrələrinin dərin becərilməsi 
11.Tək ( ayrı – ayrı ) hüceyrələrin becərilməsi 
12. Ali bitki protoplastlarının becərilməsi və  somatik  hibridləşmə 
13. Protoplastlar və onların alınması 
14.Ali bitki protoplastlarının becərilməsi 
15. Somatik hüceyrələrin hibridləşməsi 
16. Protoplastların qovuşması 
17.Bitki hüceyrələrinin və meristemlərinin saxlanması üsulları  
18. Meristem hüceyrələr və onların yaranması 
19. Bitki meristemlərinin saxlanılma üsulu 
20. Heyvani embrionların və qametlərin saxlanması 
21. Hibrid hüceyrələrinin dondurulması və donun açılması 
22. Somatik bitki hüceyrələri səviyyəsində mutagenez  
23. Somatik bitki hüceyrələri səviyyəsində seleksiya 
24. Becərilən somatik bitki hüceyrələrində məqsədyönlü dəyişikliklərin 
aparılması  
25. Bitki hüceyrələrinin in-vitro sitogenetik dəyişkənliyi  
26.  Bitki hüceyrələrinin in-vitro  avtoseleksiyası    
27. Bitkilərin genetik mühəndislik problemləri 
28. Bitkilərin genetik mühəndislik perspektivləri 
29. Genetik mühəndisliyin metodlarının insanın hüceyrə kulturalarına tətbiqi 
30. Genetik mühəndisliyin metodlarının heyvanın hüceyrə kulturalarına     
tətbiqi  
31. Genetik mühəndisliyin metodlarının bitkinin hüceyrə kulturalarına tətbiqi  
32.  Ali bitki hüceyrələri ilə mikroorqanizm hüceyrələrinin süni       
assosiasiyasının yaradılması 
33. Süni assosiasiyalarda bitki hüceyrələrinin partnyoru kimi       
sianobakteriyaların xüsusiyyətləri 
34. Sianobakteriyalar bitki hüceyrələri ilə assosiasiyada fototrof komponent 
kimi 
35. Sianobakteriyaların bitkiyə daxil edilməsi 
36.  Azotfiksəedən süni bitki birliyinin ( assosiasiyasının ) yaradılması 
37.  Bitkilərin metabolizm məhsullarının sianobakteriyalar tərəfindən istifadə 
olunması 
38. İnsan və heyvan hüceyrələrinin becərilməsi 



 

 

39. İnsan və heyvan hüceyrələrinin biotexnologiyada tətbiqi 
40. Heyvanların klonal mikroçoxaldılması 
41. Monoklonal antitellərin alınması 
42. Yad genlərin heyvan hüceyrələrinə köçürülməsi 
43. Heyvan hüceyrələrinə selektiv markerli genlərin daxil edilməsi 
44.Virus DNT-sinin və plazmidlərin heyvan hüceyrələrinə   transformasiyası 
45. SV-40 virusundan molekulyar vektor kimi istifadə olunması 
46.Minoklonal antitellərən kütləvi çoxalması və təmizlənməsi 
47.Hibridom hüceyrələrin klonlaşdırması 
48.Hüceyrələrin qovuşması üçün lazım olan hazırlıq mərhələləri 
 


