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.وضح مفهوم الجينوم البشريتأن -1

.أهمية البصمة الوراثيةأن تظهر-2

.الدقيقة،وأهميتهاDNAحدد آلية عمل صفيفات أن ت-3

.آلية العالج الجينيأن تلخص

.قارن بين علم الجينوم والبروتيوماتأن ت



(      البازل)الصور المقطوعةعندما تعمل على تجميع قطع أحجية 

األخرىترتب كل القطع الحدودية أوًلا ثم تكمل القطع قد 

المقطوعة لذلك يمكنك مقارنة تسلسل الجينوم البشري بتجميع قطع أحجية الصور*

معاا

كان على العلماء تحديد تسلسل المجموعات الثنائية من القواعد على طول **

الكرموسوم البشري



* HGPمشروع الجينوم البشرى 

.م2003البشري مشروع دولي تم تنفيذه عام ( المحتوى الجيني ) مشروع الجينوم 

.  هو المعلومات الوراثية الكاملة في الخلية:الجينوم 

:  هدف هذا المشروع

هو تحديد تسلسل وترتيب ثالثة مليارات نيوكليوتيد                                                         

البشري وتحديد كل الجينات البشرية   DNAالتي تكون



يجب فك شفرة المعلومات الوراثية داخل الجينوم البشرى
للكشف عن التسلسالت المهمة  

تشبه عملية فك شفرة تسلسل الجينوم البشرى قراءة كتاب مشفر



:ما هي الكائنات الحية التي تم دراسةالجينومات الخاصة بها

ما أهمية الدراسات المتمحورة حول الكائنات الحية  غير البشرية؟



* :ترتيب تسلسل الجينوم البشري

كروموسوم46منالبشريDNAيتكون**

:البشريللجينوممستمرواحدتسلسلتحديديتمكيف

القطعبإنزيمات46البشريةالكروموسوماتقطع-1

التركيبمعادDNAنوويحمضإلنشاءالمتجهاتبواسطةالقطعجمع-2

آليةأجهزةباستخدامتسلسليااوترتبالقطعنسخ-3

واصلمتواحدتسلسلتكوينبهدفبالكمبيوترالمتشابكةالمناطقتحليل-4



* :الجينوم البشري الفعال

من كل النيوكليتيدات الموجودة في% 2حدد العلماء أقل من 

مالجينوم البشري مسئولةعن تشفير جميع البروتينات الموجودة في الجس

ماذا تتوقعى عن بقية محتوى الجينوم؟

غير فعال وغير مسئول عن اظهار % 98بقية المحتوى الجيني وهي أزيد من 

الصفات



* ما المقصود بالتسلسالت الغير مشفرة؟

شفرةتحملًلDNAلمناطقطويلةمتداداتإهي

فردكللدىنوعهامنفريدةتكونمباشرةوظيفةلهاوليس

ميزي بين التسلسالت المشفرة و غير المشفرة؟ 

المشفرةالتسلسالت غير التسلسالت المشفرة

%98أزيد من 

تمسئولة عن تشفير البروتيناغير

تعتبر جينوم غير فعال

تظهر البصمة الوراثية 

ليس لها وظيفة مباشرة

%2أقل من 

اتمسئولة عن تشفير جميع  البروتين

تعتبر جينوم فعال

الصفات الوراثية تظهر 

لها وظيفة مباشرة



* ما المقصود بالبصمة الوراثية؟

فردكللدىنوعهامنفريدةوتكونالمشفرةغيرDNAلمناطقالطويلةاإلمتداداتهي

* ما  أهمية معرفة البصمة الوراثية؟



عينة من مسرح 
الجريمة

بهالمشتبه 
1

بهالمشتبه 
2

هبالمشتبه 
3

* كيف يمكن التعرف على األشخاص في الجرائم الجنائية؟

:فيالموجودةالجينيةالمعلوماتباستخدام

الجلد.4المنويالسائل.3الشعر.2الدم.1
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* تتطلب البصمة الوراثية؟

* كيف يتمكن علماء الطب الشرعي من اكتشاف البصمة الورثية من عينة مأخوذة من 
الشعر؟

شاءإلنالمتسلسلالبلمرةتفاعلباستخدامبالعينةالخاصDNAنسخ.1

للتحليلتصلحأكبرعينة

القطعإنزيماتمنمختلفةمجموعاتباستخدامالمضخمDNAقطع.2

الهالميالكهربيالرحالنباستخداماألجزاءفصل.3

(بهموالمشتبهالضحايا)المصدرمعروفةDNAأجزاءمعاألجزاءمقارنة.4

موضع أنماط التجزئة المتشابهة ويكون هناك احتمال أن يكونتحديد.5
هو الشخص نفسه في حالة تطابق نمطي التجزئة DNAمصدرعينتي





كيف يتم تحديد الجينات ووظائفها؟

:عن طريق استخدام التقنيات التي تجمع بين 

تحليل الكمبيوتر.1

تحديد وظائف هذه الجيناتمعاد التركيب لDNAتكنولوجيا الحمض النووي.2

كيف يتم تحديد الجينات ووظائفها في البكتيريا والخميرة
؟(غير المشفرDNAًل تحتوي على مناطق كبيرة من )

:عن طريق

فحص تسلسل قراءة القوالب المفتوحة



الكشف عن هوية جين معين. 1

تحديد إذا كانت الجينات ستنتج بروتينات فاعلة أم ًل. 2

ما أهمية معرفة تسلسل الجينات؟



استخدامات تسلسل قالب القراءة المفتوح ؟

حمن الجينات الموجودة في الخميرة والبكتيريا بشكل صحي90% تحديد أكثر من .1

ا مثل البشر يتطلب ب.2 رامج كمبيوتر تحديد الجينات الموجودة في الكائنات األكثر تعقيدا
متطورة

تستخدم , هي برامج كمبيوتر مطورة 

ناتمعلومات مثل تسلسل جينومات كائ

حية أخري لتحديد الجينات البشرية
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هو إنشاء قواعد بيانية من المعلومات البيولوجية والحفاظ عليها 

ما المقصود بالمعلوماتية األحيائية؟

ما أهميةالمعلوماتية األحيائية؟







الرسول
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ئون أجريت أول تجربة للعالج الجيني اإلكلينيكي في المعاهد الوطنية لش1990عام 
سنوات مصاب بنقص المناعة المشترك 4الصحة على طفل يبلغ من العمر 

(SCID)الحاد
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