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 :التطبيقات الطبية العدلية لبصمة الحامض النووي 

 يف العدلي الطب في ثورةتقنيات الوراثة بصورة عامة وتقنيات الحمض النووي بصورة خاصة  احدثت           

 والقضائية   التحقيقية   الجهات دتزوي خالل من مباشر غير و مباشر بشكل العدالة تحقيق   في وساعدت العالم عموم

والقتل  العنف جرائم ومرتكب الجناة ووضع االبريا ء تبرئة يف قاطع كدليل   او كقرين ة العلمي الذي يس تخدم لبالدلي

ها واالغتصاب  .االتهام قفص في والعدلية   الجنائية   القضايا   من وغير 

 :الى العدلي الطب في النووي الحمض تقنياٌت وتتعدد

 ( DNA fingerprintالدنا  بصمة( النووي الحمض بصمة نيةٌ تق .1

 (  Y-profile)  الذكري   الكروموسوم بصمة تقنيةٌ  .2

 (   PCR)   النووي الحمض استنساخ تقنيةٌ  .3

 ( Real time –PCR)  اآلني النووي الحمض استنساخ تقنيةٌ  .4

 Mitochondrial DNA Sequencing( مايتٌوكوندريا( الطاقة  ببيٌوت الخاصة النوويةٌ  االحماض تعاقب تقنيةٌ  .5

 

 )ةٌ يٌ الجين او الوراثيةٌ  البصمة( النووي الحمض بصمة تقنيةٌ  : اوالا 

 عن عالقات والكشف االفراد ن  يب والتمييز   الهوية   تحديد   يف تستخدم التي الوراثية   الهندسة احدى تقنيا ت وهي

 .والبنوة القرابة

 .(( السين ية   لالشعة حساس فلم على المصورة الدنا حزم من وتعرف بصمة الحمض النووي على انها مجموعة))  

 تحوي النووي الحمض مادةاو (  (DNAي تعرف بالـدنا والت  )الموروثات(  ن اتيللج المكونة ة  يالوراث المادةاذ ان 

 حسب بين االجيال  تتوارث ، ة  يالخلق صفاته عن مفصلة معلومات يوه يالح الكائن عن ة  يالوراث المعلومات كل

 : اسس هي ثالثة للوراثة مندل قانون تٌضمنو ي. ن  ياألبوكال  من للوراثة مندل قانون

 .متساو بشكل نٌ ياالبو من ةٌ يالوراث المادة االبناء ٌستلمي .1

 .االخرى عن مستقلة صفة كل االبناء الى االباء من تنتقل ةٌ يالوراث الصفات ان .2

 .اٌلياالج نٌ يب معلومة بنسب ةٌ يالوراث الصفات انتقال زٌ يتٌمي .3

 

 :ةٌ يالتقن مبدا

تعتمد تقنية بصمة الحمض النووي على وجود اختالفات في تسلسل القواعد الناتروجينية لالجزاء غير المشفرة من 

( مشفر ) يالكل الدنا طول من %3 ، ينمترة الباق ر الواحدة ة  يالخل يف النواة داخل الدنا ط  يخ طوليبلغ الدنا، حيث 

تلفوي حيوية   فعالية   ألي (غير مشفر)  %97 و االنسان لدى ة  يو  يالح ا تيالفعال م ومةيلد  تسلسل يف البشر ن  يب خ 

 .االفراد يباق عن له ةزي  المم بصمته فرد لكل يع طي يوبالتال%( 99بما يفوق الـ ) ة  ينيت روجيالنا قواعده
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 :الدنا  مادة المستخدمة الستحصال اما اهم النماذج

 نواة على الحاوية   الميت ة والخاليا   الحية   الخال يا .1

 الدم وبقع الدم .2

 المهبل ومسحة المنوي السائل بقعة .3

  (المايت وكوندريا   مادة دنا استحصال فيم كن الشعرة عمود اما) الشعر جذر .4

 المختلفة الجسم انسجة .5

سي السائل .6  السلوي او االمنيو 

 (الخ..... الجوفية   السوائل التعرق، االدرار، اللعاب، ( البايول وجية   الجسم سوائل مختلف في الذائبة الخاليا   .7

 واالسنان الطويل ة الجسم عظام وخاصة العظم ونخاع العظام .8

 المختلفة االسلحة او العلكة او السيك ارة او واالقداح االواني على المسحات من المستحصلة الخاليا   .9

 خاليا جذراألظافر .11

 

 يبين خطوات تحضير البصمة الوراثية بصورة مبسطة( 1)الشكل رقم 

 

 : يلٌي ما وارسال التحري من البد المقارنة والغراض

 )مباشر تحليل  ( القضية   ومالبسات ظروف وحسب فيه المشتبه او الضحية   او للجاني مرجعي نموذج .1

 على اناكان  االثنين ويف ضل  )االم او االب(  وهم فيه المشتبه او الضحية   او الجاني من االولى الدرجة اقرباء .2

 .العائلة شجرة لبناء واالوالد الزوجة كذلكو ، الحيا ة ديق
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ٌ عالم المتبعة ةٌ يالعلم اٌقاتيالس حسب ريالتقر ةاغيصٌ  متتثم   : يوكاالت للوراثة مندل قانون وحسب يا

 القاطع       النفي     Exclusive      

 كديؤ وال يفني ال Inconclusive     

 ط ابقي ( يفني ال) Match 

%1.1تبلغ  الواحد يالوراث عامللل ةٌ يالوراث البصمة يف ةٌ يالوراث الطفرة او الخطأ نسبةعلما بان 

 

يتوجب ان يكون  – استخدام بصمة الحمض النووي في تحديد عائدية العظام لنموذج مرجعي من احد االشخاص( 2)الشكل رقم 

 .في قطع الدنا بين النموذج المرجعي والنماذج التي قيد الفحص% 111التطابق تام 

 

 

 عيمج استخدام بصمة الحمض النووي لتحديد عائدية طفل البوين ، يالحظ بان حزم الدنا لدى( 2)الشكل رقم 

في حين اليوجد تطابق مع البالغين ( 3رقم البالغ )والنصف االخر لالب ( 1البالغ رقم )عود لالم ينصفها  لافطالا

 .  ( 5و  4، 2)رقم 
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 :العدليةٌ في الجوانب التالية  الطبابة في النووي الحمض بصمة دور يتلخصوعليه 

 امل ةيثارولا ةمصبلا عم ، مهب هبتشملل ةيثارولا ةمصبلا ةقباطمب ، الجرمية   القضايا   يف الجناة هوية   عن التحري .1

 .ةميرجلا حرسم يف ةفلتخملا ايالخلا نم هيلع رثعي

 واالنفجارات الحروب كحوادث المختلفة الحوادث يف الهوية   ومجهولي المفقودين   هوية   عن التحري .2

ية   والكوارث واالغتيا الت ها والحروق والغرق وتصادم القطارات الطائرات سقوط وحوادث الطبيع   ، وغير 

 .مهبراقال ةيثارولا ةمصبلا وا مهل ةيعجرملا ةيثارولا تامصبلا عم ةيثارولا مهتمصب ةقباطمب

 .واالغتصاب الجنسية   االعتداءات قضايا   يف الجناة عن التحري .3

 .والنسب العائدية   وبيا ن البنوة فحص .4

 .المتعددة الجرائم سلسلسة في الهوية   عن التحري .5

 .البلدان ن  يب الهجرة عن الناجمة القانونية   المشاكل حل .6

 .منها والهروب الطرق وحوادث السير   مشاكل .7

 .العوائل شجرات ودراسة للسالالت العرقي التاريخ   دراسة .8

 

 :في االسباب التالية   الجنائيةٌ  األدلة عن البحث في النووي الحمض بصمة أهميةٌ  تكمنو

 لن مليا رشخص و 12 كل من الواحد في اال تتكرر ال النووي الحمض بصمة إلنالعاليين  التميز   وقوة الدقة  :اوالا 

 .(ما هي ؟ –اال في حاالت نادرة جداً  )المتماثلة  التوائم عند الوراثية  االا  بالبصمة متشابهين شخصين تجد

 .القدم يف غابرة نماذج ومن بل ةوقديم حديث ة نماذج من الدنا مادة استحصال كنيم  :ثانياٌ 

االنسان لكونها متشابهة في جميع خاليا  جسم من متعددة وأجزاء أماكن من الدنا مادة استحصال كنيم  :ثالثاا 

 .الجسم البشري لنفس الشخص

 

ٌ يثان  ( Y كروموسوم ( الذكري الكروموسوم بصمة ةٌ يتقن : ا

 ان ث  يح االغتصاب، ا  يقضا يف الجناة على للتعرف تستخدم يالت ةيالوراث الهندسة ا تيتقن من اخرى  ة  يتقنوهي 

 متي اذ ، المختلفة العوائل من الذكور نيب وتختلف ةيالعاد ةيالوراث كالبصمة به خاصة بصمة الذكري للكروموسوم

 ناف لذا  )يرتغ دون احفاده ثم اوالده الى الجد من(  اي الواحدة العائلة ضمن الذكور يف الكروموسوم هذا توارث

 : يف تنفع البصمة هذه

 . يالجان ةيهو ديتحدو الغرباء الذكور نيب زيالتم : اوالً 

 لنفس شركاء عدة قبل من المرأة اغتصاب عند ةياالخالق ا تيالتعد ا  يقضا يف الجناة ةيهو ديوتحد زيللتم : يا  ثان

 لتشابهها  )مثالً  العم اوالد او االخوة نيب أي(  االب جهة من االقرباء الذكور نيب زيالتم يف ديتف ال انها الا الواقعة

  .مهيف
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 وشعر االطباق وعضة واللعاب يالمن او ةيالمنو كالبقع ةيلوجويالبا االدلة يف للتحري ة  يالتقن هذه تستخدموعليه 

 .االغتصاب ةيعمل اثناء هاريوغ ةيالضح جسم على ا هيخال او يالجان

 

 PCR الدنا استنساخ ةٌ يتقن : ثالثاا 

 الى استنساخه المراد يالوراث العامل او المرغوب نيالج او المرغوبة الدنا قطعة استنساخ ةيامكان يف وتتلخص

 .ة  ياالصل الدنا قطعة من االصل طبق صورة تعتبر يالت النسخ يينمال

 كنمي الذي ديالوح ليالدل ا عيض الى كلذ دييؤ الفحص ة  يعمل اجراء اثناء المستحصلة الدنا مادة ا عيض عند ألنه

  يالجان معرفة يف همن االستفادة

 

 Real Time PCRي اآلن النووي الحمض استنساخ ةٌ يتقن  :رابعاا 

 ةيالعدل الطبابة يف وتستخدم عام بشكل الطب يف أستخدامات عدة لها ة  يالوراث الهندسة ا تيتقن من ةيتقن يوه

 :ة  يالتال لالغراض

  يلوجويالبا يالعدل وذجمالن من المستحصل النووي الحمض زيترك ا سيق .1

 .البشري ريوغ البشري الدم نيب زيللتم .2

 هديتزو عند البشري الدنا اثركتي مانيب اناتويالح من المستحصل النووي الحمض اثركتي او تنسخسي ال ث  يح

 .بالجهاز

 

 (اٌ يتٌوكوندريما( الطاقة ٌوتيبب الخاصة يةٌ النوو االحماض تعاقب ةٌ يتقن :خامساا 

 ط  يخ يف ةين  يت روجيالنا القواعد تعاقبات او تسلسالت ديتحد بها ميت يالت ة  يالوراث الهندسة ة  يتقن من ة  يتقن يوه

 الحادث مسرح من يالعدل النموذج من المستحصل الدنا ط  يخ مقارنة كنمي يوبالتال ةقاطلا تويب يف دوجوملاالدنا

 .عائلته أو هيف المشتبه للشخص يالمرجع النموذج مع

 :لنماذج ةٌ يالتقن هذه تستخدم

 .ة  يالمقابرالجماع ياقضا مثل القدم يف الغابرة ةيالعظم ا كليواله العظام .1

 .الشعرة ساق نموذج .2

 .أالمنش نووي الدنا تفوق بكثرة النماذج هذه يف  )يات وكوندريالما(  الطاقة تويبب الخاص الدنا لوجود وذلك

 عن ك ونت النتائج مقارنة ة  يعمل فان لذا فقط االم قيطر عن )يات وكوندريالما(  الطاقة تويبب الخاص الدنا وارثتيتم 

 ( الخ ..الخالة بنت ، الخالة األم، ، األم جهة من الجده(  مثل االم اقرباء قيطر


