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الملخص
أصبح استخدام البصمة الوراثية واسع االنتشار في مجال األدلة الجنائية وباألخص تقنية الترددات القصية المتكررة ()STR
المنتشرة في الحمض النووي البشري في مواقع متفرقة نظراً إليجابياتها المتعددة .فهذه التقنية لها استخدامات في األبحاث
الجينية وتشمل التعرف على هوية األشخاص وإ ثبات النسب لألشخاص ودراسة التركيبات السكانية كالشعب الهندي والباكستاني
على نفس المنطقة الجغرافية وهي دولة اإلمارات العربية المتحدة لهذه الدراسة.أهداف هذه البحث شملت )1 :توسيع قاعدة
بيانات للترددات األليلية ألقوى طريقة مستخدمة لتكثيف المواقع )2 .تحديد أهمية زيادة عدد العينات و والترددات القصيرة
المنتشرة في مواقع متفرقة من الحمض النووي في التحليل الجنائي .في هذه الدراسة تم التركيز على تحديد نسب الترددات لثالثة
وعشرون موقع; D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH01, FGA,
 D22S1045, D5S818, D13S317,7S820, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338, D6S1043, Penta D and Penta Eوذلك من
خالل تحليل  701عينة من الشعبين الباكستاني والهندي المقيمين في دولة االمارات العربية المتحدة .لهذه الدراسة تم جمع عينات
الدم وتحليلها باستخدام البصمة الوراثية ( .)Verifiler™ Express Amplification Kitبعد إتمام عملية تكثيف تلك المواقع من خالل
استخدام تقنية التفاعل البلمري ( ) PCRتمت قراءة تلك المواقع باستخدام تقنية الفصل الكهربائي عن طريق الشعيرات ( Capillary
 )Electrophoresisباستخدام جهاز ( .)Genetic Analyzer 3500باإلضافة للقيام بالحسابات اإلحصائية باستخدام برنامج ()PowerStat
و ( )Arlequinمن أجل دراسة المتغيرات والمؤمشرات الجنائية .عن طريق دراسة  248و  298أليل من الشعب الهندي
والباكستاني على التوالي .ضمن كل المواقع الجينية التي تمت دراستها معظم النتائج كانت من التكرار الخماسي  .Eفقد كان
التنوع الجيني بين الشعب الهندي والباكستاني بنسبة تتراوح ما بين  %70للتكرار خماسي Eو  %92لمواقع  .TPOXوالتي من
خاللها تم تحديد قوة التمييز للبصمة الوراثية المستخدمة وقوة استبعاد األشخاص واحتمالية التطابق العشوائي مع شخص مجهول
كاآلتي 0.999999991519 :و 0.99999999999999999999999989897و  4.8x10-26على التوالي في الشعب الهندي ،بينما في الشعب
الباكستاني كانت القياسات كالتالي  0.999999990719و  0.99999999999999999999999999901و  4.4x10-26على التوالي .والذي
بدوره أثبت أن هذه ال  23مواقع الجينية التي تم تحليلها يمكن االعتماد عليها للتعرف على هوية األشخاص ،اختبار األبوة،
وإثبات النسب لألشخاص ،ودراسة التركيبة السكانية والتي عادة تستخدم بالتحاليل الجنائية.
كلمات البحث الرئيسية :علم الجنائيات ،الشعب الهندي ،الشعب الباكستاني ،التكرار الخماسي  ،Eالتنوع السكاني ،قوة التمييز،
تكرارات الترددات القصيرة ،اإلمارات العربية المتحدة.

