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 البصمة الوراثية

 ؟. الوراثيه البصمةماهي 

و بصمة احلمض النووي هي أحد وسائل التعرف على الشخص عن بصمة الوراثية أو الطبعة الوراثية أ

طريق مقارنة مقاطع من احلمض النووي الريبوزي منقوص األكسجني. وتعترب البصمة الوراثية أهم 

الوراثية أن تؤدي ميكن للبصمة اذ تقدم للبشرية ضمن جمال البحث اجلنائي من أجل حماربة اجلرمية. 

املشتبه بهم يف جرمية ارُتكبت، ال بل ميكن استخدامها أيضًا لتحديد  -أو تربئة  -دورًا حامسًا يف إدانة 

 .هوية األشخاص املفقودين

 ”The DNA Fingerprintالبصمة الوراثية لإلنسان" 

وُتسمَّى ( DNA)وعرفت على أنها "وسيلة من وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع  

 ."DNA typing"األحيان الطبعة الوراثية  يف بعض

 اكتشاف البصمة الوراثية

" عامل الوراثة جبامعة حينما نشر د. "آليك جيفريز 1984مل ُتعَرف البصمة الوراثية حتى كان عام 

ا أوضح فيه أن املادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات، وتعيد نفسها يف " تتابعات عشوائية ليسرت" بلندن حبًث

مميِّزة لكل فرد، وال هي حتى توصل بعد عام واحد إىل أن هذه التتابعات غري مفهومة.. وواصل أحباثه 

ميكن أن تتشابه بني اثنني إال يف حاالت التوائم املتماثلة فقط؛ بل إن احتمال تشابه بصمتني وراثيتني بني 

؛ ألن سكان األرض ال يتعدون املليارات مستحياًلشخص وآخر هو واحد يف الرتليون، مما جيعل التشابه 

 ، وأطلق على هذه التتابعات اسم1985، وسجل الدكتور "آليك" براءة اكتشافه عام ) يف حينها ( الستة

  .لإلنسان (DNA) البصمة الوراثّية لإلنسان أو بصمة الـ

 على بصمة وراثية؟ ؟!ميكن ان حنصل كيف 

احلصول على بصمة وراثّية يتّم استخراج عّينة احلمض النووي الريبوزي منقوص  يةغي

األكسجني من خالل نسيج اجلسم، أو حّتى من خالل سوائله مثل الشعر، أو اللعاب، أو الدم، من خالل 

، والثاميني  تقطيع العّينة باستخدام إنزيم حمّدد يقوم بفصل قواعد األدنني واجلوانني يف ناحية معًا

  والسيتوزين يف ناحيٍة أخرى، وُيطلق عليه يف هذه احلالة اسم اآللة اجلينية أو املقّص اجلييّن

Restriction enzyme أّما الطريقة اليت ترتتب فيها هذه املقاطع فُتعرف باسم التفريغ  (. 25) الشكل

األصلي بعد استخدام  طويلة من اجلزء الذي انفصل عن الشريط اشرطةالكهربائي؛ لتشكل بذلك 
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، حبيث يعتمد الطول هنا على عدد املكررات. يتّم تعريض املقاطع إىل فيلم من األشعة الرتحيل الكهربائي

، وعلى الرغم من كون جزيء  السينية، حبيث ُتطبع عليه على هيئة خطوط ذات لوٍن داكٍن، وشكٍل متواٍز

ا أّن البصمة الوراثّية تظه DNA الـ ، ويكفي إلجرئاها وجود هنا صغريًا إّل ر حبيث تكون واضحة نسبّيًا

نقطة صغرية من الدم، أو شعرة من جسم الشخص املقصود، أو لعاب من فمه؛ حبيث يكون ذلك كفياًل 

 .بتوضيح اختبار البصمة بشكٍل واضٍح

 Restriction enzyme املقّص اجلييّن : رسم توضيحي يبني الية عمل 25الشكل 

 التالية:وميكن تلخيص ما تقدم بالنقاط 

 أواللعاب او اي عينة اخرى . (" من نسيج اجلسم أو سوائله "مثل الشعر، أو الدم،DNAُتستخَرج عينة الـ") -1

ـ ") -2 (" وُيسمَّى هذا اإلنزيم باآللة اجلينية، أو DNAُتقَطع العينة بواسطة إنزيم معني ميكنه قطع شريطي ال

 .Restriction  enzyme املقص اجليين

ُترتَّب هذه املقاطع باستخدام طريقة الرتحيل الكهربائي، وتتكون بذلك اشرطة عرضية من اجلزء املنفصل  -3

 عدد املكررات.عن الشريط تتوقف طوهلا على 

 البصمة الوراثية عمل: رسم توضيحي يبني طريق  26الشكل 
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"، وُتطَبع عليه فتظهر على شكل خطوط داكنة X-ray-filmُتعرَّض املقاطع إىل فيلم األشعة السينية " -4

 . (  26يف الشكل  6و 4,5) اخلطوات  اللون ومتوازية
ومل تتوقف أحباث د."آليك" على هذه التقنية؛ بل قام بدراسة على إحدى العائالت خيترب فيها توريث هذه 

األم، والنصف اآلخر من األب، وهي مع بساطتها البصمة، وتبني له أن األبناء حيملون خطوًطا جييء نصفها من 

يكفي                                                                                                                                                       ختتلف من شخص آلخر.

ل إن شعرة واحدة إذا سقطت من جسم الشخص امُلَراد، أو لعاب سال الختبار البصمة الوراثية نقطة دم صغرية؛ ب

 «آليك»من فمه، أو أي شيء من لوازمه؛ فإن هذا كفيل بأن يوضح اختبار البصمة بوضوح كما تقول أحباث د. 

 د

 والذي (،PCRولو كانت العينة أصغر من املطلوب، فإنها تدخل اختباًرا آخر، وهو تفاعل إنزيم البوليمرييز )

(" يف أي عينة، ومما وصلت إليه هذه األحباث املتميزة أن DNAنستطيع من خالل تطبيقه مضاعفة كمية الـ")

البصمة الوراثية ال تتغري من مكان آلخر يف جسم اإلنسان؛ فهي ثابتة بغض النظر عن نوع النسيج؛ فالبصمة 

 ..........اخل .الوراثية اليت يف العني جتد مثيالتها يف الكبد.. والقلب.. والشعر

 

وبصمات احلمض النووي من  )Crime Scene(م توضيحي يوضح مقارنة بصمة احلمض النووي من مسرح اجلرمية رس: 27الشكل 

 . تطابق مأخوذة من مسرح اجلرمية 2من املشتبه به  DNA بصمة. مشتبهني اثنني

احلمض  من وبصمات األقلواألبناء جيت ان تطابق اثنني على  اإلباءبني م توضيحي يوضح مقارنة بصمة احلمض النووي رس 28الشكل 

 . االبن لتحديد نسب االبن لوالديهمن  DNA بصمةواالم مع  . االبالنووي من 
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 مزايا البصمة الوراثّية 

 ظهورها على شكل خطوط عريضة ميكن قراءتها بسهولة، وختزينها ملّدة طويلة من الزمن.  .1

 كشفها عن أمراٍض وراثّية خمتلفة، ال سّيما اليت تنتقل من السلف إىل اخللف.  .2

 .%، كما حّددها بعض اخلرباء99.9999نسبة جناح نتائجها عالية جدًا تصل إىل  .3

 قاعدة بيانات البصمة الوراثية

ألفًا  180، وهي تضم حاليًا أكثر من 2002ُأنشئت قاعدة بيانات البصمة الوراثية يف اإلنرتبول عام 

قاعدة بيانات البصمة  عوتستطي .األعضاءبلدًا من البلدان  84من مسات البصمة الوراثية اليت يزّودنا بها 

اجلرائم وحلها، ومنها مثاًل االغتصاب  الوراثية لدينا أن تتطابق بني السمات يف خالل دقائق معدودة للربط بني

 .والقتل والسطو املسلح
ميكن ألجهزة الشرطة أن ترسل مسات البصمة الوراثية املرفوعة من مرتكيب اجلرائم ومسارح اجلرائم 

واملفقودين والرفات البشري جمهول اهلوية، فتحصل على نتائج البحث يف غضون دقائق. وقد أتاحت قاعدة 

للمحققني يف مجيع أحناء العامل الربط بني اجملرمني واجلرائم على اختالف أنواعها، ومنها مثاًل  البيانات لدينا

 .االغتصاب والقتل والسطو املسلح
وجتدر اإلشارة إىل أن السمات جيري إرساهلا يف شكل رمز من حروف وأرقام، فهي إذًا ال تتضمن أي بيانات 

بهذه املعلومات لنفسها، مبا يتماشى مع نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. امسية، وبالتالي حتتفظ الدول األعضاء 

 .وللبلدان أن ختتار البلدان األخرى اليت تريد أن تتشارك معها بياناتها

 

 ؟ حديد هوية املفقودينكيف يتم تت

 ةالدولي ةلشرطحلاجة أحيانًا إىل التعاون اقد ال يكون البحث عن شخص مفقود يف وطنه كافيًا، وهلذا تربز ا

 .للعثور عليه. ويف حالة العثور على جثة، ميكن لإلنرتبول أن يستخدم البصمة الوراثية لتحديد هوية الشخص

فنقارن مثاًل بني مسات البصمة الوراثية املرفوعة من اجلثة جمهولة اهلوية وتلك اليت تعود إىل الشخص 

البصمة الوراثية اليت تعود إىل الشخص املفقود من  املفقود ملعرفة ما إذا كانت مطابقة. وميكن أخذ عينة

 .أغراضه الشخصية مثل فرشاة األسنان أو فرشاة الشعر

إىل عينات البصمة  جوعوعندما يتعذر أخذ مسات البصمة الوراثية املباشرة من الشخص املفقود، ميكن الر

ذ من شأن هذا أن يساعد يف التعرف إىل الوراثية املأخوذة من أفراد األسرة الذين يبدون موافقتهم على ذلك، إ

 .قريبهم املفقود

 الدولية؟ كيف تتم املطابقة

املخزنة غي قاعدة البيانات ُتدخل البلدان األعضاء مسات البصمة الوراثية إىل قاعدة بيانات البصمة الوراثية 

فُتجري قاعدة البيانات هذه حبثًا. ويعطي البلد العضو السمات رقمًا مرجعيًا من دون إدراج أي  ،الدولية 

كانت السمات موجودة أصاًل يف قاعدة البيانات بفعل إدراجها من قبل  اإذ .البياناتمعلومات امسية يف قاعدة 

دعوهما ملتابعة يحبصول تطابق، و بلغ كال البلدينيالبحث إجيابية. ويف هذه احلالة، بلد آخر، تكون نتيجة 

 .التحقيقات بعد أن يتحققا من املطابقة مع قاعدة البيانات

أما إذا ُأدخلت السمات إىل قاعدة البيانات للمرة األوىل، فتكون نتيجة البحث سلبية. ويف هذه احلالة، وبعد 

األخرية يف قاعدة البيانات االستحصال على إذن من البلد العضو الذي َتقدم بالسمات، يتم استبقاء هذه 

 .ستقبلالستخدامها يف إجراء مطابقات حمتملة يف امل

 فوائد البصمة الوراثية 

إّن البصمة الوراثية من العمليات ذات التعقيد الكبري، ويتم من خالهلا احلصول على منٍط معني من اجلينات 

املتشكلة للحمض، وُيسمى هذا النمط امللف الشخصّي، ويتم تطبيق هذه العملّية من خالل أخذ عينة من 

كل إنسان مميز بتمّيز بعض املناطق األنسجة اجلسدّية للشخص املراد القيام الفحص له، فإن احلمض النووي ل
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، وهناك بعض األجزاء من احلمض النووي تتم وراثتها من قبل الوالدين، وبذلك النووي املوجودة يف احلمض

ُيمكن القيام بالتحليل من خالل حتليل تعدد أشكال احلمض النووي، وتكمن فائدة استخدام امللف الشخصي 

نسب والكشف عن العالقات األسرّية، وُيمكن حتديد أصل العينة للحمض النووي يف استخدامه لتحديد ال

املكتشفة يف موقع اجلرمية، وبذلك يتم حتديد مرتكب اجلرمية، وُيمكن أن يساعد احلمض النووي يف حتديد 

مثال اذ كان للبصمة الوراثية  هوية بعض الضحايا يف الكوارث الطبيعّية، كعملّية حتديد ضحايا التسونامي

 . يف حتديد هوية الضحايادور كبري

 

 :والطب الشرعياستخدام تقنية البصمة الوراثية يف االحكام اجلنائية 
يف البداية.. استخدم اختبار البصمة الوراثية يف جمال الطب، وفصل يف دراسة األمراض اجلينية وعمليات زرع 

قفزة هائلة؛ حيث تعرف على اجلثث األنسجة، وغريها، ولكنه سرعان ما دخل يف عامل "الطب الشرعي" وقفز به 

املشوهة، وتتبع األطفال املفقودين، وأخرجت احملاكم الربيطانية ملفات اجلرائم اليت ُقيَِّدت ضد جمهول، 

وُفِتَحت التحقيقات فيها من جديد، وبرَّأت البصمة الوراثية مئات األشخاص من جرائم القتل واالغتصاب، 

  .الفاصلة يف قضايا األنسابوأدانت آخرين، وكانت هلا الكلمة 
وواحدة من أشهر اجلرائم اليت ارتبط امسها بالبصمة الوراثية هي قضية د." سام شربد" الذي ُأِدين بقتل زوجته 

أمام حمكمي أوهايو بالواليات املتحدة، وكانت هذه القضية هي فكرة املسلسل  1955ضرًبا حتى املوت يف عام 

.يف فرتة وجيزة حتولت القضية إىل قضية رأي عام، وُأِذيَعت 1984يف عام  The Fugitireاملشهور "اهلارب" 

احملاكمة عرب الراديو وُسِمَح جلميع وكاالت األنباء باحلضور، ومل يكن هناك بيت يف هذه الوالية إال ويطالب 

ثار بالقصاص، ووسط هذا الضغط اإلعالمي ُأغِلَق ملف كان يذكر احتمالية وجود شخص ثالث ُوِجَدت آ

دمائه على سرير اجملين عليها يف أثناء مقاومته، قضي د."سام" يف السجن عشر سنوات، ثم ُأِعيَدت حماكمته 

، حينما طلب االبن 1993، وحصل على براءته اليت مل يقتنع بها الكثريون حتى كان أغسطس عام 1965عام 

 1998احملكمة يف مارس  تالوراثية. أمرة لـ"د. سام شربد" فتح القضية من جديد وتطبيق اختبار البصم األوحد

بأخذ عينة من جثة "شربد"، وأثبت الطب الشرعي أن الدماء اليت ُوِجَدت على سرير اجملين عليها ليست دماء 

"سام شربد"، بل دماء صديق العائلة، وأدانته البصمة الوراثية، وُأسِدَل الستار على واحدة من أطول حماكمات 

 .بعدما حددت البصمة الوراثية كلمتها  2000التاريخ يف يناير 

 

 :آلية استخدام البصمة الوراثية يف اثبات النسب

ُتعد آلية استخدام البصمة الوراثية يف اثبات النسب من التقنيات املستخدمة حديًثا بشكل كبري،  

وتكمن فائدة البصمة الوراثية يف اختبار األبوة من خالل حتديد ما إذا كان الرجل هو األب البيولوجّي أم ال، 

احلمض النووي من عينٍة صغريٍة ويتضمن هذا اإلجراء مجع احلمض النووّي لألب مع فحصه، ويتم استخراج 

من السوائل أو األنسجة اجلسدّية لكلًّا من الطفل واألب الذي ُيراد معرفة الصلة به، ويعتمد آلية استخدام 

اليت ُتكون الكروموسومات،  واالبنالبصمة الوراثية يف اثبات النسب على كشف اجلينات املشرتكة ما بني األب 

رة عن مزيج لكلٍ من األم واألب فقط، وعند تطابق بعض أجزاء احلمض النووي حيث إنّ احلمض النووي هو عبا

يتم تأكيد ما إذا كان الرجل هو األب الفعلي أم ال، وتعد دقة اختبار البصمة الوراثية يف اثبات النسب عاليًة 

 .( 28) الشكل  جًدا

 

 :اجلرمية البيئية حتليل
اسُتخدم حتليل البصمة الوراثية ألول مرة يف حتقيقات الشرطة يف منتصف مثانينيات القرن 

العشرين. ومنذ ذلك احلني، مت اعتماد هذا التحليل يف جمموعة متزايدة من التحقيقات اجلنائية، ومنها 

لقطيع األصلي واملنطقة مثالً حتليل البصمة الوراثية من العاج املضبوط للتعرف إىل ا نوميك .البيئيةاجلرمية 

اجلغرافية، ورمبا أيضاً لتحديد الشبكات اإلجرامية املنخرطة يف صيد الفيلة ووحيدي القرن بشكل غري مشروع 

 .وعلى نطاق واسع
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 : صورة متثل استخدام تقنية البصمة الوراية يف مكافحة اجلرمية البيئية 29الشكل 

الذي تبلغ قيمته مليارات الدوالرات سنويًا، يكشف حتليل البصمة ويف مسألة االجتار غري املشروع باألخشاب 

الوراثية عن إمكانات كبرية من حيث حتديد نوع العينات اخلشبية املضبوطة ومصدرها حتديدًا دقيقًا يبّين 

 حتى شجرة دون سواها.

 

 Vectors  الناقالت 
  

كما ان هناك انواع صناعية  البكترييا.الناقالت هي يف الغالب فريوسات او قطع من احلمض النووي موجودة يف 

 الطبيعة.او شبة صناعية مت تكوينها يف املعامل الطبية النها يف االصل مصنعة من مواد موجودة يف 

 

 Plasmidsالبالزميدات  -

غرية من احلمض النووي قابلة للتكاثر مبعزل عن بقية وهي من اشهر الناقالت ، وهو عبارة عن قطعة ص

احلمض النووي املوجود يف الكروموسومات . وهي شبيهة بالفريوس الصغري ولكنها ال حتتوي على طبقة خارجيو 

   E.coliمن الربوتني . ومرة اخرى، البالزميد عبارة عن قطعة من احلمض النووي املوجود يف البكترييا خاصة يف 

( . و للبالزميد القدرة على التكاثر الذاتي ومبعزل عن بقية 30شكل )Yeastواع اخلمرية وبعض ان

كما ان هناك بالزميدات تستطيع التكاثر داخل البكترييا واخلمرية يف أن  اخللية.الكروموسومات املوجودة يف 

 DNAالبالزميد املصنوع من واحد . ويوجد نوعان من البالزميدات على حسب نوع احلمض النووي فيها ، فهناك 

وهناك انواع عديدة من البالزميد فمنها الصغري ومنها الكبري كما ان منها ما  . RNAونوع االخر مصنوع من 

 جينات.ال حيتوي على اي جني بينما هناك انواع كبرية حتتوي على عدة 

 

 (   : شكل من اشكال البالزميد30شكل)

و باإلضافة اىل وحدة التكاثر الذاتي املوجودة على البالزميد هناك الكثري من اجلينات اليت قد تكون على 

البالزميد وهي مفيدة للعلماء يف عملية نسخ اجلينات والقطع النووية فمثال يوجد على البالزميد جني خاص 
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نات الواقية من املضادات احليوية تساعد يف يكافح املضادات احليوية كاالمبيسيلني والترتاسكيلني . وهذه اجلي

ويعتقد نظريا ان  استنساخه.التعرف وعزل البكترييا اليت حتتوي على البالزميد الذي علية اجلني الذي ميكن 

 الفريوسات املنتشرة يف االصل كانت بالزميدات حيث انها اكتسبت غالف بروتيين خارجي واصبحت فريوسا .
 

 Viral Vectorsالناقالت الفيروسية  -

وهي عبارة عن قطعة من الدنا مغلفة بغالف  .Phageان اشهر هذه االنواع هي الفريوسات املعروفة بالفاج 

وهذا  .  E.coliوهو فريوس موجود يف  Lambda Phageبروتيين . ومن اشهر انواع الفاج ما يسمى بفاج ملبدا 

ولكن قد حورت هذه  .Kilo baseالنوع من الناقالت تستطيع ان حتمل قطعة من الدنا حتى كيلو من القواعد 

عبارة عن تهجني  Cosmidsالفريوسات لكي تستطيع محل كمية اكرب من الدنا . فعلى سبيل املثال الكوزميد 

 Cosاختصارا  وتعرف Cohesive Sequenceقطعة من احلامض النووي )الدنا( تسمى التسلسل الالصق 

sequence  والباك الفريوسي  القواعد.كيلو من  40من فاج ملبدا مع بالزميد والذي يستطيع نقل حتىPAC 

او الكروموسومات  (PI-Derived Artificial Chromosomesاملسمى بكروموسوم البكترييا الصناعي )

 البالزميد .واضافته اىل  Bacteriophageالصناعية وهي عبارة عن حتوير الفاج البكتريي 
 

 Artificial Chromosomes الناقالت الكروموسومية الصناعية -

ونظرا للحاجة اىل نقل احجام كبرية من الدنا فقد قام العلماء بتحوير بعض الناقالت الطبيعة لكي تقوم بهذه 

ويوجد حاليا ناقالت على شكل كروموسوم وفيها القطع االساسية لكي تعمل على شكل كروموسوم .  املهمة .

 Yeast Artificialومن هذه االنواع ما يعرف باسم الياك او كروموسوم اخلمرية الصناعي 

Chromosomes (YAC)  والياك عبارة عن قطعة  القواعد.كيلو من  500والذي يستطيع نقل اكثر من

 Centromereومركز للكروموسوم ( Telomeres 2من الدنا مرتابطة وحتتوي على طرفني للكروموسوم )

 Bacterialينما الباك البكتريي ب ،Autonomous replicating sequence (ARS)ومركز للتضاعف 

BAC)Artificial Chromosomes ( لقواعد كيلو من ا 150يستطيع محل حتى  والذي )KB150(   وهو

 . E.coli Plasmid-factor fertilityحتوير للبالزميد املعروف ببالزميد بكترييا 

 


