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نظري   9المحاضرة 



 :    Morphological Markersاملؤشرات املظهرية 

 ثٍٛ نهتًٛٛض تؼمٛذا ٔاأللم األعٓم انطشٚمخ ْٙ انًظٓشٚخ انًإششاد تؼذ•

 ًٚكٍ ٔال انٕساحٙ انتُٕع نذساعخ غشٚمخ ٔألذو أٔل ٔتؼذ اإلفشاد

 ئنٗ ثبالعتُبد األفشاد ثٍٛ انتجبُٚبد ئٚزبد ػهٗ تؼتًذ ئر ػُٓب االعتغُبء

 ٔنكٍ ،االَتبد كًٛخ أ انًُٕ ٔغجٛؼخأ هٌٕان يخم انًظٓشٚخ انصفبد

  صٛج كجٛش ثشكم انجٛئٛخ ثبنظشٔف انًإششاد يٍ انُٕع ْزا تأحش

 انًُٕ ظشٔف ثبختالف انُٕع نُفظ انخبسرٙ انًظٓش ٚختهف

 لهٛال   ػذدا   تًخم ئَٓب أ٘ لهٛهخ انًإششاد تهك أػذاد ئٌ كًب انخبسرٛخ،

 ثؼط أٌ ػٍ فعال   Genome انًزٍٛ فٙ (loci) انًٕالغ يٍ

 انعشٔسح يٍ ٚزؼم يًب رٍٛ يٍ اكخش ثٓب ٚتضكى انًظٓشٚخ انصفبد

 .انخبسرٛخ انؼٕايم اتزبِ حجبتب   أكخش يإششاد اعتخذاو



 Isozyme markersاملؤشرات اإلنزميية   

 اإلَضٚى رنك ٚشجّ يؼٍٛ إلَضٚى اٜخش انشكم ثأَّ Isozyme انـ تؼشٚف ًٚكٍ•

 فصهٓب ًٚكٍ ٔثزنك فّٛ االيُٛٛخ األصًبض تغهغم فٙ ػُّ ٚختهف نكُّ ثبنٕظٛفخ

 تهك ػذد ثخجبد انٕاصذ انُٕع أفشاد ٔٚتًٛض انكٓشثبئٛخ، انٓزشح ثبعتخذاو ثؼط ػٍ

 يٍ ٔأٔل طؼث ػٍ تًٛٛضْب ًٚكٍ أػالِ انتضهٛالد فجبعتخذاو نزنك اإلَضًٚبد

 انزضٚئٛخ انًإششاد ظًٍ ٔتصُف Bartels (1971) ْٕ انطشٚمخ ْزِ غٕس

Molecular Markers ٌْزِ تشصٛم ٔٚتى انزٍٛ تؼجٛش ػٍ َبتذ انجشٔتٍٛ ال 

 خػ ٔٚؼشف انُشب أ Polyacrylamide انـ ْالو ػهٗ انًتُبظشح االَضًٚبد

 أ انفشد نزنك انًتُبظشح اإلَضًٚبد ثصًخ ثأَٓب انًشصهخ نهؼُٛخ انضضو تٕصٚغ

 أًَبغ ٔيمبسَخ ثتصُٛفٓب انضضو ْزِ ئظٓبس ٔٚتى Isozyme fingerprint انصُف

 .انًطهٕثخ انتجبُٚبد ٔئٚزبد نهفشد انضضو تٕصٚغ

 يب غبنجب انزُٛٙ انتؼجٛش ٌأ يُٓب انًغبٔئ يٍ انؼذٚذ نٓب فبٌ انًإششاد أَٓزِ ئال•

 انؼًشٚخ ٔيشصهتّ انتضهٛالد نٓزِ انًغتخذو انُغٛذ َٕٔع انجٛئٛخ ثبنظشٔف ٚتأحش

 .يضذٔدا   أ لهٛال   ٚكٌٕ اإلَضًٚٛخ انًتُبظشاد ػذد أٌ ػٍ فعال  

 



Conditions that characterize a suitable molecular marker 

:صفبت املعلمبت اجلزيئية املنبسبة  
 

Must be polymorphic. 

 Co-dominant inheritance.  

 Provide adequate resolution 
of genetic differences  

 Randomly and frequently 
distributed throughout the 
genome. 

 Easy and cheap. 

 Reproducible. 

 need small amounts of 
tissue and DNA samples 

 

انتؼذدٚخ انشكهٛخ. 

انغٛبدح انًشتشكخ. 

 تظٓش االختالفبد انٕساحٛخ

 .ثشكم دلٛك

 ٗيٕصػخ ٔيكشسح ثبَتظبو ػه

 .انزُٕٛو

عٓهخ ٔسخٛصخ. 

راد تكشاسٚخ ػبنٛخ. 



Fingerprinting 

 البصمت الىراثيت
Sequencing 

 االوتيتاألسس  تتببعبثتحديد 

SNPs 
Multi-Lucs 

 المىاقع المتعددة
Single-Luci 

SSR، CAPs DNA Hybridization PCR 

RFLP AFLP – RAPD - ISSR 

The DNA 

  (الدنب)
The protein encoded by it 

 (البروتين)

Hybridisation-based methods 

 التهجين  تقبنبث

PCR-based techniques 

 PCRتعتمد علً الـ  تقبنبث
Isozymes 

Seed storage proteins 

:التي تىلد المؤشراث الجزيئيت لكشف التببين الىراثي وذلك علً مستىي التقبنبثتم تطىير العديد من   

The RNA 

 (الرنب)

cDNA 



 :املعلمبت اجلزيئية للعديد من التطبيقبت منهبتستخدم 

Genetic diagnostics. ُٙٛانكشف انز 

Study of genome.    دساعخ انزُٕٛو 

Paternity testing and the investigation of 

crimes. اختجبساد االثٕح ٔانتمصٙ فٙ انزشائى 

Measure the genomic response to selection in 

livestock. انٕساحٛخ نالَتخبة لٛبط اعتزبثخ انًبدح    



 :   DNA Markersمؤشرات الدنب      

 موقع على بها االستدالل ٌمكن الدنا من تتابعات بأنها الدنا مؤشرات تعرف•
 بٌن الوراثٌة العالقات لدراسة تستخدمو ،الجٌن او الكروموسوم على معٌن

 المعلومات فً االختالفات تعكس لكونها الوراثٌة البصمة وإٌجاد األفراد
  الحذف من أما ناتجة تكون االختالفات وهذه فٌهم المخزونة الوراثٌة

Deletion ، اإلدخال او Insertion، الترتٌب اعادة او Rearrangement   
 الوراثٌة كالطفرات كان سبب ألي المدروسة األفراد مجٌن فً للنٌوكلٌوتٌدات

 taxonomy Molecular الجزٌئً التصنٌف دراسات فً اعتمدت لذلك
   الوراثٌة الخرائط بناء وفً   Evolutionary studies  التطورٌة والدراسات

Genetic Mapping ، التنوع لدراسة المهمة األدوات من أصبحت كما 
 تطوٌر فً له بدٌل ال الذي االختٌار تعد اذ ،Genetic Diversity  الوراثً
 االختالفات تعكس المؤشرات هذه ان وبما ،األنواع لحفظ المالئمة الخطط
 الحٌة الكائنات مجٌن الن ونظرا للدنا المكونة القواعد مستوى على مباشرة
 المؤشرات هذه اعداد فان لذلك القواعد هذه من المالٌٌن على ٌحتوي الراقٌة
   Loci المواقع مئات عن الكشف على القدرة لها فان وبالتالً. جدا   كبٌرة
  .الواحد للموقع ألٌالت ولعدة



ميزاتهب
 اثشص ٔيٍ ػذٚذح ثًضاٚب انغبثمخ ثبنًإششاد يمبسَخ انًإششاد ْزِ تًتبص 

 ٔ يجبششح انذَب يغتٕٖ ػهٗ ٚضذث انز٘ انتغبٚش تظٓش ئَٓب انًًٛضاد ْزِ

 ثبنجٛئخ تتأحش ال انتٙ انًغتمشح انٕساحٛخ انًبدح ْٕ انذَب فبٌ يؼشٔف ْٕ كًب

 انًإششاد ثؼكظ  Stability ثبالعتمشاسٚخ انًإششاد ْزِ ايتبصد نزا

 ثبنظشٔف كجٛش ثشكم تتأحش انتٙ انًظٓشٚخ انصفبد ػهٗ انًؼتًذح انٕساحٛخ

 انًٕرٕدح انذَب يبدح ػهٗ تؼتًذ ثكَٕٓب انًإششاد ْزِ تًتبص ٔكزنك انجٛئٛخ،

ٔ   ٔثشكم انكبئٍ خالٚب رًٛغ فٙ  رنك يٍ رضء أ٘ تضهٛم فبٌ نزا يتغب

 انٕساحٛخ انكبئٍ صبنخ ثبنُتٛزخ ٚؼكظ عٕف ػًشٚخ يشصهخ أ٘ ٔفٙ انكبئٍ

زؼهٓبٚٔ انشًٕنٛخ انًإششاد يٍ انُٕع ْزا ًُشٚ يًب دلٛك َضٕ ٔػهٗ

 نزنك نجشٔتُٛٙا انًضتٕٖ تضهٛم ػهٗ انًؼتًذح انًإششاد ػهٗ تتفٕق

 .ئَضًٚٛخ يتُبظشاد يٍ انجشٔتُٛبد ْزِ تًخهّ يب ػهٗ صتٗ أ انكبئٍ



 يٍ كجٛشح أػذاد كشف ػهٗ لذستٓب ْٙ انذَب نًإششاد االخشٖ انًًٛضاد ٔيٍ•

 اختالف أ٘ ئٚزبد ػهٗ لبدسح رؼهٓب يًب   Numerous Polymorphic انتجبُٚبد

 انٕساحٛخ انتغٛشاد تتجغ ػهٗ لذستٓب ػٍ فعال   األفشاد ألشة ٔثٍٛ غفٛفب   كبٌ يًٓب

 يإششاد أًْٛخ تجشص كًب ،انتٕاسث فٙ يُذل لٕاٍَٛ ئنٗ تغتُذ كَٕٓب األرٛبل ػجش

 انجصًخ اٚزبد فٙ أًْٓب ٔيٍ انًزبالد شتٗ ٔفٙ انٕاعؼخ تطجٛمبتٓب خالل يٍ انذَب

  ألصُبف انًجكش ٔانتشخٛص ٔانتًٛٛض (DNA Fingerprinting) انٕساحٛخ

 يشثٙ ٔيغبػذح انُجبتبد فٙ نهزُظ انًجكش ٔانتًٛٛض ثُٛٓب انمشاثخ ٔتضذٚذ انغالالد

 خالل يٍ رذٚذح أصُبف تطٕٚش أ ٔانتٓزٍٛ انتعشٚت يًٓخ تغٓٛم فٙ انُجبد

 انُجبد يشثٙ صمٕق ٔصفع انجزٔس َمبٔح فضص ٔكزنك انتغبٚشاد يغتٕٖ تضذٚذ

 . انًشظٛخ اإلصبثبد ػٍ انًجكش ٔانكشف نأليشاض انًمبٔيخ األصُبف نتًٛٛض

 تطٕٚش ْٕ انٕساحٛخ انجصًخ ئٚزبد يزبل فٙ ٔانتطجٛمٛخ انؼهًٛخ انزٕاَت ٔيٍ •

 نهُجبتبد انٕساحٙ انخجبد يٍ ٔانتأكذ انتضمك فٙ العتخذايٓب انذَب يإششاد يٍ انؼذٚذ

 انفبكٓخ ٔأشزبس كبنُخٛم انًؼًشح انُجبتبد ٔخبصخ انُغٛزٛخ انضساػخ يٍ انُبتزخ

 ٔيُغ انًُتذ رٕدح نعًبٌ األصم يغ انٕساحٙ انتطبثك شٓبدح ٔئصذاس ٔغٛشْب

 .ٔانًغتٓهك انًغتخًش يٍ كم صمٕق نضًبٚخ انتزبس٘ انغش



 DNA satellites تىابع الدنب 
ٔنكُٓب تتكشس ثشكم  انُٕٛكهٕٛتٛذ٘ػجبسح ػٍ لطغ صغٛشح يٍ انذَب تختهف فٙ تغهغهٓب 

يتتبنٙ ئنٗ انؼذٚذ يٍ انًشاد ٔلذ تصم أصٛبَب  ئنٗ انؼذٚذ يٍ اٜالف ٔتٕرذ فٙ يُبغك 

 انكشٔيٕعٕيبدٔأغشاف  انغُتشٔيٛشاد

 Gene مىرث
يٍ رض٘ء انذَب تتٕاسحّ األثُبء  انُٕٛكهٕٛتٛذ٘انًٕسث ػجبسح ػٍ رضء يضذد انتغهغم 

ٔكم يٕسث ٚؼجش ػٍ ٔظٛفخ يضذدح ٔلذ تكٌٕ صفخ يٍ صفبد انفشد ًٚكٍ  األثبءيٍ 

 .سؤٚخ ياليضٓب ظبْشح ػهّٛ
 Genetic fingerprint بصمت وراثيت

رض٘ء انذَب انًكٌٕ األعبعٙ نهًبدح انٕساحٛخ  َٕٛكهٕٛتٛذادفٙ غجٛؼخ تغهغم  ئختالف

 يٍ فشد ئنٗ آخش
 
 



  Microsatellites التىابع الدقيقت
نكُّ ٚتكشس ثشكم يتتبثغ آالف  َٕٛكهٕٛتٛذاد 6ئنٗ  4ٚتشأس ثٍٛ  َٕٛكهٕٛتٛذ٘تغهغم 

 انًشاد

 
 Minisatellites التىابع المتىسطت

نكُخ ٚتكشس ثشكم  َٕٛكهٕٛتٛذح 90ئنٗ  8ٚتشأس ثٍٛ  َٕٛكهٕٛتٛذ٘ػجبسح ػٍ تغهغم 

 انًشاديتتبثغ آالف 

 
  Mitochondrial DNA (mDNA)الميتىكندريبدنب 

انًغإٔل ػٍ ئَتبد  انؼعٙ، رنك انًٛتٕكُذسٚب ػعٛبددَب صغٛش صهمٙ ٕٚرذ فٙ 

 .انطبلخ فٙ انخالٚب ْٔزا انذَب ّٕٚسث ػٍ غشٚك األو فمػ



 .PCRعمليبث التضبعف لقطعت دنب بىاسطت تفبعل الـ 

فصل شريطي 

م  95الدنا  

ارتباط البادئ 

م  55بقوالب الدنا   

استطالة شريطي الدنا بفعل 

م  72انزيم البلمرة   
 قطعة دنا جديدة

م  95فصل شريطي الدنا   

 قطعة دنا جديدة

 استطالة شريطي

م  72الدنا   

 قطع دنا جديدة قطع دنا جديدة



)Restriction fragment length polymorphism(or RFLP  

 .قطع الحصر ذات الطول المتعدد•

 
)Amplified fragment length polymorphism(or AFLP  

 .المضخمةالتعددٌة الشكلٌة للقطعة •
 

 )Random amplification of polymorphic DNARAPD (or  

 .عشوائٌا  التعددٌة الشكلٌة للدنا المضخم •
 

 CAPS (Cleaved amplified polymorphic sequences). 

 

 
)Single nucleotide polymorphismSNP (or  

 التعددٌة الشكلٌة النقطٌة•

 
)Simple sequence repeat(or SSR  

 .التكرارٌة البسٌطة التتابعات•

 

 

 

 بعض الطرائق الشبئعت في المؤشراث الجزيئيت



تقنيبت البيولوجيب اجلزيئية

 اإلستنساخ -1

التسلسلً الولٌمرازتفاعل  -2  

 الرحالن الكهربائً -3

 معرفة التسلسل النووي  -4

 التهجٌن الجزٌئً  -5


