معيار الويبو ST.26
المستوى المتقدم
ندوة تدريبية إلكترونية
كم ٌل لما سبقه ،ومن المفترض أن يكون المشاركون قد حضروا بالفعل دورة "أساسيات معيار الويبو ."ST.26
مالحظة :هذا التدريب ُم ِّ
يمكن الوصول إلى دورة "أساسيات معيار الويبو  "ST.26عبر الرابط اآلتي:
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62848
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سنتناول اليوم
عرفات الشائعة االستخدام
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

أنساق مواقع السمات
عرفات المكتوبة بلغات غير اإلنكليزية
عرفات وقيم ال ُم ِّ
أنساق قيم ال ُم ِّ
حاالت خاصة  -يُوراسيل في الحمض النووي (الدنا) وثيمين في الحمض النووي
الريبي (الرنا)؛ جزيئات الدنا /الرنا الهجينة
نظائر النوكليوتيدات ،واألحماض األمينية  ،Dوالتسلسالت المتفرعة
متغيرات التسلسل
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عرفات الشائعة
مفاتيح السمات وال ُم ِّ
االستخدام
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ
يمكن استخدام مفاتيح السمات لتقديم وصف إضافي لبقية واحدة أو أكثر من بقايا تسلسل ُمحدَّد بالموقع
 ترد في القسم  5من المرفق األول مفاتيح السمات الخاصة بتسلسالت النوكليوتيدات مفاتيح السمات الخاصة بتسلسالت النوكليوتيدات تُكتب بحروف صغيرة ،مثال:""misc_binding
 ترد في القسم  7من المرفق األول مفاتيح السمات الخاصة بتسلسالت األحماض األمينية مفاتيح السمات الخاصة بتسلسالت األحماض األمينية تُكتب بحروف كبيرة ،مثال:""REGION
عرفات لتقديم وصف إضافي للسمات
يمكن استخدام ال ُم ِّ
عرفات الخاصة بتسلسالت النوكليوتيدات
 ترد في القسم  6من المرفق األول ال ُم ِّعرفات الخاصة بتسلسالت النوكليوتيدات تُكتب بحروف صغيرة ،مثال:
 ال ُم ِّ""allele
عرفات الخاصة بتسلسالت األحماض األمينية
 ترد في القسم  8من المرفق األول ال ُم ِّعرفات الخاصة بتسلسالت األحماض األمينية تُكتب بحروف كبيرة ،مثال:
 ال ُم ِّ""NOTE
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ
مفاتيح السمات اختيارية ،باستثناء سمة " "source"/"SOURCEالتي تُعد إلزامية لكل تسلسل.
عرفات التي يمكن استخدامها لتقديم وصف إضافي للسمة.
ستكون لكل مفتاح من مفاتيح السمات قائمة بال ُم ِّ
عرفات إلزامية.
عرفات اختيارية ،ولكن تحتوي بعض مفاتيح السمات على ُم ِّ
ومعظم ال ُم ِّ

عرفان " "mol_type"/"MOL_TYPEو" "organism"/"ORGANISMإلزاميين لسمة
يُعتبر ال ُم ِّ
"."source"/"SOURCE
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ
بعض مفاتيح السمات لها قيود إضافية
 نطاق الكائن :على سبيل المثال ،يقتصر " "C_regionعلى حقيقيات النوى نطاق الجزيء :على سبيل المثال ،يقتصر " "D-loopعلى تسلسالت الحمض النووي الريبي المنزوعاألكسجين ()DNA
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح سمة ""modified_base
عرفه اإللزامي " "mod_baseلوصف النوكليوتيد
ينبغي استخدام مفتاح السمة " "modified_baseو ُم ِّ
ال ُمعدَّل (المعيار  ،ST.26الفقرة )16
"النوكليوتيد ال ُمعدَّل" هو أي نوكليوتيد بخالف:
 ]etahpsohponom-’3deoxy-[a, g, c, or t ]( etahpsohponom-’3 [u ro ,c ,g ,aالمعيار  ،ST.26الفقرة (3و))ينبغي تمثيل "النوكليوتيد ال ُمعدَّل" بالنوكليوتيد المقابل غير ال ُمعدَّل (في المرفق األول ،القسم  ،1الجدول ،)1
متى أمكن ذلك ،وإال يمكن تمثيله بالرمز " ."nعلى سبيل المثال ،ينبغي تمثيل " 2’-O-methylcytidine
" بالرمز " "cفي التسلسل .وينبغي تمثيل " "Queuosineبالرمز " ."nوالرمز " "nيعادل بقية واحدة
فقط.
عرف اإللزامي " "mod_baseمن القيم الواردة في المرفق األول ،القسم  ،2الجدول
يجب اختيار قيمة ال ُم ِّ
عرف " "noteإضافي على االسم الكامل غير
 .2وإذا كانت القيمة هي " ،"otherفيجب أن يحتوي ُم ِّ
المختصر للبقية ال ُمعدَّلة.
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""modified_base
مثال :تسلسل نوكليوتيد مع إينوزين في الموضع 15

يرد "اإلينوزين" في المرفق األول ،القسم  ،2الجدول  2باالختصار ""i
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""modified_base
مثال :تسلسل نوكليوتيد مع زَ ا ْنثين في الموضع 22

عرف
ال يرد "الزَ ا ْنثين" في المرفق األول ،القسم  ،2الجدول 2؛ لذلك ،يجب أن تكون قيمة ال ُم ِّ
عرف " "noteإضافي به القيمة
" "mod_baseاإللزامي هي " ،"OTHERويجب إدراج ُم ِّ
"."xanthine
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""modified_base
والبيريميدين (:)abasic
يمكن أيضا ً استخدام " "modified_baseلوصف موقع منزوع البورين
ِّ

صف بمزيد
يمكن تمثيل الموقع المنزوع البورين
والبيريميدين ( )abasicبالرمز " "nفي التسلسل ،ثم يُو َ
ِّ
عرف " "mod_baseبالقيمة
من التفصيل باستخدام مفتاح السمة " "modified_baseإلى جانب ال ُم ِّ
عرف " "noteإضافي بالقيمة "."abasic site
" "OTHERو ُم ِّ
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
يمكن استخدام مفتاح السمة " "CDSلتحديد تسلسالت الترميز .ويجب أن يحتوي موقع السمة  CDSعلى
رامزَ ة التوقف( .المعيار  ،ST.26الفقرة )89
ِّ
عرفات إلزامية لمفتاح السمة ""CDS
ال توجد ُم ِّ
عرفات الشائعة االستخدام ما يلي:
تشمل ال ُم ِّ
”“translation

”“pseudogene

”“pseudo

”“transl_except

”“codon_start

”“transl_table

”“protein_id
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
عرفات اآلتية:
عرف واحد فقط من ال ُم ِّ
يمكن أن يكون للسمة "ُ "CDSم ِّ
القيمة

الوصف

عرف
ال ُم ِّ

ال شيء

يشير إلى أن السمة  CDSغير فعالة وليست لها
ترجمة ،ولكنها ليست جينا ً كاذبا ً

كاذب

ُمعالَج
غير ُمعالَج
وحدوي
أ َ ِّلي ِّلي
غير معروف

يشير إلى أن السمة  CDSجين كاذب وليست لها
ترجمة

جين كاذب

اختصارات األحماض
األمينية المكونة من حرف
واحد

يشير إلى تسلسل الحمض األميني المشتق من
ترجمة CDS

ترجمة
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
تسلسل الحمض األميني الذي يحتوي على  4أو أكثر من األحماض األمينية ال ُمحدَّدة صراحةً والمرمز
درج في الكشف التسلسلي
عرف " "translationيجب أن يُ َ
بتسلسل ترميز وال ُمفصح عنه في ال ُم ِّ
كتسلسل منفصل وأن يُخصص له رقمه الخاص لتعريف التسلسل.
عرف
رقم تعريف التسلسل ال ُمخ َّ
صص لتسلسل الحمض األميني يجب أن يُقدَّم كقيمة في ال ُم ِّ
" "protein_idضمن مفتاح السمة "."CDS
عرف " "ORGANISMالخاص بمفتاح السمة " "SOURCEلتسلسل الحمض األميني يجب أن
ال ُم ِّ
(المعيار  ،ST.26الفقرة )92
عرف تسلسل الترميز الخاص به.
يكون مطابقا ً ل ُم ِّ
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
عرفات التي يمكنها تعديل التسلسل المترجم:
ال ُم ِّ
القيمة

الوصف

رقم يمثل أحد جداول
الترجمة الواردة في الملحق
األول ،القسم 9

يشير إلى جدول الشفرة الجينية ال ُمستخدم لترجمة
CDS؛ والقيمة االفتراضية هي "Standard -1
"Code

(pos:<location>,
)>aa:<amino_acid

رامزَ ة ال تتوافق مع الشفرة الجينية
يشير إلى ترجمة ِّ
ال ُمحدَّد في ""transl_table

 1أو  2أو 3

يشير إلى إطار قراءة  CDSبالنسبة إلى القاعدة
األولى

عرف
ال ُم ِّ
transl_table

transl_except

codon_start
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
مثال SEQ ID NO:1 :هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري (جدول الشفرة الجينية "-3
:)"Yeast Mitochondrial Code

الرامزَ ة الموجودة في المواضع 32-30
ِّ
ترمز إلى السيلينوسيستين ()Sec
برامزَ ة جزئية
يبدأ التسلسل ِّ
ما المعلومات التي ينبغي إدراجها في سمة  CDSلتمثيل هذا التسلسل بدقة؟
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
مثال SEQ ID NO:1 :هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري (جدول الشفرة الجينية "-3
:)"Yeast Mitochondrial Code

• يُمثَّل التسلسل في الكشف التسلسلي على النحو اآلتي:
tggataatga agaagttaac gaagaatgta tgagattatt tttcaagaac gctcgtcatc taacatcaag gttgacataa
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
مثال SEQ ID NO:1 :هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري (جدول الشفرة الجينية "-3
:)"Yeast Mitochondrial Code

• مفتاح السمة ""CDS
• موقع السمة80..1< :
رامزَ ة التوقف في
يتضمن الموقع ِّ
المواضع 80-78
يشير "<" إلى أن منطقة التشفير تبدأ
قبل الموضع 1
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
مثال SEQ ID NO:1 :هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري (جدول الشفرة الجينية "-3
:)"Yeast Mitochondrial Code

• مفتاح السمة ""CDS
عرف
تشير قيمة ال ُم ِّ
" ،"codon_startوهي  ،3إلى أن
رامزَ ة كاملة تبدأ في الموضع
أول ِّ
الثالث داخل الموقع

• موقع السمة80..1< :
عرف " "codon_startمع القيمة ""3
• ُم ِّ
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
مثال SEQ ID NO:1 :هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري (جدول الشفرة الجينية "-3
:)"Yeast Mitochondrial Code

تُستخدم جداول الشفرة الجينية الواردة
في القسم  9من المرفق األول لتحديد
عرف "."transl_table
قيمة ال ُم ِّ

• مفتاح السمة ""CDS
• موقع السمة80..1< :
عرف " "codon_startبالقيمة ""3
• ال ُم ِّ
عرف " "transl_tableبالقيمة ""3
• ال ُم ِّ
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
مثال SEQ ID NO:1 :هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري (جدول الشفرة الجينية "-3
:)"Yeast Mitochondrial Code

• مفتاح السمة ""CDS
• موقع السمة80..1< :

عرف " "transl_exceptسيضع
ال ُم ِّ
الحمض األميني سيلينوسيستين

عرف " "codon_startبالقيمة ""3
• ال ُم ِّ
عرف " "transl_tableبالقيمة ""3
• ال ُم ِّ
عرف " "transl_exceptبالقيمة "(")pos:30..32,aa:Sec
• ال ُم ِّ
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
مثال SEQ ID NO:1 :هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري (جدول الشفرة الجينية "-3
:)"Yeast Mitochondrial Code

• مفتاح السمة ""CDS
• موقع السمة80..1< :

عرف
ال تظهر ِّ
رامزَ ة التوقف في ُم ِّ
الترجمة!

عرف " "codon_startبالقيمة ""3
• ال ُم ِّ
عرف " "transl_tableبالقيمة ""3
• ال ُم ِّ
عرف " "transl_exceptبالقيمة "(")ceS:aa,32..30pos:
• ال ُم ِّ
عرف " "translationبالقيمة ""DNEEVNEECURLFFKNARHTTSRLT
• ال ُم ِّ
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
مثال SEQ ID NO:1 :هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري (جدول الشفرة الجينية "-3
:)"Yeast Mitochondrial Code

• مفتاح السمة ""CDS
• موقع السمة80..1< :
عرف " "codon_startبالقيمة ""3
• ال ُم ِّ
عرف " "transl_tableبالقيمة ""3
• ال ُم ِّ
عرف " "transl_exceptبالقيمة "(")ceS:aa,32..30pos:
• ال ُم ِّ
عرف " "translationبالقيمة ""DNEEVNEECURLFFKNARHTTSRLT
• ال ُم ِّ
• تسلسل بروتين منفصل للترجمة
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
مثال SEQ ID NO:1 :هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري (جدول الشفرة الجينية "-3
:)"Yeast Mitochondrial Code

• مفتاح السمة ""CDS
• موقع السمة80..1< :
عرف " "codon_startبالقيمة ""3
• ال ُم ِّ
عرف " "transl_tableبالقيمة ""3
• ال ُم ِّ
عرف " "transl_exceptبالقيمة "(")pos:30..32,aa:Sec
• ال ُم ِّ
عرف " "translationبالقيمة ""DNEEVNEECURLFFKNARHTTSRLT
• ال ُم ِّ
• تسلسل بروتين منفصل للترجمة
عرف " "protein_idمع رقم تعريف التسلسل الخاص بالبروتين المترجم
• ال ُم ِّ
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت النوكليوتيدات :مفتاح السمة ""CDS
يمكن لموقع السمة " "CDSأن يستخدم عامل الموقع " "joinلتوصيل أجزاء متقطعة من تسلسل ما وتحويلها
إلى منطقة تشفير واحدة
)join(location1,location2
يمكن لموقع السمة " "CDSأن يستخدم العامل " "complementلإلشارة إلى أن السمة تقع على الجديلة
المكملة للتسلسل ال ُمحدَّد بواسطة واصفة الموقع
ِّ
(complement)location
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت األحماض األمينية :مفاتيح السمات الشائعة االستخدام
مفتاح السمة

عرفات إلزامية؟
هل توجد ُم ِّ

الوصف

صف الموقع
يجب أن يُو َ
عرف  NOTEإلزامي
ب ُم ِّ

يشير إلى موقع واحد محل اهتمام من مواقع
األحماض األمينية

عرف NOTE
ال شيء ،ال ُم َّ
اختياري

يشير إلى منطقة محل اهتمام

REGION

عرف
يجب أن يحتوي ُم ِّ
 NOTEاإللزامي على اسم
المجموعة الكيميائية

يشير إلى موضع االرتباط الخاص بمجموعة
كيميائية

BINDING

عرف NOTE
ال شيء ،ال ُم َّ
اختياري

يصف المناطق المشكوك فيها في التسلسل

UNSURE

SITE
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت األحماض األمينية :األحماض األمينية المعدلة
"الحمض األميني ال ُمعدَّل" هو أي حمض أميني بخالف:
L-asparagine
L-arginine
L-alanine
L-glutamic acid
L-glutamine
L-cysteine
L-leucine
L-isoleucine
L-histidine
L-proline L-phenylalanine
L-methionine
L-selenocysteine L-threonine
L-serine
L-valine
L-tyrosine
(المعيار  ،ST.26الفقرة (3ه))

L-aspartic acid
L-glycine
L-lysine
L-pyrrolysine
L-tryptophan

ينبغي تمثيل "الحمض األميني ال ُمعدَّل" بالحمض األميني المقابل غير ال ُمعدَّل ،كلما أمكن ذلك .وإال يمكن
تمثيله بالرمز " ."Xعلى سبيل المثال ،ينبغي تمثيل "الهيدروكسيليزين" بالرمز " "Kفي التسلسل .وينبغي
تمثيل "األورنيثين" بالرمز "( ."Xالمعيار  ،ST.26الفقرة .)29
الرمز " "Xيعادل بقية واحدة فقط.
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت األحماض األمينية :األحماض األمينية المعدلة
يمكن استخدام العديد من مفاتيح السمات لإلشارة إلى "حمض أميني ُمعدَّل":
الوصف
يشير إلى حمض أميني غير ُمعدَّل بعد الترجمة

مفتاح السمة
SITE

يشير إلى حمض أميني ُمعدَّل بعد الترجمة

MOD_RES

يشير إلى حمض أميني ُمرت ِّبط بالغليكوزيل

CARBOHYD

يشير إلى االرتباط التساهمي لشريحة دهنية بحمض أميني

LIPID

عرف  NOTEاإللزامي مع كل مفتاح من مفاتيح السمات المذكورة أعاله ،مع قيمة تصف
يجب إدراج ُم ِّ
التعديل.
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت األحماض األمينية :األحماض األمينية المعدلة
Gly-Ser-N-acetylAla-Ser-Asp-Val-Orn-Lys-Asn-Val-Leu
1
5
10
asialyloligosaccharide

حيث يُعدَّل حمض األالنين في الموضع  3بعد الترجمة
في إحدى الخاليا ليصبح n-acetyl alanine

عرفات التي ينبغي إدراجها في الكشف التسلسلي لتمثيل هذا التسلسل بدقة؟
ما مفاتيح السمات وال ُم َّ
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت األحماض األمينية :األحماض األمينية المعدلة
Gly-Ser-N-acetylAla-Ser-Asp-Val-Orn-Lys-Asn-Val-Leu
1
5
10
asialyloligosaccharide

حيث يُعدَّل حمض األالنين في الموضع  3بعد الترجمة
في إحدى الخاليا ليصبح n-acetyl alanine

• يُمثَّل التسلسل في الكشف التسلسلي على النحو اآلتي:
GSASDVXKNVL
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت األحماض األمينية :األحماض األمينية المعدلة
Gly-Ser-N-acetylAla-Ser-Asp-Val-Orn-Lys-Asn-Val-Leu
1
5
10
asialyloligosaccharide

حيث يُعدَّل حمض األالنين في الموضع  3بعد الترجمة
في إحدى الخاليا ليصبح n-acetyl alanine

• يُمثَّل التسلسل في الكشف التسلسلي على النحو اآلتي:
GSASDVXKNVL
عرف  NOTEبه القيمة "N-
• مفتاح السمة " "MOD_RESمع الموقع " "3و ُم ِّ
"acetylalanine
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت األحماض األمينية :األحماض األمينية المعدلة
Gly-Ser-N-acetylAla-Ser-Asp-Val-Orn-Lys-Asn-Val-Leu
1
5
10
asialyloligosaccharide

حيث يُعدَّل حمض األالنين في الموضع  3بعد الترجمة
في إحدى الخاليا ليصبح n-acetyl alanine

• يُمثَّل التسلسل في الكشف التسلسلي على النحو اآلتي:
GSASDVXKNVL
عرف  NOTEبه القيمة "N-
• مفتاح السمة " "MOD_RESمع الموقع " "3و ُم ِّ
"acetylalanine
عرف  NOTEبه القيمة ""ornithine
• مفتاح السمة " "SITEمع الموقع " "7و ُم ِّ
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عرفات
مفاتيح السمات وال ُم ِّ

تسلسالت األحماض األمينية :األحماض األمينية المعدلة
Gly-Ser-N-acetylAla-Ser-Asp-Val-Orn-Lys-Asn-Val-Leu
1
5
10
asialyloligosaccharide

حيث يُعدَّل حمض األالنين في الموضع  3بعد الترجمة
في إحدى الخاليا ليصبح n-acetyl alanine

• يُمثَّل التسلسل في الكشف التسلسلي على النحو اآلتي:

GSASDVXKNVL
عرف  NOTEبه القيمة "N-
• مفتاح السمة " "MOD_RESمع الموقع " "3و ُم ِّ
"acetylalanine
عرف  NOTEبه القيمة ""ornithine
• مفتاح السمة " "SITEمع الموقع " "7و ُم ِّ
عرف  NOTEبه القيمة "Asn side-
• مفتاح السمة " "CARBOHYDمع الموقع " "9و ُم ِّ
"chain linked to asialyloligosaccharide
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أنساق مواقع السمات
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أنساق المواقع
واصفات المواقع لجميع أنواع الجزيئات
تُستخدم واصفات المواقع لتحديد موقع السمة في التسلسل
ينص المعيار  ST.26على شروط إلزامية لنسق واصفات المواقع
يمكن استخدام أنساق واصفات المواقع اآلتية لتسلسالت النوكليوتيدات واألحماض األمينية:

معيار الويبو  ،ST.26الفقرة (66أ)
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أنساق المواقع
واصفات المواقع لجميع أنواع الجزيئات

معيار الويبو  ،ST.26الفقرة (70أ)
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أنساق المواقع
واصفات مواقع لتسلسالت النوكليوتيدات دون غيرها
ال يجوز استخدام نسق واصفة الموقع التالية إال لتسلسالت الحمض النووي الريبي المنزوع األكسجين (الدنا)
والحمض النووي الريبي (الرنا):

معيار الويبو  ،ST.26الفقرة (66ب)
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أنساق المواقع
واصفات مواقع لتسلسالت النوكليوتيدات دون غيرها
عند استخدام نسق الموقع  ،x^yيجب أن يكون  xو yبقيتين متجاورتين

معيار الويبو  ،ST.26الفقرة (70ب)
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أنساق المواقع
واصفات المواقع  -حالة خاصة لتسلسالت األحماض األمينية

تشير واصفة الموقع  x..yإلى وجود تشابك داخل السلسلة بين البقيتين ال ُمشار إليهما عند استخدامها مع مفتاح
السمة " "CROSSLNKأو ""DISULFID

معيار الويبو  ،ST.26الفقرة (66ج)
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أنساق المواقع
واصفات المواقع  -حالة خاصة لتسلسالت األحماض األمينية
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أنساق المواقع
عوامل المواقع لتسلسالت النوكليوتيدات
توجد ثالثة عوامل مواقع يمكن استخدامها في تسلسالت الحمض النووي (الدنا) والحمض النووي الريبي
(الرنا) ،هي "join" :و" "orderو""complement
استخدام عوامل  joinيشير إلى أن بقايا النوكليوتيدات التي تصفها واصفات الموقع قد جرى ضمها فعليا ً عن
طريق عمليات بيولوجية (المعيار  ،ST.26الفقرة )68
المواقع التي تستخدم " "joinو" "orderيجب أن تحتوي على اثنتين على األقل من واصفات المواقع
المفصولة بفواصل
يمكن استخدام " "complementمع " "joinأو ""order

معيار الويبو  ،ST.26الفقرة 67
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أنساق المواقع
عوامل المواقع لتسلسالت النوكليوتيدات

معيار الويبو  ،ST.26الفقرة (70ب)
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هل لديكم أسئلة؟
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عرفات
أنساق قيم ال ُم ِّ
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عرفات
قيم ال ُم ِّ
عرفات مزيدا ً من التعريف للسمات
تقدم ال ُم ِّ
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عرفات
قيم ال ُم ِّ
عرفات مزيدا ً من التعريف للسمات
تقدم ال ُم ِّ
عرف في أحيان كثيرة
عرف وقيمة ال ُم ِّ
عرفات من اسم ال ُم ِّ
تتألف ال ُم ِّ

47

عرفات
قيم ال ُم ِّ
عرفات مزيدا ً من التعريف للسمات
تقدم ال ُم ِّ
عرف في أحيان كثيرة
عرف وقيمة ال ُم ِّ
عرفات من اسم ال ُم ِّ
تتألف ال ُم ِّ

عرفات المسموح بها لتلك السمة .ولبعض مفاتيح السمات
سيكون لكل مفتاح من مفاتيح السمات قائمة بال ُم ِّ
عرفات إلزامية.
ُم ِّ
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عرفات
قيم ال ُم ِّ
عرفات مزيدا ً من التعريف للسمات
تقدم ال ُم ِّ
عرف في أحيان كثيرة
عرف وقيمة ال ُم ِّ
عرفات من اسم ال ُم ِّ
تتألف ال ُم ِّ

عرفات المسموح بها لتلك السمة .ولبعض مفاتيح السمات
سيكون لكل مفتاح من مفاتيح السمات قائمة بال ُم ِّ
عرفات إلزامية.
ُم ِّ
عرفاتها المسموح بها في القسم ( 5تسلسالت النوكليوتيدات) والقسم ( 7تسلسالت
ترد مفاتيح السمات و ُم ِّ
األحماض األمينية) من المرفق األول للمعيار .ST.26
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عرفات
قيم ال ُم ِّ
عرفات
عرف إلزامي واحد ،هو " ،"bound_moietyوُ 6م ِّ
مثال :مفتاح السمة " "mis_bindingله ُم ِّ
اختيارية:

(المعيار  ،ST.26المرفق األول ،القسم )5.12
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عرفات
قيم ال ُم ِّ
عرفات مزيدا ً من التعريف للسمات
تقدم ال ُم ِّ
عرف في أحيان كثيرة
عرف وقيمة ال ُم ِّ
عرفات من اسم ال ُم ِّ
تتألف ال ُم ِّ

عرفات المسموح بها لتلك السمة .ولبعض مفاتيح السمات
سيكون لكل مفتاح من مفاتيح السمات قائمة بال ُم ِّ
عرفات إلزامية.
ُم ِّ
عرفاتها المسموح بها في القسم ( 5تسلسالت النوكليوتيدات) والقسم ( 7تسلسالت
ترد مفاتيح السمات و ُم ِّ
األحماض األمينية) من المرفق األول للمعيار .ST.26
عرفات الخاصة بتسلسالت النوكليوتيدات إلى جانب أوصافها في القسم ( 6تسلسالت
ترد ال ُم ِّ
النوكليوتيدات) والقسم ( 8تسلسالت األحماض األمينية) من المرفق األول للمعيار .ST.26
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

(المعيار  ،ST.26المرفق األول ،القسم  6.3والقسم )6.22
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عرفات
قيم ال ُم ِّ
أنواع األنساق

عرفات لها أنواع أنساق متعددة:
قيم ال ُم ِّ
عرفات ذات اختيارات قيم ُمحدَّدة مسبقاً؛
ُ .1م ِّ
عرفات ذات نسق قيمة ُمحدَّد؛
ُ .2م ِّ
عرفات تكون فيها القيمة عبارة عن تسلسل؛
ُ .3م ِّ
عرفات بدون قيمة؛
ُ .4م ِّ
عرفات ذات قيم "نص حر"
ُ .5م ِّ
عرفات ذات "النص الحر" تُصنَّف على أنها
 توجد مجموعة فرعية من قيم ال ُم ِّ"معتمدة على اللغة"
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق  -اختيارات القيم المحددة مسبقًا
عرفات ذات اختيارات قيم ُمحدَّدة مسبقا ً
ُم ِّ
أمثلة:
“ – ”codon_startقد تكون القيم " "1أو " "2أو ""3
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق  -اختيارات القيم المحددة مسبقًا
عرف " "rpt_typeله مجموعة محدودة من اختيارات القيم
أمثلة :ال ُم ِّ
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق  -اختيارات القيم المحددة مسبقًا
عرفات ذات اختيارات القيم ال ُمحدَّدة مسبقاً ،ستقدم أداة الويبو للتسلسل جميع القيم المسموح
فيما يخص ال ُم ِّ
بها في قائمة منسدلة جاهزة:
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق  -نسق قيمة ُمح َّدد
عرفات ذات نسق قيمة ُمحدَّد
ُم ِّ
مثال - "anticodon" :يجب أن تكون القيمة بنسق
“(>”)pos:<location>,aa:<amino_acid>,seq:<text
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق  -التسلسالت
عرفات تكون فيها القيمة عبارة عن تسلسل
ُم ِّ
مثال - "translation" :يجب أن تكون القيمة عبارة عن تسلسل باستخدام
اختصارات األحماض األمينية المكونة من حرف واحد
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق  -التسلسالت
عرف " - "replaceيمكن أن تكون القيمة عبارة عن بقية نوكليوتيدية مفردة ،أو تسلسل بقايا ،أو قيمة
ال ُم ِّ
فارغة
عرف " "replaceإلى حذف البقية ال ُمشار إليها في السمة المقابلة
تشير القيمة الفارغة لل ُم ِّ
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق  -التسلسالت
عرف " - "replaceيمكن أن تكون القيمة عبارة عن بقية نوكليوتيدية مفردة ،أو تسلسل بقايا ،أو قيمة
ال ُم ِّ
فارغة
عرف " "replaceإلى حذف البقية ال ُمشار إليها في السمة المقابلة
تشير القيمة الفارغة لل ُم ِّ

"قيمة فارغة"
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق  -بدون قيمة
عرفات بدون قيمة
ُم ِّ
أمثلة:
”“proviral

”“macronuclear

”“germline

”“environmental_sample

عرفات بدون قيمة
لن تسمح أداة الويبو للتسلسل بإضافة قيمة ل ُم ِّ
عرفات على عنصر " "INSDQualifier_valueفارغ
يجب أال تحتوي هذه ال ُم ِّ
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر"
عرفات كثيرة تتخذ قيمتها نسق "النص الحر"
هناك ُم ِّ

عرف "النص الحر" بأنه « ...نوع من أنساق قيم بعض المعرفات،
الفقرة (3ن) من المعيار  ST.26ت ُ ِّ
ويرد في شكل عبارة نصية وصفية أو نسق محدد آخر (على النحو ال ُمبيَّن في المرفق األول)».
عرفات التي تكون بنسق النص الحر ال تزيد على  1000حرف (الفقرة  86من المعيار )ST.26
قيم ال ُم ِّ
عرفات ذات "النص الحر" تُعد "معتمدة على اللغة"
هناك مجموعة فرعية من أنساق قيم ال ُم ِّ
النص الحر "المعتمد على اللغة" "قد يلزم ترجمته من أجل اإلجراءات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية".
الفقرة (3س) من المعيار ST.26
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر"
عرفات التي تكون قيمها عبارة عن "نص حر معتمد على اللغة"
قد يلزم ترجمة ال ُم ِّ
عرف الذي يكون نسق قميته نصا ً حرا ً يعتمد على اللغة أم ال؟
كيف تحدد هل ال ُم ِّ
عرفات التسلسالت
 يرد في الجدول  5بالقسم  6من المرفق األول للمعيار  ST.26جميع ُم ِّالنوكليوتيدية التي يكون نسق قيمها نصا ً حرا ً يعتمد على اللغة
عرفات تسلسالت األحماض
 يرد في الجدول  6بالقسم  8من المرفق األول للمعيار  ST.26جميع ُم ِّاألمينية التي يكون نسق قيمها نصا ً حرا ً يعتمد على اللغة
عرف
 -انظر إلى "نسق القيمة اإللزامية" في وصف ال ُم ِّ
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر"
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر يعتمد على اللغة"
عرفات ذات "النص الحر المعتمد على اللغة" يمكن كتابتها بلغتين في الكشف التسلسلي ذي النسق
قيم ال ُم ِّ
 ،XMLهما :اللغة اإلنكليزية ولغة أخرى غير اإلنكليزية (المعيار  ،ST.26الفقرة )87
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر يعتمد على اللغة"
عرفات ذات "النص الحر المعتمد على اللغة" يمكن كتابتها بلغتين في الكشف التسلسلي ذي النسق
قيم ال ُم ِّ
 ،XMLهما :اللغة اإلنكليزية ولغة أخرى غير اإلنكليزية (المعيار  ،ST.26الفقرة )87
عرف المعتمدة على اللغة مكتوبة باللغة اإلنكليزية ،فيجب أن ترد في عنصر
إذا كانت قيمة ال ُم ِّ
INSDQualifier_value
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر يعتمد على اللغة"
عرفات ذات "النص الحر المعتمد على اللغة" يمكن كتابتها بلغتين في الكشف التسلسلي ذي النسق
قيم ال ُم ِّ
 ،XMLهما :اللغة اإلنكليزية ولغة أخرى غير اإلنكليزية (المعيار  ،ST.26الفقرة )87
عرف المعتمدة على اللغة مكتوبة باللغة اإلنكليزية ،فيجب أن ترد في عنصر
إذا كانت قيمة ال ُم ِّ
INSDQualifier_value
عرف المعتمدة على اللغة مكتوبة بأي لغة أخرى غير اإلنكليزية ،فيجب أن ترد في
إذا كانت قيمة ال ُم ِّ
عنصر NonEnglishQualifier_value

67

عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر يعتمد على اللغة"
عرفات ذات "النص الحر المعتمد على اللغة" يمكن كتابتها بلغتين في الكشف التسلسلي ذي النسق
قيم ال ُم ِّ
 ،XMLهما :اللغة اإلنكليزية ولغة أخرى غير اإلنكليزية (المعيار  ،ST.26الفقرة )87
عرف المعتمدة على اللغة مكتوبة باللغة اإلنكليزية ،فيجب أن ترد في عنصر
إذا كانت قيمة ال ُم ِّ
INSDQualifier_value
عرف المعتمدة على اللغة مكتوبة بأي لغة أخرى غير اإلنكليزية ،فيجب أن ترد في
إذا كانت قيمة ال ُم ِّ
عنصر NonEnglishQualifier_value
عرفات التي تكون قيمتها بنسق النص الحر
ال يُسمح بعنصر  NonEnglishQualifier_valueإال لل ُم ِّ
المعتمد على اللغة (المعيار  ،ST.26الفقرة (87ب))
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر يعتمد على اللغة"
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر يعتمد على اللغة"
عرفات بلغة غير اإلنكليزية:
عندما يحتوي الكشف التسلسلي ذو النسق  XMLعلى قيم ُم ِّ
 .1يجب أن يحتوي العنصر الجذري للكشف التسلسلي ذي النسق  XMLعلى خاصية
" "nonEnglishFreeTextLanguageCodeمع اختصار رمز اللغة المناسب المكون من
حرفين (المعيار  ،ST.26الفقرتان  43و(87ب))؛
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر يعتمد على اللغة"
عرفات بلغة غير اإلنكليزية:
عندما يحتوي الكشف التسلسلي ذو النسق  XMLعلى قيم ُم ِّ
 .1يجب أن يحتوي العنصر الجذري للكشف التسلسلي ذي النسق  XMLعلى خاصية
" "nonEnglishFreeTextLanguageCodeمع اختصار رمز اللغة المناسب المكون من حرفين
(المعيار  ،ST.26الفقرتان  43و(87ب))؛
عرفات المعتمدة على اللغة في الكشف التسلسلي يجب أن تحتوي على قيم باللغة ال ُمشار إليها في
 .2جميع ال ُم ِّ
الخاصية ""nonEnglishFreeTextLanguageCode؛
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر يعتمد على اللغة"
عرفات بلغة غير اإلنكليزية:
عندما يحتوي الكشف التسلسلي ذو النسق  XMLعلى قيم ُم ِّ
 .1يجب أن يحتوي العنصر الجذري للكشف التسلسلي ذي النسق  XMLعلى خاصية
" "nonEnglishFreeTextLanguageCodeمع اختصار رمز اللغة المناسب المكون من حرفين
(المعيار  ،ST.26الفقرتان  43و(87ب))؛
عرفات المعتمدة على اللغة في الكشف التسلسلي يجب أن تحتوي على قيم باللغة ال ُمشار إليها في
 .2جميع ال ُم ِّ
الخاصية ""nonEnglishFreeTextLanguageCode؛
 .3إذا كان كال العنصرين  NonEnglishQualifier_valueو INSDQualifier_valueموجود
عرف واحد ،فيجب أن تكون المعلومات الواردة في كال العنصرين مكافئة (المعيار  ،ST.26الفقرة
ل ُم ِّ
(87ج)).
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر يعتمد على اللغة"
ما هي خاصية " "idللعنصر INSDQualifier؟

عرفات المعتمدة على اللغة ،يجوز أن
تنص الفقرة (87د) من المعيار  ST.26على ما يلي" :في حالة ال ُم ِّ
يحتوي العنصر  INSDQualifierعلى خاصية " "idاختيارية .ويجب أن تكون قيمة هذه الخاصية عبارة
عن حرف " "qمتبوعاً بعدد صحيح موجب ،مثل ،"q23" :ويجب أن تكون قيم ًة فريدةً لعنصر
ي يجب استخدام قيمة الخاصية مرة واحدة فقط في ملف
 INSDQualifierواحد ال يشاركه فيها غيره ،أ ْ
الكشف التسلسلي".
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر يعتمد على اللغة"
خصائص " "idللعنصر :INSDQualifier
عرفات التي قد تلزم ترجمتها من أجل التصدير إلى ملف  XLIFFعن طريق أداة
تُحدِّد بشكل فريد قيم ال ُم ِّ
الويبو للتسلسل؛
اختيارية؛
عرفات المعتمدة على اللغة؛
ال يُسمح بها إال لل ُم ِّ
يجب أال تتكرر في الكشف التسلسلي؛
تُضاف تلقائيا ً في ملف  XMLالذي تُنشئه أداة الويبو للتسلسل.
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عرفات
قيم ال ُم ِّ

أنواع األنساق " -نص حر يعتمد على اللغة"
الخاصية ""originalFreeTextLanguageCode

عرف الخاصية " "originalFreeTextLanguageCodeبأنها "رمز
الفقرة  43من المعيار  ST.26ت ُ ِّ
عرفات ذات النصوص الحرة المعتمدة على
اللغة  ...الذي يشير إلى اللغة األصلية الوحيدة التي ُكتبت بها ال ُم ِّ
اللغة".
هذه الخاصية اختيارية
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حاالت خاصة:
جزيئات الدنا /الرنا الهجينة
يُوراسيل في الحمض النووي (الدنا)
وثيمين في الحمض النووي الريبي (الرنا)

76

حاالت خاصة
تذكير :الرمز " "uالخاص باليُوراسيل غير مسموح به في المعيار ST.26
" "tفي الحمض النووي هو الثيمين
" "tفي الحمض النووي الريبي هو اليُوراسيل
سيناريوهان ينبغي وضعهما في االعتبار:
 .1جزيء حمض نووي مع قاعدة يُوراسيل أو جزيء حمض نووي ريبي مع قاعدة ثيمين؛
 .2جزيء الدنا /الرنا الهجين

77

حاالت خاصة
يُوراسيل في الحمض النووي وثيمين في الحمض النووي الريبي
إذا كان التسلسل يحتوي على عمود فقري للدنا مع قاعدة يُوراسيل ،أو عمود فقري للرنا مع قاعدة ثيمين،
فيُوصف بأنه "نوكليوتيد ُمعدَّل"

G

A

C

T
U

الرنا

G
U

A
C

G

A
C

U
T

G
T

A
C

الدنا

تُطبَّق الفقرة  14من المعيار :ST.26
سر الرمز " "tعلى أنه ثيمين في الحمض النووي (الدنا) ،ويُوراسيل في الحمض النووي الريبي (الرنا).
“ .14سيُف َّ

ويُعتبر اليُوراسيل في الدنا أو الثيمين في الرنا نوكليوتيد ًا معد ًال ويجب وصفه بمزيد من التفصيل في جدول السمات
على النحو المنصوص عليه في الفقرة ".19
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي (الرنا) التالي:
’5’-cgucccacgugtccgaggua-3

الحظ أن "الثيمين" في الموضع  .12ويجب وصف هذه البقية بأنها نكليوتيد ُمعدَّل.
تنص الفقرة  19من المعيار  ST.26على ما يلي :يُعتبر اليُوراسيل الموجود في الحمض النووي (الدنا)
أو الثيمين الموجود في الحمض النووي الريبي (الرنا) من النوكليوتيدات ال ُمعدَّلة ،ويجب تمثيلهما في
التسلسل بالرمز " "tووصفهما في جدول السمات باستخدام مفتاح السمة "،"modified_base
عرف " "noteبالقيمة " "uracilأو
عرف " "mod_baseبالقيمة " ،"OTHERوال ُم ِّ
وال ُم ِّ
" "thymineعلى التوالي.
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي (الرنا) التالي:
’5’-cgucccacgugtccgaggua-3

الحظ أن "الثيمين" في الموضع  .12ويجب وصف هذه البقية بأنها نكليوتيد ُمعدَّل.
تنص الفقرة  19من المعيار  ST.26على ما يلي :يُعتبر اليُوراسيل الموجود في الحمض النووي (الدنا)
أو الثيمين الموجود في الحمض النووي الريبي (الرنا) من النوكليوتيدات ال ُمعدَّلة ،ويجب تمثيلهما في
التسلسل بالرمز " "tووصفهما في جدول السمات باستخدام مفتاح السمة "،"modified_base
عرف " "noteبالقيمة " "uracilأو
عرف " "mod_baseبالقيمة " ،"OTHERوال ُم ِّ
وال ُم ِّ
" "thymineعلى التوالي.
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي (الرنا) التالي:
’5’-cgucccacgugtccgaggua-3



يجب تمثيل جميع بقايا اليُوراسيل بالرمز " ."tولذلك ،يجب تمثيل التسلسل في الكشف التسلسلي على
النحو اآلتي:

cgtcccacgtgtccgaggta

81

حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي (الرنا) التالي:
’5’-cgucccacgugtccgaggua-3



يجب تمثيل جميع بقايا اليُوراسيل بالرمز " ."tولذلك ،يجب تمثيل التسلسل في الكشف التسلسلي على
النحو اآلتي:

cgtcccacgtgtccgaggta



مفتاح السمة " "modified_baseبالموقع ""12
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي (الرنا) التالي:
’5’-cgucccacgugtccgaggua-3



يجب تمثيل جميع بقايا اليُوراسيل بالرمز " ."tولذلك ،يجب تمثيل التسلسل في الكشف التسلسلي على
النحو اآلتي:

cgtcccacgtgtccgaggta


عرف " "mod_baseبالقيمة ""OTHER
ال ُم ِّ


مفتاح السمة " "modified_baseبالموقع ""12
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي (الرنا) التالي:
’5’-cgucccacgugtccgaggua-3



يجب تمثيل جميع بقايا اليُوراسيل بالرمز " ."tولذلك ،يجب تمثيل التسلسل في الكشف التسلسلي على
النحو اآلتي:

cgtcccacgtgtccgaggta


عرف " "mod_baseبالقيمة ""OTHER
 ال ُم ِّ
عرف " "noteبالقيمة ""thymine
 ال ُم ِّ

مفتاح السمة " "modified_baseبالموقع ""12
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

85

حاالت خاصة
تسلسالت الدنا /الرنا الهجينة
أي إذا كان جزء من العمود الفقري حمضا ً نووياً ،وجزء آخر
إذا كان التسلسل عبارة عن جزيء هجينْ ،
حمضا ً نوويا ً ريبيا ً:
G
U

A
C

G
U

A
C

جزء من حمض نووي

G
U

A
C

G
T

A
C

G
T

A
C

جزء من حمض نووي ريبي

تُطبَّق الفقرة  55من المعيار :ST.26
" .55إذا كان تسلسل النوكليوتيدات يحتوي على أجزاء حمض نووي (دنا) وحمض نووي ريبي (رنا) لنوكليوتيد واحد أو
أكثر ،فيجب اإلشارة إلى أن نوع الجزيء هو  .DNAويجب وصف جزيء الدنا /الرنا المختلط في جدول السمات،
عرف اإللزامي " "organismبالقيمة " "synthetic constructوالمع ُ ِّرف
باستخدام مفتاح السمة " "sourceوال ُم ِّ
اإللزامي " "mol_typeبالقيمة " ."other DNAويجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء الدنا /الرنا المختلط
عرف " "noteالذي يحدد هل هذا الجزء عبارة عن دنا أم رنا".
باستخدام مفتاح السمة " "misc_featureوال ُم ِّ
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا /الرنا الهجينة
أي إذا كان جزء من العمود الفقري حمضا ً نووياً ،وجزء آخر
إذا كان التسلسل عبارة عن جزيء هجينْ ،
حمضا ً نوويا ً ريبيا ً:
G
U

A
C

G
U

A
C

جزء من حمض نووي

G
U

A
C

G
T

A
C

G
T

A
C

جزء من حمض نووي ريبي

تُطبَّق الفقرة  55من المعيار :ST.26
" .55إذا كان تسلسل النوكليوتيدات يحتوي على أجزاء حمض نووي (دنا) وحمض نووي ريبي (رنا) لنوكليوتيد واحد أو
أكثر ،فيجب اإلشارة إلى أن نوع الجزيء هو  .DNAويجب وصف جزيء الدنا /الرنا المختلط في جدول السمات،
عرف اإللزامي " "organismبالقيمة " "synthetic constructوالمع ُ ِّرف
باستخدام مفتاح السمة " "sourceوال ُم ِّ
اإللزامي " "mol_typeبالقيمة " ."other DNAويجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء الدنا /الرنا المختلط
عرف " "noteالذي يحدد هل هذا الجزء عبارة عن دنا أم رنا".
باستخدام مفتاح السمة " "misc_featureوال ُم ِّ
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا /الرنا الهجينة
أي إذا كان جزء من العمود الفقري حمضا ً نووياً ،وجزء آخر
إذا كان التسلسل عبارة عن جزيء هجينْ ،
حمضا ً نوويا ً ريبيا ً:
G
U

A
C

G
U

A
C

جزء من حمض نووي

G
U

A
C

G
T

A
C

G
T

A
C

جزء من حمض نووي ريبي

تُطبَّق الفقرة  55من المعيار :ST.26
" .55إذا كان تسلسل النوكليوتيدات يحتوي على أجزاء حمض نووي (دنا) وحمض نووي ريبي (رنا) لنوكليوتيد واحد أو
أكثر ،فيجب اإلشارة إلى أن نوع الجزيء هو  .DNAويجب وصف جزيء الدنا /الرنا المختلط في جدول السمات،
عرف اإللزامي " "organismبالقيمة " "synthetic constructوالمع ُ ِّرف
باستخدام مفتاح السمة " "sourceوال ُم ِّ
اإللزامي " "mol_typeبالقيمة " ."other DNAويجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء الدنا /الرنا المختلط
عرف " "noteالذي يحدد هل هذا الجزء عبارة عن دنا أم رنا".
باستخدام مفتاح السمة " "misc_featureوال ُم ِّ
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا /الرنا الهجينة
أي إذا كان جزء من العمود الفقري حمضا ً نووياً ،وجزء آخر
إذا كان التسلسل عبارة عن جزيء هجينْ ،
حمضا ً نوويا ً ريبيا ً:
G
U

A
C

G
U

A
C

جزء من حمض نووي

G
U

A
C

G
T

A
C

G
T

A
C

جزء من حمض نووي ريبي

تُطبَّق الفقرة  55من المعيار :ST.26
" .55إذا كان تسلسل النوكليوتيدات يحتوي على أجزاء حمض نووي (دنا) وحمض نووي ريبي (رنا) لنوكليوتيد واحد أو
أكثر ،فيجب اإلشارة إلى أن نوع الجزيء هو  .DNAويجب وصف جزيء الدنا /الرنا المختلط في جدول السمات،
عرف اإللزامي " "organismبالقيمة " "synthetic constructوالمع ُ ِّرف
باستخدام مفتاح السمة " "sourceوال ُم ِّ
اإللزامي " "mol_typeبالقيمة " ."other DNAويجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء الدنا /الرنا المختلط
عرف " "noteالذي يحدد هل هذا الجزء عبارة عن دنا أم رنا".
باستخدام مفتاح السمة " "misc_featureوال ُم ِّ
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا /الرنا الهجينة
أي إذا كان جزء من العمود الفقري حمضا ً نووياً ،وجزء آخر
إذا كان التسلسل عبارة عن جزيء هجينْ ،
حمضا ً نوويا ً ريبيا ً:
G
U

A
C

G
U

A
C

جزء من حمض نووي

G
U

A
C

G
T

A
C

G
T

A
C

جزء من حمض نووي ريبي

تُطبَّق الفقرة  55من المعيار :ST.26
" .55إذا كان تسلسل النوكليوتيدات يحتوي على أجزاء حمض نووي (دنا) وحمض نووي ريبي (رنا) لنوكليوتيد واحد أو
أكثر ،فيجب اإلشارة إلى أن نوع الجزيء هو  .DNAويجب وصف جزيء الدنا /الرنا المختلط في جدول السمات،
عرف اإللزامي " "organismبالقيمة " "synthetic constructوالمع ُ ِّرف
باستخدام مفتاح السمة " "sourceوال ُم ِّ
اإللزامي " "mol_typeبالقيمة " ."other DNAويجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء الدنا /الرنا المختلط
عرف " "noteالذي يحدد هل هذا الجزء عبارة عن دنا أم رنا".
باستخدام مفتاح السمة " "misc_featureوال ُم ِّ
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا /الرنا الهجينة
يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الدنا /الرنا الهجين التالي:
’5’-ACCTGCcgucccacguguccgagguaGCATTA-3

حيث تمثل الرموز ذات األحرف الكبيرة جزء الحمض
النووي ،وتمثل الرموز ذات األحرف الصغيرة جزء الحمض
النووي الريبي.

البقايا  6-1و 32-27هي حمض نووي ،والبقايا  26-7هي حمض نووي ريبي
ينبغي وضع ما يلي في االعتبار:
 .1تعيين الكائن
 .2نوع الجزيء وmol_type
 .3تحديد أجزاء الحمض النووي والحمض النووي الريبي
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الدنا /الرنا الهجين التالي:
’5’-ACCTGCcgucccacguguccgagguaGCATTA-3

حيث تمثل الرموز ذات األحرف الكبيرة جزء الحمض
النووي ،وتمثل الرموز ذات األحرف الصغيرة جزء الحمض
النووي الريبي.

تنص الفقرة  55من المعيار  ST.26على ما يلي ..." :يجب اإلشارة إلى نوع الجزيء على أنه .DNA
ويجب وصف جزيء الدنا /الرنا المختلط في جدول السمات ،باستخدام مفتاح السمة ""source
عرف اإللزامي " "organismبالقيمة " "synthetic constructوالمع ُ ِّرف اإللزامي
وال ُم ِّ
" "mol_typeبالقيمة ""."other DNA
نوع الجزيء = ""DNA

عرف = ""synthetic construct
 اسم كائن ال ُم ِّ
عرف "mol_type = "other DNA
 ال ُم ِّ
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الدنا /الرنا الهجين التالي:
’5’-ACCTGCcgucccacguguccgagguaGCATTA-3

حيث تمثل الرموز ذات األحرف الكبيرة جزء الحمض
النووي ،وتمثل الرموز ذات األحرف الصغيرة جزء الحمض
النووي الريبي.



يجب تمثيل جميع بقايا اليُوراسيل بالرمز " ."tولذلك ،يجب تمثيل التسلسل في الكشف التسلسلي على النحو
اآلتي:

acctgccgtcccacgtgtccgaggtagcatta
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الدنا /الرنا الهجين التالي:
’5’-ACCTGCcgucccacguguccgagguaGCATTA-3

حيث تمثل الرموز ذات األحرف الكبيرة جزء الحمض
النووي ،وتمثل الرموز ذات األحرف الصغيرة جزء الحمض
النووي الريبي.

تنص الفقرة  55من المعيار  ST.26على ما يلي" :يجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء
عرف " "noteالذي يحدد هل هذا
الدنا /الرنا المختلط باستخدام مفتاح السمة " "misc_featureوال ُم ِّ
الجزء عبارة عن دنا أم رنا".



ثالثة أجزاء = ثالثة مفاتيح للسمة ""misc_feature
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الدنا /الرنا الهجين التالي:
’5’-ACCTGCcgucccacguguccgagguaGCATTA-3

حيث تمثل الرموز ذات األحرف الكبيرة جزء الحمض النووي،
وتمثل الرموز ذات األحرف الصغيرة جزء الحمض النووي
الريبي.





الجزء  ،1البقايا :6-1
مفتاح السمة " "misc_featureبالموقع ""6..1
عرف " "noteبالقيمة ""DNA
ال ُم ِّ
الجزء  ،2البقايا :26-7
مفتاح السمة " "misc_featureبالموقع ""26..7
عرف " "noteبالقيمة ""RNA
ال ُم ِّ
الجزء  ،3البقايا :32-27
مفتاح السمة " "misc_featureبالموقع ""32..27
عرف " "noteبالقيمة ""DNA
ال ُم ِّ
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

96

حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

الجزء  1من الحمض النووي (الدنا)

الجزء  2من الحمض النووي الريبي (الرنا)

الجزء  3من الحمض النووي (الدنا)

97

هل لديكم أسئلة؟

98

نظائر النوكليوتيدات،
واألحماض األمينية ،D
والتسلسالت المتفرعة

99

أنواع الجزيئات الجديدة
نظائر النوكليوتيدات
تسلسالت األحماض النووية التي تحتوي على نظير واحد أو أكثر من نظائر النوكليوتيدات تخضع لقواعد
المعيار ST.26
ترد نظائر النوكليوتيدات في تعريف "النوكليوتيد" الوارد في الفقرة (3ز)( )2من المعيار :ST.26
"نظير -2ديوكسيريبوز -5أحادي الفوسفات أو ريبوز -5أحادي الفوسفات ،الذي يُسفر ،عند تكوين العمود الفقري لنظير
الحمض النووي ،عن ترتيب القواعد النووية الذي يحاكي ترتيب القواعد النووية في األحماض النووية التي تحتوي على -2
ديوكسيريبوز -5أحادي الفوسفات أو ريبوز -5العمود الفقري ألحادي الفوسفات ،حيث يكون نظير الحمض النووي قادر ًا على
كمل"
االقتران القاعدي بحمض نووي ُم ِّ

نظائر النوكليوتيدات الشائعة تشمل أحماض البِّبْتيد النووية ( ،)PNAsوأحماض الغليكول النووية
( ،)GNAsوأحماض الثريوز النووية ،والمورفولينوس
يجب تمثيلها في االتجاه من اليسار إلى اليمين الذي يحاكي االتجاه من  5إلى ( .3المعيار  ،ST.26الفقرة
)11
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أنواع الجزيئات الجديدة
نظائر النوكليوتيدات
يكشف أحد طلبات البراءات عن التسلسل اآلتي لحمض الغليكول النووي (:)GNA

PO4-tagttcattgactaaggctccccattgact-OH
حيث تحاكي نهاية التسلسل  PO4النهاية  5لتسلسل الحمض النووي.



يجب إدراج هذا التسلسل في كشف تسلسلي

101

أنواع الجزيئات الجديدة
نظائر النوكليوتيدات
يكشف أحد طلبات البراءات عن التسلسل اآلتي لحمض الغليكول النووي (:)GNA

PO4-tagttcattgactaaggctccccattgact-OH
حيث تحاكي نهاية التسلسل  PO4النهاية  5لتسلسل الحمض النووي.


 النهاية

يجب إدراج هذا التسلسل في كشف تسلسلي
 PO4تحاكي النهاية  ،5ولذلك يجب تمثيل التسلسل في االتجاه ال ُموضَّح

102

أنواع الجزيئات الجديدة
نظائر النوكليوتيدات
يكشف أحد طلبات البراءات عن التسلسل اآلتي لحمض الغليكول النووي (:)GNA

PO4-tagttcattgactaaggctccccattgact-OH
حيث تحاكي نهاية التسلسل  4POالنهاية  5لتسلسل الحمض النووي.


 النهاية  POتحاكي النهاية  ،5ولذلك يجب تمثيل التسلسل في االتجاه ال ُموضَّح
عرف
يجب تقديم شرح للتسلسل بأكمله باستخدام مفتاح السمة " ،"modified_baseوال ُم ِّ

عرف  noteالذي يتضمن االسم الكامل غير المختصر
" "mod_baseبالقيمة " ،"OTHERوال ُم ِّ
يجب إدراج هذا التسلسل في كشف تسلسلي
4

للنوكليوتيدات ال ُمعدَّلة ،مثل "أحماض الغليكول النووية"

103

أنواع الجزيئات الجديدة
نظائر النوكليوتيدات

مالحظة :توجد مناقشة مستفيضة لهذا المثال في معيار الويبو  ،ST.26المرفق السادس ،المثال (3ز).4-

104

أنواع الجزيئات الجديدة
األحماض األمينية D
تسلسالت األحماض األمينية التي تحتوي على حمض واحد أو أكثر من األحماض األمينية  Dتخضع لقواعد
المعيار ST.26
ترد األحماض األمينية  Dفي تعريف "الحمض األميني" الوارد في الفقرة (3أ) من المعيار :ST.26
يُقصد "بالحمض األميني" أي حمض أميني يمكن تمثيله باستخدام أي رمز من الرموز الواردة في المرفق األول (انظر القسم
 ،3الجدول  .)3وتشمل هذه األحماض األمينية ،على سبيل المثال ال الحصر ،األحماض األمينية  Dواألحماض األمينية التي
تحتوي على سالسل جانبية معدلة أو تخليقية".

يجب تمثيل األحماض األمينية  Dفي التسلسل برمز الحمض األميني  Lالمقابل غير ال ُمعدَّل ،إن أمكن
يجب وصفها في جدول السمات بأنها حمض أميني ُمعدَّل

105

أنواع الجزيئات الجديدة
األحماض األمينية D
يصف أحد طلبات البراءات التسلسل اآلتي:
D-Ala-D-Glu-Lys-Leu-Gly-D-Met



يجب إدراج هذا التسلسل في كشف تسلسلي

106

أنواع الجزيئات الجديدة
األحماض األمينية D
يصف أحد طلبات البراءات التسلسل اآلتي:
D-Ala-D-Glu-Lys-Leu-Gly-D-Met


ينبغي تمثيله على النحو اآلتيAGKLGM :

يجب تقديم شرح لكل من األالنين في الموضع  ،1وحمض الغلوتاميك في الموضع  ،2والميثيونين

عرف " "NOTEالذي يتضمن االسم
في الموضع  ،6وذلك باستخدام مفتاح السمة " "SITEوال ُم ِّ
يجب إدراج هذا التسلسل في كشف تسلسلي

الكامل غير المختصر للحمض األميني المقابل

107

أنواع الجزيئات الجديدة
األحماض األمينية D

مالحظة :توجد مناقشة مستفيضة لمثال مشابه في
معيار الويبو  ،ST.26المرفق السادس ،المثال (3أ).1-

108

أنواع الجزيئات الجديدة
التسلسالت المتفرعة
تخضع تسلسالت األحماض النووية المتفرعة وتسلسالت األحماض األمينية المتفرعة لقواعد المعيار
ST.26
يجب إدراج المناطق الخطية للتسلسالت المتفرعة في الكشف التسلسلي عندما تحتوي على  10أو أكثر
من النوكليوتيدات ال ُمحدَّدة صراحةً أو على  4أو أكثر من األحماض األمينية ال ُمحدَّدة صراحةً( .معيار
الويبو  ،ST.26الفقرة )7
كل منطقة خطية للتسلسل المتفرع تستوفي متطلبات الحد األدنى للطول يجب إدراجها كتسلسل منفصل مع
رقم  SEQ IDالخاص بها
يجب مراعاة عدد البقايا ال ُمحدَّدة صراحةً في كل منطقة خطية فردية ،وليس العدد اإلجمالي للبقايا المحددة
صراحةً في الهيكل
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أنواع الجزيئات الجديدة
التسلسالت المتفرعة
يصف أحد طلبات البراءات أحد البيبتيدات بالتسلسل اآلتي:
NH2-Asp-Gly-Ser-Ala-Lys-Lys-Lys-Lys-CO2H
NH2-Ala-Ala-Ser-His-Gly
حيث يشير



إلى رابطة أميد بين نهاية الغليسين الكربوكسية وسلسلة الليزين الجانبية

تحتوي كلتا المنطقتين الخطيتين على ≥  4أحماض أمينية ُمحدَّدة صراحةً ،ولذلك يجب إدراج كلتيهما في
كشف تسلسلي
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أنواع الجزيئات الجديدة
التسلسالت المتفرعة
يصف أحد طلبات البراءات أحد البيبتيدات بالتسلسل اآلتي:
NH2-Asp-Gly-Ser-Ala-Lys-Lys-Lys-Lys-CO2H

1
حيث يشير

2

NH2-Ala-Ala-Ser-His-Gly

إلى رابطة أميد بين نهاية الغليسين الكربوكسية وسلسلة الليزين الجانبية


يجب إدراج كل منطقة خطية كتسلسل منفصل برقم  SEQ IDالخاص به


تحتوي كلتا المنطقتين الخطيتين على ≥  4أحماض أمينية ُمحدَّدة صراحةً ،ولذلك يجب إدراج كلتيهما في
كشف تسلسلي
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أنواع الجزيئات الجديدة
التسلسالت المتفرعة
يصف أحد طلبات البراءات أحد البيبتيدات بالتسلسل اآلتي:
NH2-Asp-Gly-Ser-Ala-Lys-Lys-Lys-Lys-CO2H
NH2-Ala-Ala-Ser-His-Gly
حيث يشير

إلى رابطة أميد بين نهاية الغليسين الكربوكسية وسلسلة الليزين الجانبية

تحتوي كلتا المنطقتين الخطيتين على ≥  4أحماض أمينية ُمحدَّدة صراحةً ،ولذلك يجب إدراج كلتيهما في
كشف تسلسلي


يجب إدراج كل منطقة خطية كتسلسل منفصل برقم  SEQ IDالخاص به

ينبغي تقديم شرح لكال التسلسلين من أجل اإلشارة إلى موقع وطبيعة رابطة األميد


112

أنواع الجزيئات الجديدة
التسلسالت المتفرعة

1

2

مالحظة :توجد مناقشة مستفيضة لمثال مشابه في معيار الويبو  ،ST.26المرفق السادس ،المثال (7ب).3-
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متغيرات التسلسالت

114

متغيرات التسلسالت
عرف "التسلسل المغاير" بأنه
الفقرة (3م) من المعيار  ST.26ت ُ ِّ
"تسلسل نوكليوتيد أو حمض أميني يتضمن اختالفا واحدا أو أكثر عن التسلسل األولي .وقد تشمل هذه
االختالفات بقايا بديلة (انظر الفقرتين  15و ،)27وبقايا ُمعدَّلة (انظر الفقرات (3ز) و(3ح) و 16و،)29
وحاالت حذف أو إضافة أو استبدال .انظر الفقرات من  93إلى ".95

طريقة الكشف عن التسلسل المغاير ستُحدِّد كيف يجب تمثيله في الكشف التسلسلي.
الفقرات  93و 94و 95من المعيار  ST.26تنظم كيفية تمثيل المتغيرات.

115

متغيرات التسلسالت
الفقرة 93
الفقرة  :93التسلسل األولي وأي متغير لذلك التسلسل ،إذا كان قد ُكشف عن كل منهما عن طريق سرد البقايا
صص لكل منهما رقم
الخاص به وكانا مشمولين بالفقرة  ،7فيجب أن يُد َرج كل منهما في الكشف التسلسلي وأن يُخ َّ
تعريف التسلسل الخاص به.

في حالة سرد كل شكل مغاير بشكل منفصل ،فيجب أن يكون لكل شكل مغاير
رقم  SEQ IDخاص به!

116

متغيرات التسلسالت
الفقرة 93
يتضمن أحد طلبات البراءات شكالً به المحاذاة التالية المتعددة التسلسالت:
LEGnEQFINAakIIRHPkYnrkTlnNDImLIK
توافقي
LEGNEQFINAAKIIRHPQYDRKTLNNDIMLIK
اإلنسان العاقل
إنسان الغاب السومطري LEGNEQFINAAKIIRHPQYDRKTVNNDIMLIK
LEGNEQFINAAKIIRHPKYNRITLNNDIMLIK
قرد البونوبو
القرد األسود األفطس األنف LEGNEQFINATKIIRHPKYNGNTLNNDIMLIK
القرد الذهبي األفطس األنفLEGNEQFINATQIIRHPKYNGNTLNNDIMLIK
األحرف الصغيرة تمثل بقايا األحماض األمينية السائدة بين التسلسالت المتحاذية.



كل تسلسل من التسلسالت الستة المذكورة يجب إدراجه في الكشف التسلسلي كتسلسل منفصل برقم
 SEQ IDخاص به.
مالحظة :توجد مناقشة مستفيضة لمثال مشابه في معيار الويبو  ،ST.26المرفق السادس ،المثال .3-93
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متغيرات التسلسالت
الشرح المناسب
مفتاح السمة المناسب لشرح المتغير يتوقف على نوع الجزيء وطبيعة االختالف:

معيار الويبو  ،ST.26الفقرة 96

118

متغيرات التسلسالت
رمز االلتباس األكثر تقييدا ً

تنص الفقرتان  15و 27من المعيار  ST.26على أن رمز االلتباس حينما يكون مطلوباً" ،ينبغي استخدام
الرمز األكثر تقييدا ً "...
ماذا يعني ذلك؟
على سبيل المثال:
في تسلسل النوكليوتيد ،إذا كان الموضع يمكن أن يكون " aأو  ،"cفاستخدم رمز االلتباس " "mبدالً من "."n
في تسلسل الحمض األميني ،إذا كان الموضع يمكن أن يكون " Lأو  ،"Iفاستخدم رمز االلتباس " "Jبدالً من
"."X
تذكر أن " "nو" "Xلهما قيمتان افتراضيتان ،ولذلك كلما استُخدم " "nأو " "Xلشيء آخر غير القيمة
االفتراضية ،وجب تقديم شرح توضيحي.

119

متغيرات التسلسالت
الفقرة 94
الفقرة  :94أي تسلسل متغيرُ ،كشف عنه كتسلسل واحد مع سرد بقايا بديلة في موقع واحد أو أكثر ،يجب إدراجه
في الكشف التسلسلي ،وينبغي تمثيله بتسلسل واحد تُم َّثل فيه البقايا البديلة المذكورة برمز االلتباس األكثر تقييد ًا
(انظر الفقرتين  15و.)27

إذا كانت المتغيرات غير مسرودة بشكل منفصل ،ولكنها معروضة فحسب كبقايا
متغيرة في التسلسل األولي ،فال يلزم أن يكون لها رقم  SEQ IDمنفصل!

120

متغيرات التسلسالت
الفقرة 94
يكشف أحد طلبات البراءات عن ببتيد بالتسلسل اآلتي:
]Gly-Gly-Gly-[Leu or Ile]-Ala-Thr-[Ser or Thr


 التمثيل المفضل لهذا التسلسل هوGGGJATX :
ينبغي تمثيل ] Leuأو  [Ileبرمز االلتباس األكثر تقييدا ً ""J
عرف note
ينبغي تمثيل ] Serأو  [Thrبالرمز " "Xإلى جانب مفتاح السمة " "VARIANTمع ال ُم ِّ
 الذي يشير إلى أن  Xهو حمض السيرين أو الثريونين
يجوز إدراجه في الكشف التسلسلي كتسلسل وحيد

مالحظة :توجد مناقشة مستفيضة لهذا المثال في
معيار الويبو  ،ST.26المرفق السادس ،المثال .1-94
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متغيرات التسلسالت
الفقرة 95
الفقرة  :95أي تسلسل مغاير ،لم يُكشف عنه إال باإلشارة إلى حالة واحدة أو أكثر من حاالت الحذف أو اإلدراج أو االستبدال
في تسلسل أولي في الكشف التسلسلي ،ينبغي إدراجه في الكشف التسلسلي .وفي حالة إدراجه في الكشف التسلسلي ،فإن التسلسل
المغاير:
(أ) يجوز تمثيله من خالل شرح توضيحي للتسلسل األولي ،إذا كان يحتوي على اختالف (اختالفات) في موقع واحد أو مواقع
مميزة متعددة ويكون حدوث تلك االختالفات مستق ً
ال؛
(ب) وينبغي تمثيله كتسلسل منفصل وتخصيص رقم تعريفي خاص به ،إذا كان يحتوي على اختالفات في مواقع مميزة متعددة
ويكون حدوث تلك االختالفات معتمد ًا على غيره؛
(ج) ويجب تمثيله كتسلسل منفصل وتخصيص رقم تعريفي خاص به ،إذا كان يحتوي على تسلسل ُمد َرج أو ُمستب َدل يتضمن ما
يزيد على  1000بقية (انظر الفقرة .)86

"اإلشارة إلى حالة واحدة أو أكثر من حاالت الحذف أو اإلضافة أو االستبدال"
تعني أن المتغيرات ُكشف عنها نثرا ً.
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متغيرات التسلسالت
الفقرة (95أ)
يكشف أحد الطلبات عما يأتي:
الجزء  1من الببتيدGly-Leu-Pro-Xaa-Arg-Ile-Cys :
حيث  Xaaهو أي حمض أميني
* * *
 ...في تجسيد آخر ،الجزء  1من الببتيد هو  Gly-Leu-Pro-Xaa-Arg-Ile-Cysحيث يمكن أن يكون Xaa
هو  Valأو  Thrأو ..…Asp
* * *
 ...في تجسيد آخر ،الجزء  1من الببتيد هو  Gly-Leu-Pro-Xaa-Arg-Ile-Cysحيث يمكن أن يكون Xaa
هو ..…Val

يحتوي التسلسل األولي ،Gly-Leu-Pro-Xaa-Arg-Ile-Cys ،على اختالف واحد أو أكثر في موقع واحد،
ويكون حدوث تلك االختالفات مستق ً
ال
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متغيرات التسلسالت
الفقرة (95أ)
يجب إدراج التسلسل األولي في الكشف التسلسلي ،ويجوز تمثيل المتغيرات من خالل شرح توضيحي
للتسلسل األولي


يجب أن يكون التجسيد األكثر شموالً هو النسخة الواردة في الكشف التسلسلي  -في هذا المثال ،هي النسخة
 التي يكون فيها  Xaaهو "أي حمض أميني"
 يجب تمثيل التسلسل على النحو اآلتي ،GLPXRIC :ويتطلب التسلسل مفتاح السمة " "VARIANTفي
عرف " "noteالذي يشير إلى أن  Xaaهو "أي حمض أميني"
الموضع  4وال ُم ِّ


يُوصى بإدراج المتغيرات الثالثة التالية في الكشف التسلسلي كتسلسالت منفصلة ،ولكن ذلك ليس إلزاميا ً:
GLPVRIC
GLPTRIC
GLPDRIC

مالحظة :توجد مناقشة مستفيضة لهذا المثال في معيار الويبو  ،ST.26المرفق السادس ،المثال (95أ).1-
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متغيرات التسلسالت
الفقرة (95ب)
يصف أحد طلبات البراءات التسلسل التوافقي اآلتي:
aatgn 1 cccacgaatgn 2 cac
حيث يمكن أن يكون  n1و n2هو  aأو  tأو  gأو .c
ويُفصح عن عدة تسلسالت مغايرة على النحو التالي:
إذا كان  n1هو  ،aفإن  n2هو  tأو  gأو c
إذا كان  n1هو  ،tفإن  n2هو  aأو  gأو c
إذا كان  n1هو  ،gفإن  n2هو  tأو  aأو c
إذا كان  n1هو  ،cفإن  n2هو  tأو  gأو a

يحتوي التسلسل التوافقي على اختالفات في عدة مواقع مختلفة ،ويكون حدوث تلك االختالفات معتمد ًا على غيره
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متغيرات التسلسالت
الفقرة (95ب)


يجب أن يكون التجسيد األكثر شموالً هو النسخة الواردة في الكشف التسلسلي :حيث  nو " nيمكن أن
 يكون  aأو  tأو  gأو "c
 يجب تمثيل التسلسل على النحو التاليaatgncccacgaatgncac :
سر على أنه " "aأو " "cأو " "gأو " "tفي حالة عدم
ال يلزم وجود شرح توضيحي للرمز  ،nألن " "nيُف َّ
 وجود مفتاح للسمة (انظر الفقرة  15من المعيار )ST.26
يجب إدراج التسلسل التوافقي في الكشف التسلسلي ،وينبغي تمثيل المتغيرات في شكل تسلسالت منفصلة
1



2

يُوصى بشدة بإدراج المتغيرات األربعة التالية في الكشف التسلسلي كتسلسالت منفصلة ،ولكن ذلك ليس
إلزاميا ً:
(  t = bأو  gأو ) c
aatgacccacgaatgbcac
aatgtcccacgaatgvcac

(  a = vأو  gأو ) c

aatggcccacgaatghcac

(  t = hأو  aأو ) c

aatgccccacgaatgdcac

(  t = dأو  gأو ) a
مالحظة :توجد مناقشة مستفيضة لمثال مشابه في
معيار الويبو  ،ST.26المرفق السادس ،المثال (95ب).
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متغيرات التسلسالت
الفقرة (95ج)
يكشف أحد الطلبات عما يأتي:
… … -Met-Gly-Leu-Pro-Arg-Xaa-Arg-Ile-Cys-Lys-
حيث  Xaaهو  Glyأو إضافة للتسلسل
Cys-Tyr-Ile-Lys-Ser-(1000 amino acids)-Leu-Thr-Pro-Lys

يحتوي تسلسل متغير واحد على تسلسل ُمد َرج أو ُمستب َدل يزيد على  1000بقية
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متغيرات التسلسالت
الفقرة (95ج)



التسلسل المتغير الذي يكون فيه  = Xaaإضافة ألكثر من  1000بقية يجب إدراجه في الكشف
التسلسلي كتسلسل منفصل برقم  SEQ IDخاص به.



التسلسل المتغير الذي يكون فيه  Xaa = Glyسيُدرج أيضا ً في الكشف التسلسلي كتسلسل منفصل
برقم  SEQ IDخاص به.
……-MGLPRGRICK-
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متغيرات التسلسالت
س :ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟

]G-L-P-T-R-I-C-[L or I]-A-V-[G or A
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متغيرات التسلسالت
س :ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟

]G-L-P-T-R-I-C-[L or I]-A-V-[G or A

ج :الفقرة :94

"أي تسلسل متغيرُ ،كشف عنه كتسلسل واحد مع سرد بقايا بديلة في موقع واحد أو أكثر ،يجب إدراجه في الكشف
التسلسلي ،وينبغي تمثيله بتسلسل واحد تُم َّثل فيه البقايا البديلة المذكورة برمز االلتباس األكثر تقييد ًا".

130

متغيرات التسلسالت
س :ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟

تشير المساحة الفارغة في الجدول إلى أن الحمض األميني في المتغير هو نفس الحمض األميني المقابل في
"التسلسل" ،وتشير عالمة " "-إلى حذف الحمض األميني المقابل في "التسلسل".
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متغيرات التسلسالت
س :ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟

تشير المساحة الفارغة في الجدول إلى أن الحمض األميني في المتغير هو نفس الحمض األميني المقابل في
"التسلسل" ،وتشير عالمة " "-إلى حذف الحمض األميني المقابل في "التسلسل".

ج :الفقرة 93

"التسلسل األولي وأي متغير لذلك التسلسل ،إذا كان قد ُكشف عن كل منهما عن طريق سرد البقايا الخاص به
صص لكل منهما رقم تعريف
وكانا مشمولين بالفقرة  ،7فيجب أن يُد َرج كل منهما في الكشف التسلسلي وأن يُخ َّ
التسلسل الخاص به".
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متغيرات التسلسالت
س :ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟
شكل يكشف عن التسلسل التالي:

( Met-Gly-Ala-Ile-Pro-Asp-Val-Lys-Arg-Ala-Cys-Trpالتسلسل )1
تحتوي المواصفات على المعلومات التالية بشأن التسلسل :1
 ...في بعض التجسيدات ،يُستعاض عن الفالين في الموضع  7من التسلسل  1باألالنين ...
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متغيرات التسلسالت
س :ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟
شكل يكشف عن التسلسل التالي:

( Met-Gly-Ala-Ile-Pro-Asp-Val-Lys-Arg-Ala-Cys-Trpالتسلسل )1
تحتوي المواصفات على المعلومات التالية بشأن التسلسل :1
 ...في بعض التجسيدات ،يُستعاض عن الفالين في الموضع  7من التسلسل  1باألالنين ...

ج :الفقرة (95أ)" :أي تسلسل مغاير ،لم يُكشف عنه إال باإلشارة إلى حالة واحدة أو أكثر من حاالت الحذف أو اإلدراج أو
االستبدال في تسلسل أولي في الكشف التسلسلي ،ينبغي إدراجه في الكشف التسلسلي .وفي حالة إدراجه في الكشف التسلسلي،
فإن التسلسل المغاير:
(أ) يجوز تمثيله من خالل شرح توضيحي للتسلسل األولي ،إذا كان يحتوي على اختالف (اختالفات) في موقع واحد أو مواقع
مميزة متعددة ويكون حدوث تلك االختالفات مستق ً
ال؛"
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متغيرات التسلسالت
س :ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟
شكل يكشف عن التسلسل التالي:

( Met-Gly-Ala-Ile-Pro-Asp-Val-Lys-Arg-Ala-Cys-Trpالتسلسل )1
تحتوي المواصفات على المعلومات التالية بشأن التسلسل :1
 ...في حالة االستعاضة عن الفالين في الموضع  7من التسلسل  1باألالنين ،يُستعاض عن األالنين في الموضع
 10بالفالين ….
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متغيرات التسلسالت
س :ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟
شكل يكشف عن التسلسل التالي:

( Met-Gly-Ala-Ile-Pro-Asp-Val-Lys-Arg-Ala-Cys-Trpالتسلسل )1
تحتوي المواصفات على المعلومات التالية بشأن التسلسل :1
 ...في حالة االستعاضة عن الفالين في الموضع  7من التسلسل  1باألالنين ،يُستعاض عن األالنين في الموضع
 10بالفالين ….

ج :الفقرة (95ب) :أي تسلسل مغاير ،لم يُكشف عنه إال باإلشارة إلى حالة واحدة أو أكثر من حاالت الحذف أو اإلدراج أو
االستبدال في تسلسل أولي في الكشف التسلسلي ،ينبغي إدراجه في الكشف التسلسلي .وفي حالة إدراجه في الكشف التسلسلي،
فإن التسلسل المغاير:
(ب) ينبغي تمثيله كتسلسل منفصل وتخصيص رقم تعريفي خاص به ،إذا كان يحتوي على اختالفات في مواقع مميزة متعددة
ويكون حدوث تلك االختالفات معتمد ًا على غيره؛

136

هل لديكم أسئلة؟

