
ST.26معيار الويبو 

المستوى المتقدم

ندوة تدريبية إلكترونية

ٌل لما سبقه، ومن المفترض أن يكون المشاركون قد حضروا بالفعل دورة : مالحظة ".  ST.26معيار الويبو أساسيات "هذا التدريب ُمكم ِّ

:  عبر الرابط اآلتي" ST.26معيار الويبو أساسيات "يمكن الوصول إلى دورة 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62848
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سنتناول اليوم

فات الشائعة االستخدام مفاتيح السمات والُمعر ِّ

أنساق مواقع السمات

فات المكتوبة بلغات غير اإلن فات وقيم الُمعر ِّ كليزيةأنساق قيم الُمعر ِّ

لنووي وثيمين في الحمض ا( الدنا)يُوراسيل في الحمض النووي -حاالت خاصة 

الرنا الهجينة/ ؛ جزيئات الدنا(الرنا)الريبي 

، والتسلسالت المتفرعةDات، واألحماض األمينية نوكليوتيدنظائر ال

متغيرات التسلسل
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فات الش ائعة مفاتيح السمات والُمعر ِّ

االستخدام
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ

حدَّد بالموقعيمكن استخدام مفاتيح السمات لتقديم وصف إضافي لبقية واحدة أو أكثر من بقايا تسلسل مُ 

من المرفق األول مفاتيح السمات الخاصة بتسلسالت النوكليوتيدات5ترد في القسم -

:  مفاتيح السمات الخاصة بتسلسالت النوكليوتيدات تُكتب بحروف صغيرة، مثال-

"misc_binding"

من المرفق األول مفاتيح السمات الخاصة بتسلسالت األحماض األمينية7ترد في القسم -

:  مفاتيح السمات الخاصة بتسلسالت األحماض األمينية تُكتب بحروف كبيرة، مثال-

"REGION"

فات لتقديم وصف إضافي للسمات يمكن استخدام الُمعر ِّ

فات الخاصة بتسلسالت النوكليوتيدات6ترد في القسم - من المرفق األول الُمعر ِّ

فات الخاصة بتسلسالت النوكليوتيدات تُكتب بحروف صغيرة، مثال- :  الُمعر ِّ

"allele"

فات الخاصة بتسلسالت األحماض األمينية8ترد في القسم - من المرفق األول الُمعر ِّ

فات الخاصة بتسلسالت األحماض األمينية تُكتب بحروف كبيرة، مثال- :  الُمعر ِّ

"NOTE"
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ

.التي تُعد  إلزامية لكل تسلسل" source"/"SOURCE"مفاتيح السمات اختيارية، باستثناء سمة 

فات التي يمكن استخدامها لتقديم وص .  ف إضافي للسمةستكون لكل مفتاح من مفاتيح السمات قائمة بالُمعر ِّ

فات إلزامية فات اختيارية، ولكن تحتوي بعض مفاتيح السمات على ُمعر ِّ .ومعظم الُمعر ِّ

فان  إلزاميين لسمة " organism"/"ORGANISM"و" mol_type"/"MOL_TYPE"يُعتبر الُمعر ِّ

"source"/"SOURCE."
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ

بعض مفاتيح السمات لها قيود إضافية

على حقيقيات النوى" C_region"على سبيل المثال، يقتصر : نطاق الكائن-

على تسلسالت الحمض النووي الريبي المنزوع " D-loop"على سبيل المثال، يقتصر : نطاق الجزيء-

(DNA)األكسجين 
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"modified_base"مفتاح سمة : تسلسالت النوكليوتيدات

فه اإللزامي " modified_base"ينبغي استخدام مفتاح السمة  لوصف النوكليوتيد " mod_base"وُمعر ِّ

(16الفقرة،ST.26المعيار )الُمعدَّل 

: بخالفنوكليوتيدهو أي " النوكليوتيد الُمعدَّل"

-deoxy-[a, g, c, or t] 3’-etahpsohponom

- [u ro ,c ,g ,a]3’-etahpsohponom( المعيارST.26 (و)3، الفقرة)

، (1، الجدول 1ق األول، القسم في المرف)المقابل غير الُمعدَّل نوكليوتيدبال" الُمعدَّلنوكليوتيدال"ينبغي تمثيل 

 O-methylcytidine-’2"على سبيل المثال، ينبغي تمثيل ". n"متى أمكن ذلك، وإال يمكن تمثيله بالرمز 

يعادل بقية واحدة " n"والرمز ". n"بالرمز " Queuosine"وينبغي تمثيل . في التسلسل" c"بالرمز " 

.فقط

ف اإللزامي  ، الجدول 2من القيم الواردة في المرفق األول، القسم " mod_base"يجب اختيار قيمة الُمعر ِّ

ف "other"وإذا كانت القيمة هي . 2 إضافي على االسم الكامل غير " note"، فيجب أن يحتوي ُمعر ِّ

.المختصر للبقية الُمعدَّلة
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"modified_base"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

15تسلسل نوكليوتيد مع إينوزين في الموضع : مثال

"i"باالختصار 2، الجدول 2في المرفق األول، القسم " اإلينوزين"يرد 
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"modified_base"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

22تسلسل نوكليوتيد مع َزاْنثين في الموضع : مثال

ف 2، الجدول 2في المرفق األول، القسم " الَزاْنثين"ال يرد  ؛ لذلك، يجب أن تكون قيمة الُمعر ِّ

"mod_base " اإللزامي هي"OTHER" ف إضافي به القيمة " note"، ويجب إدراج ُمعر ِّ

"xanthine."
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"modified_base"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

يميدين " modified_base"يمكن أيضاً استخدام  (:abasic)لوصف موقع منزوع البورين والبيرِّ

يميدين  في التسلسل، ثم يُوَصف بمزيد " n"بالرمز ( abasic)يمكن تمثيل الموقع المنزوع البورين والبيرِّ

ف " modified_base"من التفصيل باستخدام مفتاح السمة  بالقيمة " mod_base"إلى جانب الُمعر ِّ

"OTHER " ف ".abasic site"إضافي بالقيمة " note"وُمعر ِّ
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

على CDSويجب أن يحتوي موقع السمة .  لتحديد تسلسالت الترميز" CDS"يمكن استخدام مفتاح السمة 

َزة التوقف (89، الفقرة ST.26المعيار . )رامِّ

فات إلزامية لمفتاح السمة  "CDS"ال توجد ُمعر ِّ

فات الشائعة االستخدام ما يلي :تشمل الُمعر ِّ

“pseudo”                  “pseudogene”           “translation”

“transl_table”           “codon_start”            “transl_except”

“protein_id”
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

فات اآلتية" CDS"يمكن أن يكون للسمة  ف واحد فقط من الُمعر ِّ :ُمعر ِّ

ف الُمعر ِّ الوصف القيمة

كاذب غير فعالة وليست لها CDSيشير إلى أن السمة 

 ً ترجمة، ولكنها ليست جيناً كاذبا

ال شيء

جين كاذب جين كاذب وليست لها CDSيشير إلى أن السمة 

ترجمة

ُمعالَج

غير ُمعالَج

وحدوي

أَلِّيلِّي  

غير معروف

ترجمة ن يشير إلى تسلسل الحمض األميني المشتق م

CDSترجمة 

اختصارات األحماض 

األمينية المكونة من حرف 

واحد
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

أو أكثر من األحماض األمينية الُمحدَّدة صراحةً والمرمز 4تسلسل الحمض األميني الذي يحتوي على 

ف  يجب أن يُدَرج في الكشف التسلسلي " translation"بتسلسل ترميز والُمفصح عنه في الُمعر ِّ

.  كتسلسل منفصل وأن يُخصص له رقمه الخاص لتعريف التسلسل

ف رقم تعريف التسلسل الُمخصَّص لتسلسل الحمض األميني يجب أن يُقدَّم كقيمة في الُمعر ِّ

"protein_id " ضمن مفتاح السمة"CDS ."

ف  لتسلسل الحمض األميني يجب أن " SOURCE"الخاص بمفتاح السمة " ORGANISM"الُمعر ِّ

ف تسلسل الترميز الخاص به (92الفقرة،ST.26المعيار ).      يكون مطابقاً لُمعر ِّ
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

فات التي يمكنها تعديل التسلسل المترجم :الُمعر ِّ

ف الُمعر ِّ الوصف القيمة

transl_table لترجمة يشير إلى جدول الشفرة الجينية الُمستخدم

CDS 1"؛ والقيمة االفتراضية هي-Standard 

Code"

رقم يمثل أحد جداول 

الترجمة الواردة في الملحق

9األول، القسم 

transl_except َزة ال تتوافق مع الشف رة الجينية يشير إلى ترجمة رامِّ

"transl_table"الُمحدَّد في 

(pos:<location>, 

aa:<amino_acid>)

codon_start بالنسبة إلى القاعدة CDSيشير إلى إطار قراءة 

األولى

3أو 2أو 1
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

-3"جدول الشفرة الجينية)هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري SEQ ID NO:1: مثال

Yeast Mitochondrial Code:)"

َزة الموجودة في المواضع  32-30الرامِّ

( Sec)ترمز إلى السيلينوسيستين 

َزة جزئية يبدأ التسلسل برامِّ

لتمثيل هذا التسلسل بدقة؟CDSما المعلومات التي ينبغي إدراجها في سمة 
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

-3"جدول الشفرة الجينية)هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري SEQ ID NO:1: مثال

Yeast Mitochondrial Code:)"

:يُمثَّل التسلسل في الكشف التسلسلي على النحو اآلتي•

tggataatga agaagttaac gaagaatgta tgagattatt tttcaagaac gctcgtcatc taacatcaag gttgacataa
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

-3"جدول الشفرة الجينية)هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري SEQ ID NO:1: مثال

Yeast Mitochondrial Code:)"

"CDS"مفتاح السمة •

80..1>: موقع السمة•

تبدأ إلى أن منطقة التشفير" >"يشير 

1قبل الموضع 

َزة التوقف ف ي يتضمن الموقع رامِّ

80-78المواضع 
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

-3"جدول الشفرة الجينية)هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري SEQ ID NO:1: مثال

Yeast Mitochondrial Code:)"

"CDS"مفتاح السمة •

80..1>: موقع السمة•

ف • "3"مع القيمة " codon_start"ُمعر ِّ

ف  تشير قيمة الُمعر ِّ

"codon_start" إلى أن 3، وهي ،

َزة كاملة تبدأ في الموض ع أول رامِّ

الثالث داخل الموقع
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

-3"جدول الشفرة الجينية)هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري SEQ ID NO:1: مثال

Yeast Mitochondrial Code:)"

"CDS"مفتاح السمة •

80..1>: موقع السمة•

ف ال• "3"القيمة ب" codon_start"ُمعر ِّ

ف ال• "3"القيمة ب" transl_table"ُمعر ِّ

لواردة تُستخدم جداول الشفرة الجينية ا

من المرفق األول لتحديد 9في القسم 

ف  ".transl_table"قيمة الُمعر ِّ
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

-3"جدول الشفرة الجينية)هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري SEQ ID NO:1: مثال

Yeast Mitochondrial Code:)"

"CDS"مفتاح السمة •

80..1>: موقع السمة•

ف ال• "3"القيمة ب" codon_start"ُمعر ِّ

ف ال• "3"القيمة ب" transl_table"ُمعر ِّ

ف • ("pos:30..32,aa:Sec")القيمة ب" transl_except"الُمعر ِّ

ف  سيضع " transl_except"الُمعر ِّ

الحمض األميني سيلينوسيستين 



222222222222

فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

-3"جدول الشفرة الجينية)هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري SEQ ID NO:1: مثال

Yeast Mitochondrial Code:)"

"CDS"مفتاح السمة •

80..1>: موقع السمة•

ف المُ • "3"القيمة ب" codon_start"عر ِّ

ف ال• "3"القيمة ب" transl_table"ُمعر ِّ

ف • (",pos:30..32ceS:aa")القيمة ب" transl_except"الُمعر ِّ

ف • "  DNEEVNEECURLFFKNARHTTSRLT"القيمة ب" translation"الُمعر ِّ

َزة التوقف في ُمعر ِّ  ف ال تظهر رامِّ

! الترجمة
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

-3"جدول الشفرة الجينية)هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري SEQ ID NO:1: مثال

Yeast Mitochondrial Code:)"

"CDS"مفتاح السمة •

80..1>: موقع السمة•

ف ال• "3"القيمة ب" codon_start"ُمعر ِّ

ف ال• "3"القيمة ب" transl_table"ُمعر ِّ

ف • (",pos:30..32ceS:aa")القيمة ب" transl_except"الُمعر ِّ

ف • "  DNEEVNEECURLFFKNARHTTSRLT"القيمة ب" translation"الُمعر ِّ

تسلسل بروتين منفصل للترجمة•
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

-3"جدول الشفرة الجينية)هو جزء من تسلسل ترميز من جين ميتوكوندري خميري SEQ ID NO:1: مثال

Yeast Mitochondrial Code:)"

"CDS"مفتاح السمة •

80..1>: موقع السمة•

ف ال• "3"القيمة ب" codon_start"ُمعر ِّ

ف ال• "3"القيمة ب" transl_table"ُمعر ِّ

ف • ("pos:30..32,aa:Sec")القيمة ب" transl_except"الُمعر ِّ

ف • "  DNEEVNEECURLFFKNARHTTSRLT"القيمة ب" translation"الُمعر ِّ

تسلسل بروتين منفصل للترجمة•

ف • مع رقم تعريف التسلسل الخاص بالبروتين المترجم" protein_id"الُمعر ِّ
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
"CDS"مفتاح السمة : تسلسالت النوكليوتيدات

لتوصيل أجزاء متقطعة من تسلسل ما وتحويلها " join"أن يستخدم عامل الموقع " CDS"يمكن لموقع السمة 

إلى منطقة تشفير واحدة

join(location1,location2)

لإلشارة إلى أن السمة تقع على الجديلة " complement"أن يستخدم العامل " CDS"يمكن لموقع السمة 

لة للتسلسل الُمحدَّد بواسطة واصفة الموقع المكم ِّ

complement)location(
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
مفاتيح السمات الشائعة االستخدام: تسلسالت األحماض األمينية

مفتاح السمة الوصف فات إلزامي ة؟هل توجد ُمعر ِّ

SITE يشير إلى موقع واحد محل اهتمام من مواقع 

األحماض األمينية 

يجب أن يُوَصف الموقع

ف  إلزاميNOTEبُمعر ِّ

REGION يشير إلى منطقة محل اهتمام ف  NOTEال شيء، الُمعرَّ

اختياري

BINDING يشير إلى موضع االرتباط الخاص بمجموعة 

كيميائية

ف يجب أن يحتوي ُمعر ِّ

NOTE اإللزامي على اسم

المجموعة الكيميائية

UNSURE يصف المناطق المشكوك فيها في التسلسل ف  NOTEال شيء، الُمعرَّ

اختياري
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
األحماض األمينية المعدلة: تسلسالت األحماض األمينية

:  هو أي حمض أميني بخالف" الحمض األميني الُمعدَّل"

L-alanine L-arginine L-asparagine L-aspartic acid 

L-cysteine L-glutamineL-glutamic acid L-glycine 

L-histidine L-isoleucine L-leucine L-lysine 

L-methionineL-phenylalanine L-prolineL-pyrrolysine

L-serine L-selenocysteine  L-threonine L-tryptophan 

L-tyrosine L-valine   

((ه)3الفقرة،ST.26المعيار )

وإال يمكن . ن ذلكبالحمض األميني المقابل غير الُمعدَّل، كلما أمك" الحمض األميني الُمعدَّل"ينبغي تمثيل 

وينبغي . في التسلسل" K"بالرمز " الهيدروكسيليزين"على سبيل المثال، ينبغي تمثيل ". X"تمثيله بالرمز 

(.29الفقرة،ST.26المعيار )". X"بالرمز " األورنيثين"تمثيل 

.يعادل بقية واحدة فقط" X"الرمز 
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
األحماض األمينية المعدلة: تسلسالت األحماض األمينية

":حمض أميني ُمعدَّل"يمكن استخدام العديد من مفاتيح السمات لإلشارة إلى 

ف  اإللزامي مع كل مفتاح من مفاتيح السمات المذكورة أعاله، مع قيمة تصف NOTEيجب إدراج ُمعر ِّ

.التعديل

مفتاح السمة الوصف

SITE يشير إلى حمض أميني غير ُمعدَّل بعد الترجمة

MOD_RES يشير إلى حمض أميني ُمعدَّل بعد الترجمة

CARBOHYD يشير إلى حمض أميني ُمرتبِّط بالغليكوزيل

LIPID يشير إلى االرتباط التساهمي لشريحة دهنية بحمض أميني



2929

فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
األحماض األمينية المعدلة: تسلسالت األحماض األمينية

Gly-Ser-N-acetylAla-Ser-Asp-Val-Orn-Lys-Asn-Val-Leu

1                       5                   10

asialyloligosaccharide

فات التي ينبغي إدراجها في الكشف التسلسلي لتمثيل هذا الت سلسل بدقة؟ما مفاتيح السمات والُمعرَّ

بعد الترجمة 3حيث يُعدَّل حمض األالنين في الموضع 

n-acetyl alanineفي إحدى الخاليا ليصبح 
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
األحماض األمينية المعدلة: تسلسالت األحماض األمينية

Gly-Ser-N-acetylAla-Ser-Asp-Val-Orn-Lys-Asn-Val-Leu

1                       5                   10

asialyloligosaccharide

:يُمثَّل التسلسل في الكشف التسلسلي على النحو اآلتي•

GSASDVXKNVL

بعد الترجمة 3حيث يُعدَّل حمض األالنين في الموضع 

n-acetyl alanineفي إحدى الخاليا ليصبح 
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
األحماض األمينية المعدلة: تسلسالت األحماض األمينية

Gly-Ser-N-acetylAla-Ser-Asp-Val-Orn-Lys-Asn-Val-Leu

1                       5                   10

asialyloligosaccharide

:يُمثَّل التسلسل في الكشف التسلسلي على النحو اآلتي•

GSASDVXKNVL

ف " 3"مع الموقع " MOD_RES"مفتاح السمة • -N"به القيمة NOTEوُمعر ِّ

acetylalanine"

بعد الترجمة 3حيث يُعدَّل حمض األالنين في الموضع 

n-acetyl alanineفي إحدى الخاليا ليصبح 
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فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
األحماض األمينية المعدلة: تسلسالت األحماض األمينية

Gly-Ser-N-acetylAla-Ser-Asp-Val-Orn-Lys-Asn-Val-Leu

1                       5                   10

asialyloligosaccharide

:يُمثَّل التسلسل في الكشف التسلسلي على النحو اآلتي•

GSASDVXKNVL

ف " 3"مع الموقع " MOD_RES"مفتاح السمة • -N"به القيمة NOTEوُمعر ِّ

acetylalanine"

ف " 7"مع الموقع " SITE"مفتاح السمة • "ornithine"به القيمة NOTEوُمعر ِّ

بعد الترجمة 3حيث يُعدَّل حمض األالنين في الموضع 

n-acetyl alanineفي إحدى الخاليا ليصبح 



33333333

فات مفاتيح السمات والُمعر ِّ
األحماض األمينية المعدلة: تسلسالت األحماض األمينية

Gly-Ser-N-acetylAla-Ser-Asp-Val-Orn-Lys-Asn-Val-Leu

1                       5                   10

asialyloligosaccharide

:يُمثَّل التسلسل في الكشف التسلسلي على النحو اآلتي•

GSASDVXKNVL

ف " 3"مع الموقع " MOD_RES"مفتاح السمة • -N"به القيمة NOTEوُمعر ِّ

acetylalanine"

ف " 7"مع الموقع " SITE"مفتاح السمة • "ornithine"به القيمة NOTEوُمعر ِّ

ف " 9"مع الموقع " CARBOHYD"مفتاح السمة • -Asn side"به القيمة NOTEوُمعر ِّ

chain linked to asialyloligosaccharide"

بعد الترجمة 3حيث يُعدَّل حمض األالنين في الموضع 

n-acetyl alanineفي إحدى الخاليا ليصبح 
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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

على شروط إلزامية لنسق واصفات المواقعST.26ينص المعيار 

:ات واألحماض األمينيةنوكليوتيدلتسلسالت اليمكن استخدام أنساق واصفات المواقع اآلتية 

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

(أ)70، الفقرة ST.26معيار الويبو 
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أنساق المواقع
ات دون غيرهانوكليوتيدواصفات مواقع لتسلسالت ال

(  الدنا)كسجين لتسلسالت الحمض النووي الريبي المنزوع األال يجوز استخدام نسق واصفة الموقع التالية إال 

:(الرنا)والحمض النووي الريبي 

(ب)66، الفقرة ST.26معيار الويبو 
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أنساق المواقع
ات دون غيرهانوكليوتيدواصفات مواقع لتسلسالت ال

بقيتين متجاورتينyوx، يجب أن يكون x^yعند استخدام نسق الموقع 

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

امها مع مفتاح إلى وجود تشابك داخل السلسلة بين البقيتين الُمشار إليهما عند استخدx..yتشير واصفة الموقع 

"DISULFID"أو " CROSSLNK"السمة 

(ج)66، الفقرة ST.26معيار الويبو 
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أنساق المواقع
حالة خاصة لتسلسالت األحماض األمينية-واصفات المواقع 
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أنساق المواقع
عوامل المواقع لتسلسالت النوكليوتيدات

ريبي والحمض النووي ال( الدنا)توجد ثالثة عوامل مواقع يمكن استخدامها في تسلسالت الحمض النووي 

"complement"و" order"و" join: "، هي(الرنا)

مها فعلياً عن ات التي تصفها واصفات الموقع قد جرى ضنوكليوتيديشير إلى أن بقايا الjoinاستخدام عوامل 

(68، الفقرة ST.26المعيار )طريق عمليات بيولوجية 

يجب أن تحتوي على اثنتين على األقل من واصفات المواقع " order"و" join"المواقع التي تستخدم 

المفصولة بفواصل

"order"أو " join"مع " complement"يمكن استخدام 

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

(ب)70، الفقرة ST.26معيار الويبو 



هل لديكم أسئلة؟ 

43
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فات أنساق قيم الُمعر ِّ
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فات قيم الُمعر ِّ

فات مزيداً من التعريف للسمات تقدم الُمعر ِّ
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فات قيم الُمعر ِّ

فات مزيداً من التعريف للسمات تقدم الُمعر ِّ

ف في أحيان كثيرة ف وقيمة الُمعر ِّ فات من اسم الُمعر ِّ تتألف الُمعر ِّ



4747

فات قيم الُمعر ِّ

فات مزيداً من التعريف للسمات تقدم الُمعر ِّ

ف في أحيان كثيرة ف وقيمة الُمعر ِّ فات من اسم الُمعر ِّ تتألف الُمعر ِّ

فات المسموح بها لتلك السمة ض مفاتيح السمات ولبع. سيكون لكل مفتاح من مفاتيح السمات قائمة بالُمعر ِّ

فات إلزامية .ُمعر ِّ



4848

فات قيم الُمعر ِّ

فات مزيداً من التعريف للسمات تقدم الُمعر ِّ

ف في أحيان كثيرة ف وقيمة الُمعر ِّ فات من اسم الُمعر ِّ تتألف الُمعر ِّ

فات المسموح بها لتلك السمة عض مفاتيح السمات ولب.  سيكون لكل مفتاح من مفاتيح السمات قائمة بالُمعر ِّ

فات إلزامية .ُمعر ِّ

فاتها المسموح بها في القسم  تسلسالت )7والقسم ( اتنوكليوتيدتسلسالت ال)5ترد مفاتيح السمات وُمعر ِّ

.ST.26للمعيار من المرفق األول ( األحماض األمينية



49

فات قيم الُمعر ِّ

ف إلزامي واحد، هو " mis_binding"مفتاح السمة : مثال فات 6، و"bound_moiety"له ُمعر ِّ ُمعر ِّ

:اختيارية

(5.12، المرفق األول، القسم ST.26المعيار )
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فات قيم الُمعر ِّ

فات مزيداً من التعريف للسمات تقدم الُمعر ِّ

ف في أحيان كثيرة ف وقيمة الُمعر ِّ فات من اسم الُمعر ِّ تتألف الُمعر ِّ

فات المسموح بها لتلك السمة ض مفاتيح السمات ولبع. سيكون لكل مفتاح من مفاتيح السمات قائمة بالُمعر ِّ

فات إلزامية .ُمعر ِّ

فاتها المسموح بها في القسم  تسلسالت )7والقسم ( اتنوكليوتيدتسلسالت ال)5ترد مفاتيح السمات وُمعر ِّ

.ST.26للمعيار من المرفق األول ( األحماض األمينية

فات الخاصة بتسلسالت النوكليوتيدات إلى جانب أوصافها في القسم  تسلسالت )6ترد الُمعر ِّ

.ST.26للمعيار من المرفق األول ( تسلسالت األحماض األمينية)8والقسم ( اتنوكليوتيدال



51

فات قيم الُمعر ِّ

(6.22والقسم 6.3، المرفق األول، القسم ST.26المعيار )
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فات قيم الُمعر ِّ
أنواع األنساق

فات لها أنواع أنساق متعددة :قيم الُمعر ِّ

فات ذات اختيارات قيم ُمحدَّدة مسبقاً؛. 1 ُمعر ِّ

فات ذات نسق قيمة ُمحدَّد؛. 2 ُمعر ِّ

فات تكون فيها القيمة عبارة عن تسلسل؛. 3 ُمعر ِّ

فات بدون قيمة؛. 4 ُمعر ِّ

فات ذات قيم . 5 "نص حر"ُمعر ِّ

فات ذات - تُصنَّف على أنها " النص الحر"توجد مجموعة فرعية من قيم الُمعر ِّ

"معتمدة على اللغة"
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فات قيم الُمعر ِّ
اختيارات القيم المحددة مسبقًا-أنواع األنساق 

 ً فات ذات اختيارات قيم ُمحدَّدة مسبقا ُمعر ِّ

:  أمثلة

“codon_start ”– 3"أو " 2"أو " 1"قد تكون القيم"



545454

فات قيم الُمعر ِّ
اختيارات القيم المحددة مسبقًا-أنواع األنساق 

ف : أمثلة له مجموعة محدودة من اختيارات القيم" rpt_type"الُمعر ِّ
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فات قيم الُمعر ِّ
اختيارات القيم المحددة مسبقًا-أنواع األنساق 

فات ذات اختيارات القيم الُمحدَّدة مسبقاً، ستقدم أداة الويبو للتس لسل جميع القيم المسموح فيما يخص الُمعر ِّ

:بها في قائمة منسدلة جاهزة
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فات قيم الُمعر ِّ
نسق قيمة ُمحدَّد-أنواع األنساق 

فات ذات نسق قيمة ُمحدَّد ُمعر ِّ

يجب أن تكون القيمة بنسق -" anticodon: "مثال

“(pos:<location>,aa:<amino_acid>,seq:<text>)”



5757

فات قيم الُمعر ِّ
التسلسالت-أنواع األنساق 

فات تكون فيها القيمة عبارة عن تسلسل ُمعر ِّ

يجب أن تكون القيمة عبارة عن تسلسل باستخدام -" translation: "مثال

اختصارات األحماض األمينية المكونة من حرف واحد



585858

فات قيم الُمعر ِّ
التسلسالت-أنواع األنساق 

ف  قايا، أو قيمة يمكن أن تكون القيمة عبارة عن بقية نوكليوتيدية مفردة، أو تسلسل ب-" replace"الُمعر ِّ

فارغة 

ف  إلى حذف البقية الُمشار إليها في السمة المقابلة " replace"تشير القيمة الفارغة للُمعر ِّ



59595959

فات قيم الُمعر ِّ
التسلسالت-أنواع األنساق 

ف  قايا، أو قيمة يمكن أن تكون القيمة عبارة عن بقية نوكليوتيدية مفردة، أو تسلسل ب-" replace"الُمعر ِّ

فارغة 

ف  إلى حذف البقية الُمشار إليها في السمة المقابلة " replace"تشير القيمة الفارغة للُمعر ِّ

"  قيمة فارغة"
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فات قيم الُمعر ِّ
بدون قيمة-أنواع األنساق 

فات بدون قيمة ُمعر ِّ

:  أمثلة

“environmental_sample”      “germline”       “macronuclear”      “proviral”

فات بدون قيمة لن تسمح أداة الويبو للتسلسل بإضافة قيمة لُمعر ِّ

فات على عنصر  فارغ" INSDQualifier_value"يجب أال تحتوي هذه الُمعر ِّ



61616161

فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر"-أنواع األنساق 

فات كثيرة تتخذ قيمتها نسق  "النص الحر"هناك ُمعر ِّ

ف ST.26من المعيار ( ن)3الفقرة  ات، نوع من أنساق قيم بعض المعرف... »بأنه " النص الحر"تُعرِّ 
.«(ولعلى النحو الُمبيَّن في المرفق األ)ويرد في شكل عبارة نصية وصفية أو نسق محدد آخر 

فات التي تكون بنسق النص الحر ال تزيد على  (ST.26من المعيار 86الفقرة )حرف 1000قيم الُمعر ِّ

فات ذات  "معتمدة على اللغة"تُعد  " النص الحر"هناك مجموعة فرعية من أنساق قيم الُمعر ِّ

".   وليةقد يلزم ترجمته من أجل اإلجراءات الوطنية أو اإلقليمية أو الد" "المعتمد على اللغة"النص الحر 

ST.26من المعيار ( س)3الفقرة 
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فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر"-أنواع األنساق 

فات التي تكون قيمها عبارة عن  "  نص حر معتمد على اللغة"قد يلزم ترجمة الُمعر ِّ

ف الذي يكون نسق قميته نصاً حراً يعتمد على اللغة أم ال؟ كيف تحدد هل الُمعر ِّ

فات التسلسالت ST.26للمعيار من المرفق األول 6بالقسم 5يرد في الجدول - جميع ُمعر ِّ

ية التي يكون نسق قيمها نصاً حراً يعتمد على اللغةنوكليوتيدال

فات تسلسالت األحماض ST.26للمعيار من المرفق األول 8بالقسم 6يرد في الجدول - جميع ُمعر ِّ

األمينية التي يكون نسق قيمها نصاً حراً يعتمد على اللغة

ف" نسق القيمة اإللزامية"انظر إلى - في وصف الُمعر ِّ



6363636363

فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر"-أنواع األنساق 
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فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر يعتمد على اللغة"-أنواع األنساق 

فات ذات  لتسلسلي ذي النسق يمكن كتابتها بلغتين في الكشف ا" النص الحر المعتمد على اللغة"قيم الُمعر ِّ

XMLاللغة اإلنكليزية ولغة أخرى غير اإلنكليزية : ، هما( المعيارST.26 87، الفقرة)



6565

فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر يعتمد على اللغة"-أنواع األنساق 

فات ذات  لتسلسلي ذي النسق يمكن كتابتها بلغتين في الكشف ا" النص الحر المعتمد على اللغة"قيم الُمعر ِّ

XMLاللغة اإلنكليزية ولغة أخرى غير اإلنكليزية : ، هما( المعيارST.26 87، الفقرة)

ف المعتمدة على اللغة  عنصر فيجب أن ترد فيمكتوبة باللغة اإلنكليزية،إذا كانت قيمة الُمعر ِّ

INSDQualifier_value



6666

فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر يعتمد على اللغة"-أنواع األنساق 

فات ذات  لتسلسلي ذي النسق يمكن كتابتها بلغتين في الكشف ا" النص الحر المعتمد على اللغة"قيم الُمعر ِّ

XMLاللغة اإلنكليزية ولغة أخرى غير اإلنكليزية : ، هما( المعيارST.26 87، الفقرة)

ف المعتمدة على اللغة مكتوبة  عنصر فيجب أن ترد فيباللغة اإلنكليزية،إذا كانت قيمة الُمعر ِّ

INSDQualifier_value

ف المعتمدة على اللغة مكتوبة  أن ترد في فيجببأي لغة أخرى غير اإلنكليزية،إذا كانت قيمة الُمعر ِّ

NonEnglishQualifier_valueعنصر 
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فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر يعتمد على اللغة"-أنواع األنساق 

فات ذات  لتسلسلي ذي النسق يمكن كتابتها بلغتين في الكشف ا" النص الحر المعتمد على اللغة"قيم الُمعر ِّ

XMLاللغة اإلنكليزية ولغة أخرى غير اإلنكليزية : ، هما( المعيارST.26 87، الفقرة)

ف المعتمدة على اللغة مكتوبة  عنصر فيجب أن ترد فيباللغة اإلنكليزية،إذا كانت قيمة الُمعر ِّ

INSDQualifier_value

ف المعتمدة على اللغة مكتوبة  أن ترد في فيجببأي لغة أخرى غير اإلنكليزية،إذا كانت قيمة الُمعر ِّ

NonEnglishQualifier_valueعنصر 

فات التي تكون قيمتها بنسق النصNonEnglishQualifier_valueال يُسمح بعنصر  الحر إال للُمعر ِّ

((ب)87، الفقرة ST.26المعيار )المعتمد على اللغة 
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فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر يعتمد على اللغة"-أنواع األنساق 
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فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر يعتمد على اللغة"-أنواع األنساق 

فات بلغة غير اإلنكليزيةXMLعندما يحتوي الكشف التسلسلي ذو النسق  :على قيم ُمعر ِّ

على خاصية XMLيجب أن يحتوي العنصر الجذري للكشف التسلسلي ذي النسق . 1

"nonEnglishFreeTextLanguageCode " مع اختصار رمز اللغة المناسب المكون من

؛((ب)87و43، الفقرتان ST.26المعيار )حرفين 
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فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر يعتمد على اللغة"-أنواع األنساق 

فات بلغة غير اإلنكليزيةXMLعندما يحتوي الكشف التسلسلي ذو النسق  :على قيم ُمعر ِّ

على خاصية XMLيجب أن يحتوي العنصر الجذري للكشف التسلسلي ذي النسق . 1

"nonEnglishFreeTextLanguageCode " مع اختصار رمز اللغة المناسب المكون من حرفين

؛((ب)87و43، الفقرتان ST.26المعيار )

فات المعتمدة على اللغة في الكشف التسلسلي يجب أن تحتوي على قيم با. 2 للغة الُمشار إليها في جميع الُمعر ِّ

؛ "nonEnglishFreeTextLanguageCode"الخاصية 
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فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر يعتمد على اللغة"-أنواع األنساق 

فات بلغة غير اإلنكليزيةXMLعندما يحتوي الكشف التسلسلي ذو النسق  :على قيم ُمعر ِّ

على خاصية XMLيجب أن يحتوي العنصر الجذري للكشف التسلسلي ذي النسق . 1

"nonEnglishFreeTextLanguageCode " مع اختصار رمز اللغة المناسب المكون من حرفين

؛((ب)87و43، الفقرتان ST.26المعيار )

فات المعتمدة على اللغة في الكشف التسلسلي يجب أن تحتوي على قيم با. 2 للغة الُمشار إليها في جميع الُمعر ِّ

؛ "nonEnglishFreeTextLanguageCode"الخاصية 

موجود INSDQualifier_valueوNonEnglishQualifier_valueإذا كان كال العنصرين . 3

ف واحد، فيجب أن تكون المعلومات الواردة في كال العنصرين مكافئة  ، الفقرة ST.26المعيار )لُمعر ِّ

((.ج)87
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فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر يعتمد على اللغة"-أنواع األنساق 

؟INSDQualifierللعنصر " id"ما هي خاصية 

فات المعتمدة على اللغة، يجوز أن":على ما يليST.26من المعيار ( د)87تنص الفقرة  في حالة الُمعر ِّ
ويجب أن تكون قيمة هذه الخاصية عبارة . اختيارية" id"على خاصية INSDQualifierيحتوي العنصر 

، ويجب أن تكون قيمًة فريدةً لعنصر "q23: "متبوعاً بعدد صحيح موجب، مثل" q"عن حرف 
INSDQualifierف واحد ال يشاركه فيها غيره، أْي يجب استخدام قيمة الخاصية مرة واحدة فقط في مل
".الكشف التسلسلي
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فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر يعتمد على اللغة"-أنواع األنساق 

:INSDQualifierللعنصر " id"خصائص 

فات التي قد تلزم ترجمتها من أجل التصدير إلى ملف  د بشكل فريد قيم الُمعر ِّ عن طريق أداة XLIFFتُحد ِّ

الويبو للتسلسل؛ 

اختيارية؛

فات المعتمدة على اللغة؛ ال يُسمح بها إال للُمعر ِّ

يجب أال تتكرر في الكشف التسلسلي؛

.الذي تُنشئه أداة الويبو للتسلسلXMLتُضاف تلقائياً في ملف 
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فات قيم الُمعر ِّ
"نص حر يعتمد على اللغة"-أنواع األنساق 

"originalFreeTextLanguageCode"الخاصية 

ف الخاصية ST.26من المعيار 43الفقرة  رمز "بأنها " originalFreeTextLanguageCode"تُعر ِّ

فات ذات النصوص ال... اللغة  حرة المعتمدة على الذي يشير إلى اللغة األصلية الوحيدة التي ُكتبت بها الُمعر ِّ

".اللغة

هذه الخاصية اختيارية
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:  حاالت خاصة

الرنا الهجينة/ جزيئات الدنا

(  الدنا)يُوراسيل في الحمض النووي 

(لرناا)وثيمين في الحمض النووي الريبي 
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حاالت خاصة

ST.26الخاص باليُوراسيل غير مسموح به في المعيار " u"الرمز : تذكير

"t  "في الحمض النووي هو الثيمين

"t "في الحمض النووي الريبي هو اليُوراسيل

:سيناريوهان ينبغي وضعهما في االعتبار

جزيء حمض نووي مع قاعدة يُوراسيل أو جزيء حمض نووي ريبي مع قاعدة ثيمين؛.  1

الرنا الهجين/ جزيء الدنا.  2



TU
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حاالت خاصة
يُوراسيل في الحمض النووي وثيمين في الحمض النووي الريبي

ثيمين، إذا كان التسلسل يحتوي على عمود فقري للدنا مع قاعدة يُوراسيل، أو عمود فقري للرنا مع قاعدة

"نوكليوتيد ُمعدَّل"فيُوصف بأنه 

:ST.26من المعيار 14تُطبَّق الفقرة 

(.  الرنا)، ويُوراسيل في الحمض النووي الريبي(الدنا)على أنه ثيمين في الحمض النووي " t"سيُفسَّر الرمز . 14“

لتفصيل في جدول السمات ويجب وصفه بمزيد من اًا معدالً نوكليوتيدويُعتبر اليُوراسيل في الدنا أو الثيمين في الرنا 
."19على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

الدنا الرنا

A

C

G

T

A

C

G

T
A

C

G A

C

G

UU
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

:التالي( الرنا)يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي 

5’-cgucccacgugtccgaggua-3’ 

.ويجب وصف هذه البقية بأنها نكليوتيد ُمعدَّل. 12في الموضع " الثيمين"الحظ أن 

(  الدنا)يُعتبر اليُوراسيل الموجود في الحمض النووي : على ما يليST.26من المعيار 19تنص الفقرة 

تمثيلهما في ات الُمعدَّلة، ويجبنوكليوتيدمن ال( الرنا)أو الثيمين الموجود في الحمض النووي الريبي 
، "modified_base"ووصفهما في جدول السمات باستخدام مفتاح السمة " t"التسلسل بالرمز 

ف  ف "OTHER"بالقيمة " mod_base"والُمعر ِّ أو " uracil"بالقيمة " note"، والُمعر ِّ
"thymine "على التوالي.



7979

حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

:التالي( الرنا)يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي 

5’-cgucccacgugtccgaggua-3’ 

.ويجب وصف هذه البقية بأنها نكليوتيد ُمعدَّل. 12في الموضع " الثيمين"الحظ أن 

(  الدنا)يُعتبر اليُوراسيل الموجود في الحمض النووي : على ما يليST.26من المعيار 19تنص الفقرة 

تمثيلهما في ات الُمعدَّلة، ويجبنوكليوتيدمن ال( الرنا)أو الثيمين الموجود في الحمض النووي الريبي 
، "modified_base"ووصفهما في جدول السمات باستخدام مفتاح السمة " t"التسلسل بالرمز 

ف  ف "OTHER"بالقيمة " mod_base"والُمعر ِّ أو " uracil"بالقيمة " note"، والُمعر ِّ
"thymine "على التوالي.
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

:التالي( الرنا)يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي 

5’-cgucccacgugtccgaggua-3’


ي على ولذلك، يجب تمثيل التسلسل في الكشف التسلسل". t"يجب تمثيل جميع بقايا اليُوراسيل بالرمز 

:النحو اآلتي

cgtcccacgtgtccgaggta
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

:التالي( الرنا)يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي 

5’-cgucccacgugtccgaggua-3’

 يجب تمثيل جميع بقايا اليُوراسيل بالرمز"t ."ي على ولذلك، يجب تمثيل التسلسل في الكشف التسلسل

:النحو اآلتي

cgtcccacgtgtccgaggta

"12"بالموقع " modified_base"مفتاح السمة  
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

:التالي( الرنا)يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي 

5’-cgucccacgugtccgaggua-3’


ي على ولذلك، يجب تمثيل التسلسل في الكشف التسلسل". t"يجب تمثيل جميع بقايا اليُوراسيل بالرمز 

:النحو اآلتي

cgtcccacgtgtccgaggta

"12"بالموقع " modified_base"مفتاح السمة 

ف  "OTHER"بالقيمة " mod_base"الُمعر ِّ
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

:التالي( الرنا)يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الحمض النووي الريبي 

5’-cgucccacgugtccgaggua-3’

 يجب تمثيل جميع بقايا اليُوراسيل بالرمز"t ."ي على ولذلك، يجب تمثيل التسلسل في الكشف التسلسل

:النحو اآلتي

cgtcccacgtgtccgaggta

"12"بالموقع " modified_base"مفتاح السمة 

ف  "OTHER"بالقيمة " mod_base"الُمعر ِّ

ف  "thymine"بالقيمة " note"الُمعر ِّ
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
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ء آخر إذا كان التسلسل عبارة عن جزيء هجين، أْي إذا كان جزء من العمود الفقري حمضاً نووياً، وجز

 ً :حمضاً نووياً ريبيا

:ST.26من المعيار 55تُطبَّق الفقرة 

يد واحد أو لنوكليوت( رنا)وحمض نووي ريبي ( دنا)إذا كان تسلسل النوكليوتيدات يحتوي على أجزاء حمض نووي . 55"
الرنا المختلط في جدول السمات، / ويجب وصف جزيء الدنا.  DNAأكثر، فيجب اإلشارة إلى أن نوع الجزيء هو 

ف اإللزامي " source"باستخدام مفتاح السمة  ف " synthetic construct"بالقيمة " organism"والُمعر ِّ والمعُر ِّ
الرنا المختلط / ويجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء الدنا".  other DNA"بالقيمة " mol_type"اإللزامي 

ف " misc_feature"باستخدام مفتاح السمة  ."الذي يحدد هل هذا الجزء عبارة عن دنا أم رنا" note"والُمعر ِّ

حاالت خاصة
الرنا الهجينة/ تسلسالت الدنا

جزء من حمض نووي                         جزء من حمض نووي ريبي

A

C

G

T

A

C

G

T

A

C

G

U

A

C

G

U

A
C

G

U
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ء آخر إذا كان التسلسل عبارة عن جزيء هجين، أْي إذا كان جزء من العمود الفقري حمضاً نووياً، وجز

 ً :حمضاً نووياً ريبيا

:ST.26من المعيار 55تُطبَّق الفقرة 

يد واحد أو لنوكليوت( رنا)وحمض نووي ريبي ( دنا)إذا كان تسلسل النوكليوتيدات يحتوي على أجزاء حمض نووي . 55"
الرنا المختلط في جدول السمات، / ويجب وصف جزيء الدنا.  DNAفيجب اإلشارة إلى أن نوع الجزيء هو أكثر، 

ف اإللزامي " source"باستخدام مفتاح السمة  ف " synthetic construct"بالقيمة " organism"والُمعر ِّ والمعُر ِّ
الرنا المختلط / ويجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء الدنا".  other DNA"بالقيمة " mol_type"اإللزامي 

ف " misc_feature"باستخدام مفتاح السمة  ."الذي يحدد هل هذا الجزء عبارة عن دنا أم رنا" note"والُمعر ِّ

حاالت خاصة
الرنا الهجينة/ تسلسالت الدنا

جزء من حمض نووي                         جزء من حمض نووي ريبي

A

C

G

T

A

C

G

T

A

C

G

U

A

C

G

U

A
C

G

U
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ء آخر إذا كان التسلسل عبارة عن جزيء هجين، أْي إذا كان جزء من العمود الفقري حمضاً نووياً، وجز

 ً :حمضاً نووياً ريبيا

:ST.26من المعيار 55تُطبَّق الفقرة 

يد واحد أو لنوكليوت( رنا)وحمض نووي ريبي ( دنا)إذا كان تسلسل النوكليوتيدات يحتوي على أجزاء حمض نووي . 55"
الرنا المختلط في جدول السمات، / ويجب وصف جزيء الدنا.  DNAأكثر، فيجب اإلشارة إلى أن نوع الجزيء هو 

ف اإللزامي " source"باستخدام مفتاح السمة  ف "synthetic construct"بالقيمة " organism"والُمعر ِّ والمعُر ِّ
الرنا المختلط / ويجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء الدنا".  other DNA"بالقيمة " mol_type"اإللزامي 

ف " misc_feature"باستخدام مفتاح السمة  ."الذي يحدد هل هذا الجزء عبارة عن دنا أم رنا" note"والُمعر ِّ

حاالت خاصة
الرنا الهجينة/ تسلسالت الدنا

جزء من حمض نووي                         جزء من حمض نووي ريبي

A

C

G

T

A

C

G

T

A

C

G

U

A

C

G

U

A
C

G

U
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ء آخر إذا كان التسلسل عبارة عن جزيء هجين، أْي إذا كان جزء من العمود الفقري حمضاً نووياً، وجز

 ً :حمضاً نووياً ريبيا

:ST.26من المعيار 55تُطبَّق الفقرة 

يد واحد أو لنوكليوت( رنا)وحمض نووي ريبي ( دنا)إذا كان تسلسل النوكليوتيدات يحتوي على أجزاء حمض نووي . 55"
الرنا المختلط في جدول السمات، / ويجب وصف جزيء الدنا.  DNAأكثر، فيجب اإلشارة إلى أن نوع الجزيء هو 

ف اإللزامي " source"باستخدام مفتاح السمة  ف " synthetic construct"بالقيمة " organism"والُمعر ِّ والمعُر ِّ
الرنا المختلط / ويجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء الدنا.  "other DNA"بالقيمة " mol_type"اإللزامي 

ف " misc_feature"باستخدام مفتاح السمة  ."الذي يحدد هل هذا الجزء عبارة عن دنا أم رنا" note"والُمعر ِّ

حاالت خاصة
الرنا الهجينة/ تسلسالت الدنا

جزء من حمض نووي                         جزء من حمض نووي ريبي

A

C

G

T

A

C

G

T

A

C

G

U

A

C

G

U

A
C

G

U



8989

ء آخر إذا كان التسلسل عبارة عن جزيء هجين، أْي إذا كان جزء من العمود الفقري حمضاً نووياً، وجز

 ً :حمضاً نووياً ريبيا

:ST.26من المعيار 55تُطبَّق الفقرة 

يد واحد أو لنوكليوت( رنا)وحمض نووي ريبي ( دنا)إذا كان تسلسل النوكليوتيدات يحتوي على أجزاء حمض نووي . 55"
الرنا المختلط في جدول السمات، / ويجب وصف جزيء الدنا.  DNAأكثر، فيجب اإلشارة إلى أن نوع الجزيء هو 

ف اإللزامي " source"باستخدام مفتاح السمة  ف " synthetic construct"بالقيمة " organism"والُمعر ِّ والمعُر ِّ
الرنا المختلط / ويجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء الدنا".  other DNA"بالقيمة " mol_type"اإللزامي 
ف " misc_feature"مفتاح السمة باستخدام  ."الذي يحدد هل هذا الجزء عبارة عن دنا أم رنا" note"والُمعر ِّ

حاالت خاصة
الرنا الهجينة/ تسلسالت الدنا

جزء من حمض نووي                         جزء من حمض نووي ريبي

A

C

G

T

A

C

G

T

A

C

G

U

A

C

G

U

A
C

G

U
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:الرنا الهجين التالي/ يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الدنا

5’-ACCTGCcgucccacguguccgagguaGCATTA-3’

حيث تمثل الرموز ذات األحرف الكبيرة جزء الحمض 

النووي، وتمثل الرموز ذات األحرف الصغيرة جزء الحمض 

.النووي الريبي

حاالت خاصة
الرنا الهجينة/ تسلسالت الدنا

هي حمض نووي ريبي26-7هي حمض نووي، والبقايا 32-27و6-1البقايا 

:ينبغي وضع ما يلي في االعتبار

تعيين الكائن. 1

mol_typeنوع الجزيء و. 2

تحديد أجزاء الحمض النووي والحمض النووي الريبي. 3
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:الرنا الهجين التالي/ يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الدنا

5’-ACCTGCcgucccacguguccgagguaGCATTA-3’

حيث تمثل الرموز ذات األحرف الكبيرة جزء الحمض 

النووي، وتمثل الرموز ذات األحرف الصغيرة جزء الحمض 

.النووي الريبي

حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

.  DNAيجب اإلشارة إلى نوع الجزيء على أنه "... :على ما يليST.26من المعيار 55تنص الفقرة 

" source"الرنا المختلط في جدول السمات، باستخدام مفتاح السمة / ويجب وصف جزيء الدنا

ف اإللزامي  ف اإللزامي " synthetic construct"بالقيمة " organism"والُمعر ِّ والمعُر ِّ
"mol_type " بالقيمة"other DNA  "."

"DNA= "نوع الجزيء 

ف  "synthetic construct= "اسم كائن الُمعر ِّ

ف  "mol_type = "other DNAالُمعر ِّ
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:الرنا الهجين التالي/ يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الدنا

5’-ACCTGCcgucccacguguccgagguaGCATTA-3’

حيث تمثل الرموز ذات األحرف الكبيرة جزء الحمض 

النووي، وتمثل الرموز ذات األحرف الصغيرة جزء الحمض 

.النووي الريبي

حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

لى النحو ولذلك، يجب تمثيل التسلسل في الكشف التسلسلي ع". t"يجب تمثيل جميع بقايا اليُوراسيل بالرمز 

:اآلتي

acctgccgtcccacgtgtccgaggtagcatta
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:الرنا الهجين التالي/ يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الدنا

5’-ACCTGCcgucccacguguccgagguaGCATTA-3’

حيث تمثل الرموز ذات األحرف الكبيرة جزء الحمض 

النووي، وتمثل الرموز ذات األحرف الصغيرة جزء الحمض 

.النووي الريبي

حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

يجب وصف كل جزء من الدنا والرنا في جزيء ": على ما يليST.26من المعيار 55تنص الفقرة 
ف " misc_feature"الرنا المختلط باستخدام مفتاح السمة / الدنا الذي يحدد هل هذا " note"والُمعر ِّ

."  الجزء عبارة عن دنا أم رنا

"misc_feature"ثالثة مفاتيح للسمة = ثالثة أجزاء  
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:الرنا الهجين التالي/ يكشف أحد الطلبات عن تسلسل الدنا

5’-ACCTGCcgucccacguguccgagguaGCATTA-3’

حيث تمثل الرموز ذات األحرف الكبيرة جزء الحمض النووي، 

وتمثل الرموز ذات األحرف الصغيرة جزء الحمض النووي 

.الريبي

حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

:6-1، البقايا 1الجزء 

"6..1"بالموقع " misc_feature"مفتاح السمة 

ف  "DNA"بالقيمة " note"الُمعر ِّ

:26-7، البقايا 2الجزء 

"26..7"بالموقع " misc_feature"مفتاح السمة 

ف  "RNA"بالقيمة " note"الُمعر ِّ

:32-27، البقايا 3الجزء 

"32..27"بالموقع " misc_feature"مفتاح السمة 

ف  "DNA"بالقيمة " note"الُمعر ِّ
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا
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حاالت خاصة
تسلسالت الدنا والرنا

(الدنا)من الحمض النووي 1الجزء 

(الدنا)من الحمض النووي 3الجزء 

(الرنا)من الحمض النووي الريبي 2الجزء 



هل لديكم أسئلة؟ 
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ات، نوكليوتيدنظائر ال

، Dواألحماض األمينية 

والتسلسالت المتفرعة
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أنواع الجزيئات الجديدة
اتنوكليوتيدنظائر ال

ضع لقواعد ات تخنوكليوتيدتسلسالت األحماض النووية التي تحتوي على نظير واحد أو أكثر من نظائر ال

ST.26المعيار 

:ST.26من المعيار ( 2()ز)3الوارد في الفقرة " نوكليوتيدال"ات في تعريف نوكليوتيدترد نظائر ال

لنظيرالفقريالعمودتكوينعنديُسفر،الذيالفوسفات،أحادي-5ريبوزأوالفوسفاتأحادي-5ديوكسيريبوز-2نظير"
-2علىتويتحالتيالنوويةاألحماضفيالنوويةالقواعدترتيبيحاكيالذيالنوويةالقواعدترتيبعنالنووي،الحمض

لىعقادراً النوويالحمضنظيريكونحيثالفوسفات،ألحاديالفقريالعمود-5ريبوزأوالفوسفاتأحادي-5ديوكسيريبوز
لنوويبحمضالقاعدياالقتران "ُمكم ِّ

، وأحماض الغليكول النووية (PNAs)ات الشائعة تشمل أحماض البِّْبتيد النووية نوكليوتيدنظائر ال

(GNAs)وأحماض الثريوز النووية، والمورفولينوس ،

، الفقرة ST.26المعيار . )3إلى 5يجب تمثيلها في االتجاه من اليسار إلى اليمين الذي يحاكي االتجاه من 

11)
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أنواع الجزيئات الجديدة
اتنوكليوتيدنظائر ال

(:GNA)يكشف أحد طلبات البراءات عن التسلسل اآلتي لحمض الغليكول النووي 

PO4-tagttcattgactaaggctccccattgact-OH

.لتسلسل الحمض النووي5النهاية PO4حيث تحاكي نهاية التسلسل 

إدراج هذا التسلسل في كشف تسلسلييجب
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أنواع الجزيئات الجديدة
اتنوكليوتيدنظائر ال

(:GNA)يكشف أحد طلبات البراءات عن التسلسل اآلتي لحمض الغليكول النووي 

PO4-tagttcattgactaaggctccccattgact-OH

.لتسلسل الحمض النووي5النهاية PO4حيث تحاكي نهاية التسلسل 

إدراج هذا التسلسل في كشف تسلسلييجب

االتجاه الُموضَّح، ولذلك يجب تمثيل التسلسل في5تحاكي النهاية PO4النهاية
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أنواع الجزيئات الجديدة
اتنوكليوتيدنظائر ال

(:GNA)يكشف أحد طلبات البراءات عن التسلسل اآلتي لحمض الغليكول النووي 

PO4-tagttcattgactaaggctccccattgact-OH

.لتسلسل الحمض النووي5النهاية PO4حيث تحاكي نهاية التسلسل 

إدراج هذا التسلسل في كشف تسلسلييجب

االتجاه الُموضَّح، ولذلك يجب تمثيل التسلسل في5تحاكي النهاية PO4النهاية

ف "modified_base"يجب تقديم شرح للتسلسل بأكمله باستخدام مفتاح السمة  ، والُمعر ِّ

"mod_base " بالقيمة"OTHER" ف الذي يتضمن االسم الكامل غير المختصر note، والُمعر ِّ

"أحماض الغليكول النووية"ات الُمعدَّلة، مثل نوكليوتيدلل
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أنواع الجزيئات الجديدة
اتنوكليوتيدنظائر ال

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

تخضع لقواعد Dتسلسالت األحماض األمينية التي تحتوي على حمض واحد أو أكثر من األحماض األمينية 

ST.26المعيار 

:ST.26من المعيار ( أ)3الوارد في الفقرة " الحمض األميني"في تعريف Dترد األحماض األمينية 

القسمظران)األولالمرفقفيالواردةالرموزمنرمزأيباستخدامتمثيلهيمكنأمينيحمضأي"األمينيبالحمض"يُقصد
التياألمينيةواألحماضDاألمينيةاألحماضالحصر،الالمثالسبيلعلىاألمينية،األحماضهذهوتشمل.(3الجدول،3

".تخليقيةأومعدلةجانبيةسالسلعلىتحتوي

المقابل غير الُمعدَّل، إن أمكنLفي التسلسل برمز الحمض األميني Dيجب تمثيل األحماض األمينية 

يجب وصفها في جدول السمات بأنها حمض أميني ُمعدَّل
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أنواع الجزيئات الجديدة
Dاألحماض األمينية 

:يصف أحد طلبات البراءات التسلسل اآلتي

D-Ala-D-Glu-Lys-Leu-Gly-D-Met

إدراج هذا التسلسل في كشف تسلسلييجب 
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أنواع الجزيئات الجديدة
Dاألحماض األمينية 

:يصف أحد طلبات البراءات التسلسل اآلتي

D-Ala-D-Glu-Lys-Leu-Gly-D-Met

إدراج هذا التسلسل في كشف تسلسلييجب

AGKLGM: ينبغي تمثيله على النحو اآلتي

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

ف " SITE"، وذلك باستخدام مفتاح السمة 6في الموضع  الذي يتضمن االسم " NOTE"والُمعر ِّ

الكامل غير المختصر للحمض األميني المقابل
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أنواع الجزيئات الجديدة
Dاألحماض األمينية 

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

د المعيار تخضع تسلسالت األحماض النووية المتفرعة وتسلسالت األحماض األمينية المتفرعة لقواع

ST.26

أو أكثر 10يجب إدراج المناطق الخطية للتسلسالت المتفرعة في الكشف التسلسلي عندما تحتوي على

معيار .  )أو أكثر من األحماض األمينية الُمحدَّدة صراحةً 4ات الُمحدَّدة صراحةً أو على نوكليوتيدمن ال

(7، الفقرة ST.26الويبو 

ع تستوفي متطلبات الحد األدنى للطول يجب إدراجها كت سلسل منفصل مع كل منطقة خطية للتسلسل المتفر 

الخاص بهاSEQ IDرقم 

لبقايا المحددة يجب مراعاة عدد البقايا الُمحدَّدة صراحةً في كل منطقة خطية فردية، وليس العدد اإلجمالي ل

صراحةً في الهيكل
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أنواع الجزيئات الجديدة
التسلسالت المتفرعة

109

أنواع الجزيئات الجديدة
التسلسالت المتفرعة

NH2-Asp-Gly-Ser-Ala-Lys-Lys-Lys-Lys-CO2H

NH2-Ala-Ala-Ser-His-Gly

:يصف أحد طلبات البراءات أحد البيبتيدات بالتسلسل اآلتي

لجانبيةحيث يشير        إلى رابطة أميد بين نهاية الغليسين الكربوكسية وسلسلة الليزين ا

ي أحماض أمينية ُمحدَّدة صراحةً، ولذلك يجب إدراج كلتيهما ف4≤ تحتوي كلتا المنطقتين الخطيتين على 

كشف تسلسلي
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أنواع الجزيئات الجديدة
التسلسالت المتفرعة

NH2-Asp-Gly-Ser-Ala-Lys-Lys-Lys-Lys-CO2H

NH2-Ala-Ala-Ser-His-Gly

:يصف أحد طلبات البراءات أحد البيبتيدات بالتسلسل اآلتي

لجانبيةحيث يشير        إلى رابطة أميد بين نهاية الغليسين الكربوكسية وسلسلة الليزين ا

ي أحماض أمينية ُمحدَّدة صراحةً، ولذلك يجب إدراج كلتيهما ف4≤ تحتوي كلتا المنطقتين الخطيتين على 

كشف تسلسلي

الخاص بهSEQ IDيجب إدراج كل منطقة خطية كتسلسل منفصل برقم  
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أنواع الجزيئات الجديدة
التسلسالت المتفرعة

NH2-Asp-Gly-Ser-Ala-Lys-Lys-Lys-Lys-CO2H

NH2-Ala-Ala-Ser-His-Gly

:يصف أحد طلبات البراءات أحد البيبتيدات بالتسلسل اآلتي

لجانبيةحيث يشير        إلى رابطة أميد بين نهاية الغليسين الكربوكسية وسلسلة الليزين ا

ي أحماض أمينية ُمحدَّدة صراحةً، ولذلك يجب إدراج كلتيهما ف4≤ تحتوي كلتا المنطقتين الخطيتين على 

كشف تسلسلي

الخاص بهSEQ IDيجب إدراج كل منطقة خطية كتسلسل منفصل برقم 

ينبغي تقديم شرح لكال التسلسلين من أجل اإلشارة إلى موقع وطبيعة رابطة األميد
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أنواع الجزيئات الجديدة
التسلسالت المتفرعة

1

2

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



114

متغيرات التسلسالت

ف ST.26من المعيار ( م)3الفقرة  بأنه" التسلسل المغاير"تُعر ِّ

هذهشملتوقد.األوليالتسلسلعنأكثرأوواحدا  اختالفا  يتضمنأمينيحمضأونوكليوتيدتسلسل"
،(29و16و(ح)3و(ز)3الفقراتانظر)ُمعدَّلةوبقايا،(27و15الفقرتينانظر)بديلةبقايااالختالفات
".95إلى93منالفقراتانظر.استبدالأوإضافةأوحذفوحاالت

د كيف يجب تمثيله في الكشف ال .تسلسليطريقة الكشف عن التسلسل المغاير ستُحد ِّ

.تنظم كيفية تمثيل المتغيراتST.26من المعيار 95و94و93الفقرات 
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متغيرات التسلسالت
93الفقرة 

البقايا إذا كان قد ُكشف عن كل منهما عن طريق سردالتسلسل األولي وأي متغير لذلك التسلسل، :  93الفقرة 
كل منهما رقم ، فيجب أن يُدَرج كل منهما في الكشف التسلسلي وأن يُخصَّص ل7وكانا مشمولين بالفقرة الخاص به

.تعريف التسلسل الخاص به

مغاير أن يكون لكل شكلفيجبفي حالة سرد كل شكل مغاير بشكل منفصل، 

!خاص بهSEQ IDرقم 
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:  يتضمن أحد طلبات البراءات شكالً به المحاذاة التالية المتعددة التسلسالت

LEGnEQFINAakIIRHPkYnrkTlnNDImLIKتوافقي

LEGNEQFINAAKIIRHPQYDRKTLNNDIMLIKاإلنسان العاقل

LEGNEQFINAAKIIRHPQYDRKTVNNDIMLIKإنسان الغاب السومطري

LEGNEQFINAAKIIRHPKYNRITLNNDIMLIKقرد البونوبو

LEGNEQFINATKIIRHPKYNGNTLNNDIMLIKالقرد األسود األفطس األنف

LEGNEQFINATQIIRHPKYNGNTLNNDIMLIKالقرد الذهبي األفطس األنف

.  األحرف الصغيرة تمثل بقايا األحماض األمينية السائدة بين التسلسالت المتحاذية

فصل برقم كل تسلسل من التسلسالت الستة المذكورة يجب إدراجه في الكشف التسلسلي كتسلسل من

SEQ IDخاص به. 

متغيرات التسلسالت
93الفقرة 

. 3-93، المرفق السادس، المثال ST.26معيار الويبو توجد مناقشة مستفيضة لمثال مشابه في : مالحظة
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متغيرات التسلسالت
الشرح المناسب

:مفتاح السمة المناسب لشرح المتغير يتوقف على نوع الجزيء وطبيعة االختالف

96، الفقرة ST.26معيار الويبو 
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متغيرات التسلسالت
رمز االلتباس األكثر تقييداً 

خدام ينبغي است"على أن رمز االلتباس حينما يكون مطلوباً، ST.26من المعيار 27و15تنص الفقرتان 

..."الرمز األكثر تقييداً 

ماذا يعني ذلك؟

:المثالسبيلعلى

."n"منبدالً "m"االلتباسرمزفاستخدم،"cأوa"يكونأنيمكنالموضعكانإذاالنوكليوتيد،تسلسلفي

منبدالً "J"االلتباسرمزفاستخدم،"IأوL"يكونأنيمكنالموضعكانإذااألميني،الحمضتسلسلفي

"X".

القيمةغيرآخرلشيء"X"أو"n"استُخدمكلماولذلكافتراضيتان،قيمتانلهما"X"و"n"أنتذكر

.توضيحيشرحتقديموجباالفتراضية،
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متغيرات التسلسالت
94الفقرة 

، يجب إدراجه ُكشف عنه كتسلسل واحد مع سرد بقايا بديلة في موقع واحد أو أكثرأي تسلسل متغير، :  94الفقرة 
ة برمز االلتباس األكثر تقييدًا في الكشف التسلسلي، وينبغي تمثيله بتسلسل واحد تُمثَّل فيه البقايا البديلة المذكور

(.27و15انظر الفقرتين )

ب كبقايا إذا كانت المتغيرات غير مسرودة بشكل منفصل، ولكنها معروضة فحس

!منفصلSEQ IDمتغيرة في التسلسل األولي، فال يلزم أن يكون لها رقم 
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:يكشف أحد طلبات البراءات عن ببتيد بالتسلسل اآلتي

Gly-Gly-Gly-[Leu or Ile]-Ala-Thr-[Ser or Thr]

يجوز إدراجه في الكشف التسلسلي كتسلسل وحيد

GGGJATX:  التمثيل المفضل لهذا التسلسل هو

"J"برمز االلتباس األكثر تقييداً ] Ileأو Leu[ينبغي تمثيل 

ف " VARIANT"إلى جانب مفتاح السمة " X"بالرمز ] Thrأو Ser[ينبغي تمثيل  noteمع الُمعر ِّ

هو حمض السيرين أو الثريونينXالذي يشير إلى أن 









متغيرات التسلسالت
94الفقرة 

توجد مناقشة مستفيضة لهذا المثال في : مالحظة
.1-94، المرفق السادس، المثال ST.26معيار الويبو 
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متغيرات التسلسالت
95الفقرة 

بداللم يُكشف عنه إال باإلشارة إلى حالة واحدة أو أكثر من حاالت الحذف أو اإلدراج أو االستأي تسلسل مغاير، :  95الفقرة 
لتسلسلي، فإن التسلسل وفي حالة إدراجه في الكشف ا. إدراجه في الكشف التسلسليينبغيفي تسلسل أولي في الكشف التسلسلي، 

:المغاير

احد أو مواقع في موقع و( اختالفات)تمثيله من خالل شرح توضيحي للتسلسل األولي، إذا كان يحتوي على اختالف يجوز( أ)
مميزة متعددة ويكون حدوث تلك االختالفات مستقاًل؛ 

واقع مميزة متعددة تمثيله كتسلسل منفصل وتخصيص رقم تعريفي خاص به، إذا كان يحتوي على اختالفات في موينبغي( ب)
ويكون حدوث تلك االختالفات معتمدًا على غيره؛ 

و ُمستبَدل يتضمن ما تمثيله كتسلسل منفصل وتخصيص رقم تعريفي خاص به، إذا كان يحتوي على تسلسل ُمدَرج أيجبو( ج)
(.86انظر الفقرة )بقية 1000يزيد على 

"  اإلشارة إلى حالة واحدة أو أكثر من حاالت الحذف أو اإلضافة أو االستبدال"

.تعني أن المتغيرات ُكشف عنها نثراً 
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متغيرات التسلسالت
(أ)95الفقرة 

ا يأتي :يكشف أحد الطلبات عم 

Gly-Leu-Pro-Xaa-Arg-Ile-Cys:  من الببتيد1الجزء 

هو أي حمض أمينيXaaحيث 

     *  *  *

Xaaحيث يمكن أن يكون Gly-Leu-Pro-Xaa-Arg-Ile-Cysمن الببتيد هو 1في تجسيد آخر، الجزء ... 

..…Aspأو Thrأو Valهو 

*  *  *

Xaaحيث يمكن أن يكون Gly-Leu-Pro-Xaa-Arg-Ile-Cysمن الببتيد هو 1في تجسيد آخر، الجزء ... 

..…Valهو 

على اختالف واحد أو أكثر في موقع واحد، ، Gly-Leu-Pro-Xaa-Arg-Ile-Cysيحتوي التسلسل األولي، 
ويكون حدوث تلك االختالفات مستقالً 
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متغيرات التسلسالت
(أ)95الفقرة 

توضيحي يجب إدراج التسلسل األولي في الكشف التسلسلي، ويجوز تمثيل المتغيرات من خالل شرح

للتسلسل األولي 

ثال، هي النسخة في هذا الم-يجب أن يكون التجسيد األكثر شموالً هو النسخة الواردة في الكشف التسلسلي 

"أي حمض أميني"هو Xaaالتي يكون فيها 

في " VARIANT"، ويتطلب التسلسل مفتاح السمة GLPXRIC: يجب تمثيل التسلسل على النحو اآلتي

ف 4الموضع  "أي حمض أميني"هو Xaaالذي يشير إلى أن " note"والُمعر ِّ

ً يُوصى بإدراج المتغيرات الثالثة التالية في الكشف التسلسلي كتسلسالت منفصلة، و :لكن ذلك ليس إلزاميا

GLPVRIC

GLPTRIC

GLPDRIC









.1-(أ)95المثال ، المرفق السادس،ST.26معيار الويبو توجد مناقشة مستفيضة لهذا المثال في : مالحظة
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متغيرات التسلسالت
(ب)95الفقرة 

:يصف أحد طلبات البراءات التسلسل التوافقي اآلتي

aatgn1cccacgaatgn2cac

.cأو gأو tأو aهو n2وn1حيث يمكن أن يكون 

:ويُفصح عن عدة تسلسالت مغايرة على النحو التالي

cأو gأو tهو n2، فإن aهو n1إذا كان 

cأو gأو aهو n2، فإن tهو n1إذا كان 

cأو aأو tهو n2، فإن gهو n1إذا كان 

aأو gأو tهو n2، فإن cهو n1إذا كان 

مدًا على غيرهيحتوي التسلسل التوافقي على اختالفات في عدة مواقع مختلفة، ويكون حدوث تلك االختالفات معت
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كل تسلسالت منفصلةيجب إدراج التسلسل التوافقي في الكشف التسلسلي، وينبغي تمثيل المتغيرات في ش

يمكن أن "n2وn1حيث : يجب أن يكون التجسيد األكثر شموالً هو النسخة الواردة في الكشف التسلسلي

"cأو gأو tأو aيكون 

aatgncccacgaatgncac:يجب تمثيل التسلسل على النحو التالي

في حالة عدم " t"أو " g"أو " c"أو " a"يُفسَّر على أنه " n"، ألن nال يلزم وجود شرح توضيحي للرمز 

( ST.26من المعيار 15انظر الفقرة )وجود مفتاح للسمة 

لة، ولكن ذلك ليس يُوصى بشدة بإدراج المتغيرات األربعة التالية في الكشف التسلسلي كتسلسالت منفص

 ً :إلزاميا

aatgacccacgaatgbcac(bt = أوg أوc)

aatgtcccacgaatgvcac(va = أوg أوc)

aatggcccacgaatghcac(ht = أوa أوc)

aatgccccacgaatgdcac(dt = أوg أوa)









متغيرات التسلسالت
(ب)95الفقرة 



توجد مناقشة مستفيضة لمثال مشابه في : مالحظة
(.ب)95، المرفق السادس، المثال ST.26معيار الويبو 
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متغيرات التسلسالت
(ج)95الفقرة 

ا يأتي :يكشف أحد الطلبات عم 

 …-Met-Gly-Leu-Pro-Arg-Xaa-Arg-Ile-Cys-Lys-…

أو إضافة للتسلسل Glyهو Xaaحيث 

Cys-Tyr-Ile-Lys-Ser-(1000 amino acids)-Leu-Thr-Pro-Lys

بقية1000يحتوي تسلسل متغير واحد على تسلسل ُمدَرج أو ُمستبَدل يزيد على 
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بقية يجب إدراجه في الكشف 1000إضافة ألكثر من = Xaaالتسلسل المتغير الذي يكون فيه 

.خاص بهSEQ IDالتسلسلي كتسلسل منفصل برقم 

نفصل سيُدرج أيضاً في الكشف التسلسلي كتسلسل مXaa = Glyالتسلسل المتغير الذي يكون فيه 

.خاص بهSEQ IDبرقم 

…-MGLPRGRICK-…





متغيرات التسلسالت
(ج)95الفقرة 
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متغيرات التسلسالت

ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟:  س

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

ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟:  س

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

:  94الفقرة :ج

اجه في الكشف ، يجب إدرُكشف عنه كتسلسل واحد مع سرد بقايا بديلة في موقع واحد أو أكثرأي تسلسل متغير، "
."باس األكثر تقييداً التسلسلي، وينبغي تمثيله بتسلسل واحد تُمثَّل فيه البقايا البديلة المذكورة برمز االلت



130130

متغيرات التسلسالت

ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟:  س

بل في تشير المساحة الفارغة في الجدول إلى أن الحمض األميني في المتغير هو نفس الحمض األميني المقا

".التسلسل"إلى حذف الحمض األميني المقابل في " -"، وتشير عالمة "التسلسل"
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متغيرات التسلسالت

ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟:  س

بل في تشير المساحة الفارغة في الجدول إلى أن الحمض األميني في المتغير هو نفس الحمض األميني المقا

".التسلسل"إلى حذف الحمض األميني المقابل في " -"، وتشير عالمة "التسلسل"

93الفقرة :ج

لخاص بهإذا كان قد ُكشف عن كل منهما عن طريق سرد البقايا االتسلسل األولي وأي متغير لذلك التسلسل، "
قم تعريف ، فيجب أن يُدَرج كل منهما في الكشف التسلسلي وأن يُخصَّص لكل منهما ر7وكانا مشمولين بالفقرة 

."التسلسل الخاص به
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متغيرات التسلسالت

ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟:  س

:شكل يكشف عن التسلسل التالي

Met-Gly-Ala-Ile-Pro-Asp-Val-Lys-Arg-Ala-Cys-Trp( 1التسلسل)

:1تحتوي المواصفات على المعلومات التالية بشأن التسلسل 

...   باألالنين 1من التسلسل 7في بعض التجسيدات، يُستعاض عن الفالين في الموضع ... 
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متغيرات التسلسالت

ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟:  س

و لم يُكشف عنه إال باإلشارة إلى حالة واحدة أو أكثر من حاالت الحذف أو اإلدراج أأي تسلسل مغاير، :  "(أ)95الفقرة :ج
ي الكشف التسلسلي، وفي حالة إدراجه ف.  إدراجه في الكشف التسلسليينبغيفي تسلسل أولي في الكشف التسلسلي،االستبدال

:فإن التسلسل المغاير

أو مواقع احدفي موقع و( اختالفات)يحتوي على اختالف يجوز تمثيله من خالل شرح توضيحي للتسلسل األولي، إذا كان ( أ)
"مميزة متعددة ويكون حدوث تلك االختالفات مستقاًل؛

:شكل يكشف عن التسلسل التالي

Met-Gly-Ala-Ile-Pro-Asp-Val-Lys-Arg-Ala-Cys-Trp( 1التسلسل)

:1تحتوي المواصفات على المعلومات التالية بشأن التسلسل 

...   باألالنين 1من التسلسل 7في بعض التجسيدات، يُستعاض عن الفالين في الموضع ... 
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متغيرات التسلسالت

ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟:  س

:شكل يكشف عن التسلسل التالي

Met-Gly-Ala-Ile-Pro-Asp-Val-Lys-Arg-Ala-Cys-Trp( 1التسلسل)

:1تحتوي المواصفات على المعلومات التالية بشأن التسلسل 

باألالنين، يُستعاض عن األالنين في الموضع 1من التسلسل 7في حالة االستعاضة عن الفالين في الموضع ... 

.   …بالفالين 10
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متغيرات التسلسالت

ما الفقرة التي تنطبق على الكشف اآلتي؟:  س

:شكل يكشف عن التسلسل التالي

Met-Gly-Ala-Ile-Pro-Asp-Val-Lys-Arg-Ala-Cys-Trp( 1التسلسل)

:1تحتوي المواصفات على المعلومات التالية بشأن التسلسل 

باألالنين، يُستعاض عن األالنين في الموضع 1من التسلسل 7في حالة االستعاضة عن الفالين في الموضع ... 

.     …بالفالين 10

و لم يُكشف عنه إال باإلشارة إلى حالة واحدة أو أكثر من حاالت الحذف أو اإلدراج أأي تسلسل مغاير، :  (ب)95الفقرة :ج
ي الكشف التسلسلي، وفي حالة إدراجه ف.  إدراجه في الكشف التسلسليينبغيفي تسلسل أولي في الكشف التسلسلي،االستبدال

:فإن التسلسل المغاير

واقع مميزة متعددة ينبغي تمثيله كتسلسل منفصل وتخصيص رقم تعريفي خاص به، إذا كان يحتوي على اختالفات في م( ب)
؛حدوث تلك االختالفات معتمدًا على غيرهويكون 



هل لديكم أسئلة؟ 
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