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 الملخص

هوية األشخاص في األدلة الجنائية مقارنة  بتقنية ( أقل استخداما  في مجال تحديد indelsيعتبر تطبيق تقنية الغرز والحذف )

(.  هناك العديد من اإليجابيات الستخدام تقنية SNPs( وتعدد أشكال النوكليوتيدات المفردة )STRsتكرارات الترادف القصيرة )

indels  افة إلى وتحليلها باإلضمنها: انخفاض تكلفة المحاليل الكيميائية المستخدمة في التحليل وسهولة استخدام هذه التقنية

مما يمكن االستفادة في ذلك في حل  STRsتعتبر أقل مقارنة  بـ  indelsصغر حجم هذه المواقع.  كما أن معدالت الطفرة لمواقع 

على الدنا عن طريق  موقعا   30 عددل التغيرات الجينيةهو دراسة  البحث الهدف الرئيسي من هذا بعض قضايا البنوة المعقدة.

 . اعتمادها في مجال األدلة الجنائيةاإلمارات العربية المتحدة وتقييمها من أجل دولة سكان  ( فيindelsلغرز والحذف )تطبيق ا

 تعتبر عينة دم.  500 عدد في indels 30لتضخيم  DIPplex ®Qiagen Investigator محاليل كيميائية من نوع تم استخدام

تكن توجد دراسات من نفس . لم STR تحليلتم تحليل النتائج باستخدام نفس المعدات المستخدمة في  بسيطة حيثهذه التقنية 

ألهم  عمل إحصائيةو indelلكل ترددات التم تقييم  .النوع على سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة أثناء العمل على هذا البحث

بعاد ، وقوة التمييز، وقوة االستالمطابقةاحتمال من ناحية  المجال الجنائي المعامالت المتغيرة لحساب قوة التقنية المستخدمة في

 indels 30المدروسة لمعظم المواقع  HWEخروج كبير عن توقعات  . أظهرت النتائج أنه ال يوجدنموذجي(الومؤشر األبوة 

 = CPDالقوة المشتركة للتمييز )كما لوحظ أن نتائج   .دولة اإلمارات العربية المتحدةعينات سكان من التي تم تحليلها و
متعدد األشكال  indelموقع ا من  30( تشير إلى أن CMP = 2.46 X 10-13)مطابقة ال يةاحتمالو( 0.999999999999754

إال  STR مع وبالرغم من أن نتيجة احتمالية المطابقة تعتبر أفضل للغاية ومناسب لألغراض الجنائية في تحديد هوية اإلنسان.

 .قيمة مقبولة للتطبيق الجنائي تعطي هذه التقنية في هذا البحث indelأن نتيجة 
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