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 :الملخص

تكون فرصة  سرطان البروستاتو الدرقية الغدة سرطانخيص المبكر لمرض شان في الت         

وبذلك يمكن التقليل من معدل الوفيات بالسرطان إذا ما تم الكشف عن  ,نجاح عالج المرض أكبر

من  DNAتم استخالص المادة الوراثية  في هذا العمل .المرض وعالجه في مراحله المبكرة

شخاص مرضى مصابين بسرطان درقية وأعينة الدم ألشخاص مرضى مصابين بسرطان الغدة ال

ح عملية ئي للتأكد من نجاثم استخدم جهاز الترحيل الكهربا, نشخاص سليميوكذلك أ البروستات

مع بوادئ خاصة لتضخيم  المستخلصة DNA تم مزج المادة الوراثية .استخالص المادة الوراثية

تم استخدام جهاز  بعد ذلك, PCRتفاعل البلمرة المتسلسل دة من الجين بواسطة جهاز مناطق محد

 تحديد التسلسالت النيوكليوتيديةل Genetic Analyzer Sequencerتسلسل المادة الوراثية 

المصابين  وجود طفرة نقطية ثابتة لجميع المرضى عن كشف ذيوال, للمناطق المضخمة

شخاص طان البروستات وعدم وجودها في األسرب المصابين مرضىالوبسرطان الغدة الدرقية 

مرضى و بسرطان الغدة الدرقيةمرضى ن استخدامها في التشخيص المبكر لوالتي يمك ,السليمين

 . سرطان البروستات

 

 

Abstract 

        In the early diagnosis of thyroid cancer and prostate cancer, the 

chance of successful treatment of the disease is greater, so the cancer 

mortality rate can be reduced if the disease is detected and treated in its 

early stages. In this work, the DNA was extracted from the blood sample 

for patients with thyroid cancer and patients with prostate cancer as well 

as healthy individuals, then used the electrophoresis to ensure the success 

of DNA extraction. The extracted genetic material (DNA) was mixed 

with specific primers to amplify specific regions of the gene by 

polymerase chain reaction PCR. The genetic analyzer sequencer was used 

to determine the nucleotide sequences of the amplified regions, which 

revealed a point mutation for all patients with thyroid cancer and patients 

with prostate cancer and its absence in healthy individuals, and can be 

used in early diagnosis of patients with thyroid cancer and patients with 

prostate cancer. 
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 :فصلالم

 :المقدمة -

 وأحيانًا للكائن الحي DNAالتسلسل النيوكليوتيدي للمادة الوراثية  في تغيير أي هي الطفرة       

 لذا فأن الطفرات مهمة السرطان مثل رةخط اخرىأمراض  تسبب ووراثية أ أمراض إلى تؤدي

أخطر األمراض في العصر  من السرطان يعد حيث, يةالسرطانفي تحديد االصابة باألمراض 

بسبب عدم وجود  يضأ من أحد األسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالمأالحالي ويعد 

أعراض تدل على األصابة بالمرض في المراحل المبكرة للمرض اذ تظهر األعراض في 

بعض حيث ان  ,يمكن ان يعرف السرطان بأنه ورم خبيثو. المراحل المتقدمة لالصابة بالمرض

 ةفعلي وغير مسيطر عليه بدون وظيفة بصورة عشوائيةخاليا الجسم تبدأ في االنقسام والنمو 

نواع حيث ان هناك أ [1] مع قدرة هذه الخاليا على الغزو واالنتشار إلى األنسجة المحيطة ةيللخل

أكثر  الذي يعتبر منThyroid cancer سرطان الغدة الدرقية  عديدة من السرطان ومنها

نسبة  حيث ان, [2]األمراض الخبيثة شيوعا في الغدد الصماء ويتزايد بسرعة في حدوثه 

بين النساء مقارنة بالرجال في ( ثالث إلى أربع مرات)الغدة الدرقية أعلى بـ اإلصابة بسرطان 

خر اآلما النوع أ .[3] األنسان عمر مرحلة من مراحل ويمكن أن يحدث في أي. جميع أنحاء العالم

, وهو السرطان األكثر شيوعا بين  Prostate cancerمن السرطان هو سرطان البروستات 

 ان حيث .[4] معدل الوفيات من حيث الرجال من حيث حدوث هذا النوع من السرطان وكذلك

 تم تحديدها كمسبب لمرض السرطان تعرف بالجينات السرطانية gene جين 350كثر من هناك أ

عالقتها باالمراض لذلك من الضروري دراسة هذه الجينات من الناحية الطبية ومعرفة  [5]

            مايكروكلوبيولين - 2 - هم هذه الجينات هو جين بيتاومن أالسرطانية 

gene(B2M)  microglobulin -2-Beta 15الذراع الطويل لكروموسوم رقم  الذي يقع على 

وكذلك مناطق ( تشفر ألنتاج بروتينمناطق ) Exonsكسونات ويتألف الجين من مناطق تدعى اال

عن طريق ثالثة  هذا الجين يشفر اذ( التشفر ألنتاج بروتينمناطق ) Intronsنترونات االتدعى 

 .B2M protein  [6] مايكروكلوبيولين -2-بيتالبروتين  اكسونات
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 :الفن السابق -

والذي يعد من  B2Mالذي يشفر لبروتين  B2Mن جين أ الى أشارت الدراسات السابقة        

 Serumبروتين في مصل الدم ال هذا تم قياسالبروتينات المستخدمة في المجال الطبي حيث 

 أظهرت كما الخبيثة األورام بعض في الدم في يرتفع مستواه B2M ان بروتينالدراسة  توأثبت

 تقدم في أساسيًا دوًرا يلعب بروتينال أن السرطانية الخاليا في B2M لبروتين الوظيفية الدراسات

بحجم  ترتبط  في الدم B2M بروتينل عةالمرتف يث ان المستوياتح  [7]السرطانية  الخاليا نمو

 من الخاليا B2M بروتين تحرر زيادة بسبب الورم السرطاني وكذلك عدد الخاليا السرطانية

 .[8] بالسرطانواالصابة  B2M مما يدل على وجود عالقة بين بروتين, الى الدم السرطانية
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 :تفاصيل الفكرة -

  استخالص المادة الوراثيةDNA:  الحامض النووي )تم استخالص المادة الوراثية

 :واشتملت العينات نوعين, األنسان من عينة دم  DNA)منقوص االوكسجينالرايبوزي 

مرضى مصابين مرضى مصابين بسرطان الغدة الدرقية و حيث العينة االولى اشتملت على

وتم االستخالص . شخاص سليمينأبينما اشتملت العينة الثانية على , سرطان البروستاتب

يث تلخص ح Cat. No. : GS100 DNA Extraction Kit)) باستخدام للمادة الوراثية

- :بالخطوات التالية DNAطريقة استخالص المادة الوراثية 

 في الموجودة( مل 2)  عينة الدممزج تم  :تحضير العينةEDTA tube  بواسطة 

يا كريات دقائق وذلك للمساعدة في تحطيم جدار خال 10لمدة  vortexجهاز  استخدام

 microcentrifugeمايكروليتر من عينة الدم الى  200تم نقل بعد ذلك , الدم الحمراء

tube  مايكروليتر من انزيم  20 ةاضافثمProteinase K تم مزجهما بواسطة جهاز و

vortex  دقائق وبدرجة  5نقل المزيج الى الحمام المائي لمدة تم بعد ذلك . دقيقة 1لمدة

 . °م 60حرارة 

 مايكروليتر من  200 تم اضافة :تحلل الخالياGSB Buffer  الى المزيج ويعاد مزجه

 20لمدة  المزيج الى الحمام المائي بعد ذلك تم نقل ,دقيقة 1لمدة  vortevباستخدام جهاز 

 .°م  60دقيقة وبدرجة حرارة

  ربط المادة الوراثيةDNA: من لى المزيج ومايكروليتر من االيثانول ا 200 تم اضافة

في انبوب  GS Columnوضع  تم . vortexثواني باستخدام جهاز  10مزجه لمدة  ثم

وتثبيته في  هالذي تم وضع GS Columnوضع المزيج في  ثم ,مل 2جمع ذو سعة 

سرعة ب الى جهاز الطرد المركزي GS Column بعد ذلك ينقل, انبوب الجمع

عد ذلك يتم التخلص من انبوب الجمع الذي ب .دقيقة 1لمدة (  دقيقة/دورة  13500)

 ةالموجود silicaترتبط مع  DNAفي هذه الخطوة المادة الوراثية , يحتوي على الراسب

 .مل 2في انبوب جمع جديد ذو سعة  GS Column ثم يعاد وضع GS Columnفي 

 مايكروليتر من  400 تم اضافة :الغسلW1-Buffer  الىGS Column  ثم ينقل الى

ن ميتم التخلص . ثانية 30لمدة  (دقيقة /دورة  13500) بسرعة جهاز الطرد المركزي

ثم تعاد هذه الخطوة . خرى في انبوب الجمعأمرة  GS Columnالراسب ويعاد وضع 

يتم بعد ذلك  . GS Columnالى  Wash Bufferمايكروليتر من  600لكن بأضافة 
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  13500) جهاز الطرد المركزي بسرعةالى المثبت بأنبوب الجمع  GS Column نقل

 .بشكل تام دقائق للتخلص من االيثانول  3لمدة  (دقيقة /دورة

 خر خطوة من استخالص المادة الوراثية آهذه : الشطفDNA حيث يوضع GS 

Column  فيmicrocentrifuge tube  مايكروليتر من  50ثم يضاف Elution-

Buffer الى GS Column  االرتباط بين المادة الوراثية  فكوذلك لغرضDNA  و

silica  الموجودة فيGS Column  ,بعد ذلك ينقل, دقائق 5يترك لمدة  حيثGS 

Column   المثبت علىmicrocentrifuge tube  الى جهاز الطرد المركزي بسرعة 

دقيقة حيث في هذه الخطوة يتم الحصول فقط على المادة  1لمدة ( دقيقة /دورة  13500)

 .DNAالوراثية 

 

 المادة الوراثية الص استخبعد : الترحيل الكهربائيDNA ل يالترح طريقة ستخدم, ت

الترحيل  بواسطة جهاز Agarose gel اروزاالك جلعلى  Electrophoresisالكهربائي 

 DNAالمادة الوراثية  سالمة نجاح عملية االستخالص وكذلك للتأكد من الكهربائي

 -:المستخلصة حسب الخطوات التالية

 غرام من  1 وزنتم  حيث ,اروزاالك جل من% 1 تم تحضير :االكاروز جل تحضير

 مل من محلول 100في  ثم تم تذويبهدورق مخروطي  في أضيفاروز واالكمسحوق 

buffer TBE  , جهاز سخن المزيج باستخدام ثمoven  حتى الوصول الى درجة

بعد  .ن يصبح المحلول رائقأاروز الى كاال جلجزيئات حتى تذوب كل  °م 100 الغليان

 5ف بعد ذلك يضأ ثم  °م 60-50 بين المحلول لكي يبرد إلى درجة حرارة ترك ذلك

جيدا مع التحريك  هخلطتم و EtBr بروميد اإليثيديوم صبغة تر من محلوليمايكرول

 .المستمر

   أمشاطوتثبيت  تم وضع :االكاروز جلصب combs  جلمناسبة في علبة صب 

سمح و جلالاروز في علبة صب كسكب محلول اال تم ثم gel casting tray اروزاالك

تم سحب  اروزاالك جلتصلب بعد دقيقة في درجة حرارة الغرفة و 30له بالتصلب لمدة 

جل صب ال علبة توضعثم , اروزاالك جلداخل  wellsلدينا حفر  تكونتحيث مشاط األ

 , electrophoresis tank اروز في خزان الترحيل الكهربائياالك جلالحاوية على 

خزان اليتم ملىء حتى   TBE bufferبمحلولالكهربائي  الترحيل خزان ملىءبعد ذلك 

 .اروزاالك جلفوق سطح طبقة  ممل 2حوالي اروز كاال جلن يغطي طبقة أبما يكفي 
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 ة تحميل المادة الوراثيDNA : المادة الوراثية تر من يمايكرول 5حجم  مزجتمDNA 

 حذربوضع المزيج ثم  loading dyeتر من صبغة التحميل يمايكرول 2مع  المستخلصة

جهاز الترحيل  غطاءوضع  بعد ذلك ,اروزاالك جلفي  ةالموجود wellsفي الحفر 

ين بجهاز الترحيل ربط القطبين الكهربائي ثم, يائعلى خزان الترحيل الكهرب الكهربائي

المادة من الجهة التي تم بها وضع ( الكاثود)تم توصيل القطب السالب الكهربائي حيث 

سالبة لكي  DNAالمادة الوراثية الن شحنة  في الحفر المستخلصة DNAالوراثية 

تم م ث, خرىفي الجهة األ( االنود)قطب الموجب ربط الو تتحرك نحو القطب الموجب

 30لمدة  فولط 70عند  تشغيلهاو الكهربائي تيارل أسالك االقطاب إلى إمدادات اليتوص

 المستخلصة DNAلمادة الوراثية ل bandsحزم الوبذلك سوف تتم عملية ترحيل  .دقيقة

عن جهاز  الكهربائي تياراطفاء ال تمبعد ذلك  .من القطب السالب الى القطب الموجب

داخل جهاز التصوير بأستخدام  تاروز ووضعاالك جلطبقة  تنقلو الترحيل الكهربائي

التي تم  المستخلصة DNAالمادة الوراثية االشعة فوق البنفسجية لغرض مشاهدة حزم 

التأكد من سالمة المادة حيث تم  (1)كما في الشكل  اترحيلها ومن ثم التقاط صورة له

 .[9]  ستخالصألا عمليةنجاح والوراثية 

 

  تفاعل البلمرة المتسلسلPCR: ثالثة مناطق من المادة الوراثية  يمضختم تDNA 

 بأستخدام بوادئ B2Mلجين ( االكسون الثاني واالكسون الثالث, االكسون االول)وهي 

primers حيث تم مزج  ,(1)موضح في الجدول هو  اخاصة لتضخيم هذه المناطق كم

        من البوادئمايكروليتر  4مع المستخلصة مايكروليتر من المادة الوراثية  5

(B2M -1F, B2M -1R   لالكسون األول )  ,(B2M -2F, B2M -2R    لالكسون

 11 يفثم اض بصورة منفردة(  لالكسون الثالث  ( B2M -3F, B2M -3R, (  الثاني

الذي يحتوي على  premix tubeمنزوع االيونات في  مقطرمايكروليتر من ماء 

(   Top DNA polymerase , dNTP ) Tris-HCl , KCl , ,  MgCl2 المكونات

  Exispinثم تم مزج المزيج باستخدام جهاز , الضرورية ألكمال تفاعل البلمرة

centrifuge / vortex  نقل المزيج الى جهاز  بعد ذلك, دقائق 5لمدةThermo 

cycler PCR لتضخيم ( 2)تم برمجة الجهاز حسب البرنامج الموضح في الجدول ث حي

 .B2Mالمناطق الثالثة لجين 
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 تم تحليل نتائج التضخيم بواسطة استخدام جهاز  :تفاعل البلمرة المتسلسل نتائج تحليل

اروز االك جلتحضير  لكن تم, نفاالمذكورة آس الطريقة تستخدم نفالترحيل الكهربائي حيث 

   مل من محلول 100 في اروزاالك جل مسحوق غرام من 2وذلك باذابة % 2 بنسبة

buffer TBE.  من اسطة الماصة مايكروليتر بو 5خذ أتم , اروزكاال جلبعد اكمال تحضير

وكذلك  اروزاالك جلفي  ةالموجود wellsاعل البلمرة المتسلسل ووضعه في الحفر تفناتج 

 wells الحفر بأحدى يضاأويوضع  DNA ladderالماركر من  مايكروليتر 5يوخذ 

مطابقة حجم القطعة المضخمة من ناتج تفاعل البلمرة لغرض  اروزاالك جلفي  ةالموجود

 بعد ذلك يربط القطبين, يائثم يوضع الغطاء على خزان الترحيل الكهرب, معه المتسلسل

وتشغيلها  الكهربائي تيارأسالك االقطاب إلى إمدادات الم توصل ثالترحيل الكهربائي بجهاز 

من القطب ة المضخم قطعال وبذلك سوف تتم عملية ترحيل .دقيقة 60لمدة   فولط 75عند 

الكهربائي عن جهاز الترحيل تيار بعد ذلك يتم اطفاء ال. لموجبالسالب الى القطب ا

ة اروز ووضعها داخل جهاز التصوير بأستخدام االشعكاال جليتم نقل طبقة  ثم, الكهربائي

 التي تمضمن الحجم المطلوب  ةالمتوقع ةالمضخم قطعالفوق البنفسجية لغرض مشاهدة حزم 

حيث وجد ( 4) و( 3)و( 2)كما هو موضح باالشكال  ومن ثم التقاط صورة لها [9] ترحيلها

نتجت حزم بأطوال بصورة ناجحة وأ B2Mالمناطق المطلوبة لجبن  ان البوادئ ضخمت

 .صحيحة تتناسب مع ناتج التضحيم للبوادئ المصممة

 

 للمناطق المضخمة  التسلسل النيوكليوتيدي تحديدتم  :ةللمادة الوراثي يالنيوكليوتيد تسلسلال

 DNAبواسطة جهاز ( جينالالخاصة بتضخيم  تفاعل البلمرة المتسلسل نواتج) للجين

Sequencer. وبعد ذلك استخدم برنامج BLAST  [10]ت في لتحديد مواقع الطفرا

تيدي بالمقارنة مع التسلسل النيوكليولعينات المرضى  B2M التسلسل النيوكليوتيدي لجين

كذلك بالمقارنة مع , العالمي GenBank بنك الجينات قاعدة بيانات الموجود في B2M لجين

طفرة نقطية  حيث تم تحديد. للفرد العراقي السليم B2Mالتسلسالت النيوكليوتيدية  لجين 

 عينات المرضىكل لB2M في االكسون االول لجين  ثابتة في نفس الموقع ولها نفس التأثير

حيث حذفت  ,(3)كما هو موضح بالجدول  من تسلسل الجين 44711557عند الموقع 

 لالكسون االول  B2M جينمن تسلسل  Cytosine  ( C )النتروجينية السايتوسين ةلقاعدا

 سيرين)ميني المشفر ألنتاج الحامض األفي الكود  44711557عند الموقع  لعينات المرضى

Serine )سرطان البروستاتمرضى لجميع المرضى المصابين بسرطان الغدة الدرقية و 
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الى ( 5) موضح باالشكالهو شخاص السليمين كما لدى األ هذه الطفرة النقطية وعدم وجود

(27.) 

 B2Mاخرى في االكسون االول لجين ( طفرات)يضا حددت تغايرات باألضافة الى ذلك أ

 .(3)ي بعض عينات للمرضى موضحة في الجدول ف

قع للتسلسالت موفي  B2Mلجين  لالكسون الثاني جديد واحد كذلك تم تحديد وجود تغاير

 B2Mالنيوكليوتيدية للفرد العراقي السليم وذلك بالمقارنة مع التسلسل النيوكليوتيدي لجين 

 (.32)الى ( 28)موضح باالشكال هو بنك الجينات العالمي وكما  قاعدة بيانات الموجود في
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 :التطبيقات

من الطرق الجديدة التي من الممكن  التشخيص المبكر باالعتماد على الطفرة النقطية عتبري         

استخدامها في مجال التشخيص الطبي لألورام السرطانية والسيما في المستشفيات والمراكز 

عن مرض سرطان الغدة رام السرطانية لغرض الكشف المبكر الخاصة بالتشخيص المبكر لألو

حيث يعتبر التشخيص المبكر لمرض السرطان أمرا في غاية , ستاتالدرقية وسرطان البرو

اذ من , األهمية لمنع نمو الورم السرطاني وانتشاره الى بقية أعضاء وأنسجة الجسم األخرى

كبر وبالتالي تكون فرص نجاح العالج أ السهل ممكن عالج السرطان وهو في مراحله االولى

صال وبالتالي تزداد فرصة استئ, خيرةي المراحل األبكثير من اكتشاف المرض السرطاني وهو ف

لذلك , الورم السرطاني بأقل المضاعفات الممكنة أي قبل أن يتحول الورم الى خبيث وانتشاره

إذا ما ُكِشف عنه وُعولِج في مراحل  فالكشف المبكر عن السرطان سوف ينقذ حياة الكثيرين

يهدف علم  اذ, (الصيدلة الجينية)الصيدالنية ويمكن االعتماد عليها مجال الصناعات . مبّكرة

ى درجة الكمال نسبية للوصول بالعالج الدوائي إلالصيدلة الجيني إلى تطوير وتنمية الوسائل ال

 األعراض الجانبية من ممكن قدر وبأقل, لضمان تحقيق أقصى فعالية للدواء والفعالية القصوى

والتغيرات التي تحصل   وتركيباتها المختلفة مع البنية الجينيةوالذي فيه وبواسطته تتوافق األدوية 

على مستوى التسلسل النيوكليوتيدي للجين وبالتالي استخدامها في تحديد التركيبة الدوائية الفعالة 

 .لعالج مرض السرطان
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 :المميزات

 بتضخيم ظهرت نتائج التسلسالت النيوكليوتيدية لناتج تضخيم البادئ االول الخاص أ

صابة بمرض الكفاءة والدقة العالية في تشخيص اال B2Mون االول لجين سكمنطقة اال

عراض االصابة أقبل ظهور  سرطان البروستاتمرض و سرطان الغدة الدرقية

للمرض باألعتماد على صابة بالمرض في المراحل المبكرة ي يمكن تحديد االأ, بالمرض

 .الطفرة النقطية الثابتة

 وشخاص المصابين بمرض سرطان الغدة الدرقية الطفرة النقطية عالقتها في األتت ثبأ 

شخاص ي عالقة مع األوعدم وجود أ ,سرطان البروستات شخاص المصابين بمرض األ

 .السليمين

 ان حيث , ديد مواقع الطفرات بحساسية عاليةظهرت هذه الطريقة دقتها وكفائتها في تحأ

للمريض  B2M لجين  الكسون االولل في التسلسل النيوكليوتيدي النقطية وجود الطفرة

 .هو داللة على وجود المرض

  سرطان مرض وسرطان الغدة الدرقية مرض عن طريقة جديدة في الكشف المبكر

يات وزيادة عدد الناجين من المصابين بالمرض وبالتالي تقليل عدد الوف, بروستاتال

 . B2Mفي االكسون االول لجين  الثابتة ةوذلك باالعتماد على الطفرة النقطي
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 :األدعاءات

سرطان مرض و سرطان الغدة الدرقيةمرض عن  المبكر طريقة جديدة للكشف -1

 .البروستات

ي ف 44711557تم تحديد طفرة نقطية جديدة للموقع  اشارة الى عنصر الحماية األول  -2

ثبتت من خالل النتائج عالقتها أو B2Mكسون االول لجين عشر لالالكروموسوم الخامس 

 .سرطان البروستاتمرض والوثيقة بمرض سرطان الغدة الدرقية  

 ثبتت من خالل النتائج خصوصية هذه الطفرة أ, اشارة الى عنصر الحماية األول والثاني  -3

سرطان مرضى و كرة لمرضى سرطان الغدة الدرقيةفي تشخيص االصابة المبالنقطية 

 .البروستات

في االكسون  في التسلسالت النيوكليوتيدية للفرد العراقي السليم تم تحديد تغاير جديد  -4

 .للفرد العراقي  B2Mثبتت من خالل النتائج خصوصيتها لجين أو B2Mلجين  الثاني
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 :األشكال والجداول

 

 

المستخلصة للعينات تحت ضوء األشعة فوق البنفسجية  DNAالمادة الوراثية  bandsحزم يوضح  (:1) الشكل

حيث . دقيقة 30فولط لمدة  70٪ من جل االكاروز عند  1على وترحيلها تصبيغها بصبغة بروميد االيثيديوم  بعد

) الحزم والمستخلصة لمرضى سرطان الغدة الدرقية ,  DNAتمثل المادة الوراثية (  13الى  1من ) ان الحزم 

الى  19من ) المستخلصة لمرضى سرطان البروستات والحزم  DNAتمثل المادة الوراثية (   18الى  14من 

 .المستخلصة لألفراد العراقيين السليمين DNAتمثل المادة الوراثية (  23

 

 اسم البادئ

(Primer) 

 النوع

 

 حجم التسلسل النيوكليوتيدي للبادئ

 القطعة

 ةالناتج

بعد 

 التضخيم
 

B2M - 1 
 

Forward (F) 

 
Reverse (R) 

5´-GGC ATT CCT GAA GCT GAC A-3´ 

 
5´-AGG AGA GAC TCA CGC TGG AT-3´ 

 

113 

زوج 
 قاعدي

 
B2M - 2 

 

Forward (F) 
 

Reverse (R) 

5´-TTT TCC CGA TAT TCC TCA GGT-3´ 
 

5´-CAC AAC TTT CAG CAG CTT ACA AA-3´ 

 

337 
زوج 
 قاعدي

 
3 - B2M 

 

Forward (F) 
 

Reverse (R) 

5´-TTT TTC TCC ACT GTC TTT TTC AT-3´ 
 

5´-TCC TCA GGA CAG TGA AAC AAA A-3´ 
 

101 
زوج 

 قاعدي

مع التسلسالت B2M المستخدمة في تضخيم مناطق االكسون لجين  (Primers) البوادئ يوضح(: 1)الجدول 

يستخدم  B2M - 1 االول ئان البادحيث , النيوكليوتيدية لكل بادئ وحجم القطعة الناتجة بعد التضخيم لكل بادي

 B2M - 3والبادئ الثالث , يستخدم لتضخيم االكسون الثاني B2M - 2 الثاني و البادئ, لتضخيم االكسون االول

 .B2Mلجين  يستخدم لتضخيم االكسون الثالث
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 عدد الدورات الوقت درجة الحرارة الخطوات

95 مسخ اولي
   (1)

 1 دقائق 5 °م 

 95 مسخ نهائي
(1)

  ثانية 30 °م 

°م الصلب  58  
(2)

°م ,    57
  (3)

°م ,  54.6
  (4)   

 30 ثانية 45

 72 االستطالة
 (1)

  دقيقة 1 °م 

 72 االستطالة النهائية
(1)

 1 دقائق 5 °م 

منطقة االكسون االول واالكسون لتضخيم  Thermo cycler PCRمج المستخدم في جهاز البرنا (:2)الجدول 

 .B2Mجين ل  الثالث الثاني واالكسون

 -:ان حيث

 B2M -1 , B2M -2 , B2M -3درجة الحرارة ثابتة لجميع البوادئ   (1)

 B2M -1   االول حرارة ثابتة للبادئالدرجة  (2)

 B2M -2   الثاني حرارة ثابتة للبادئالدرجة (3) 

 B2M -3  الثالث  حرارة ثابتة للبادئالدرجة (4) 

 

 

 

 

 

المرضى واألشخاص )للعينات  B2M -1من الجين بواسطة البادئ  االوللالكسون  التضخيمنواتج  (:2)الشكل 

(  base pair ( bp)زوج قاعدي  113)  نتجت حزم بأطوال تتناسب مع ناتج تضخيم البادئأحيث ( السليمين

 تصبيغها بعد البنفسجية فوق األشعة ضوء تحت وتم فحص الحزم ,Thermo cycler PCR بواسطة جهاز 

 يمثل M أن حيث .دقيقة 60 لمدة فولط  75االكاروز عند  جل من ٪ 2 علىوترحيلها  االيثيديوم بروميد بصبغة

الى  14من ) الحزم ومرضى سرطان الغدة الدرقية , تمثل (  13الى  1من ) الحزم و. DNA Ladder  الماركر

 .ألفراد العراقيين السليميناتمثل (  23الى  19من ) والحزم  ,تمثل مرضى سرطان البروستات(   18
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المرضى واألشخاص )للعينات  B2M -2نواتج التضخيم لالكسون الثاني من الجين بواسطة البادئ  (:3)الشكل 

(  base pair ( bp)زوج قاعدي  337) نتجت حزم بأطوال تتناسب مع ناتج تضخيم البادئ حيث أ( السليمين

تصبيغها  بعد البنفسجية فوق األشعة ضوء تحت فحص الحزموتم  ,Thermo cycler PCR بواسطة جهاز 

يمثل  Mحيث أن  .دقيقة 60 لمدة فولط  75االكاروز عند  جل من٪  2 علىوترحيلها  االيثيديوم بروميد بصبغة

الى  14من ) الحزم وتمثل مرضى سرطان الغدة الدرقية , (  13الى  1من ) الحزم و. DNA Ladder  الماركر

 .ألفراد العراقيين السليميناتمثل (  23الى  19من ) والحزم  ,تمثل مرضى سرطان البروستات(   18

 

 

 

 

المرضى واألشخاص )للعينات  B2M -3نواتج التضخيم لالكسون الثالث من الجين بواسطة البادئ  (:4)الشكل 

(  base pair ( bp)زوج قاعدي  101) نتجت حزم بأطوال تتناسب مع ناتج تضخيم البادئ حيث أ( السليمين

تصبيغها  بعد البنفسجية فوق األشعة ضوء تحت وتم فحص الحزم ,Thermo cycler PCR بواسطة جهاز 

يمثل  Mحيث أن  .دقيقة 60 لمدة فولط  75االكاروز عند  جل من٪  2 علىوترحيلها  االيثيديوم بروميد بصبغة

الى  14من ) الحزم وتمثل مرضى سرطان الغدة الدرقية , (  13الى  1من ) الحزم و. DNA Ladder  الماركر

 .ألفراد العراقيين السليميناتمثل (  23الى  19من ) والحزم  ,تمثل مرضى سرطان البروستات(   18
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رقم 

 العينة

رقم 

 االكسون

الشفرة 

الوراثية 

البرية 

( الطبيعية)

 DNAلل 

الشفرة 

الوراثية 

المتحولة 

( الطافرة )

 DNAلل 

 

 موقع الطفرة

 

نوع 

 الطفرة

الشفرة 

الوراثية 

البرية 

( الطبيعية)

 RNAلل 

الشفرة 

الوراثية 

المتحولة 

( الطافرة )

 RNAلل 

تأثير الطفرة 

على الترجمة 

 للبروتين

    الدرقية الغدة سرطان مرضى  

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 1
 سيرين

U-C  طفرة تغيير
 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 2

 سيرين

U-C  طفرة تغيير

 اطار القراءة

 AUG استبدال ATG AAG 44711548 االول 3
 مثبونين

AAG 
 اليسين

 طفرة خاطئة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 
 سيرين

U-C  طفرة تغيير
 اطار القراءة

 UCU استبدال TCT TAT 44711551 االول 4
 سيرين

UAU 
 تايروسين

 طفرة خاطئة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 

 سيرين

U-C  طفرة تغيير

 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 5
 سيرين

U-C  طفرة تغيير
 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 6
 سيرين

U-C  طفرة تغيير
 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 7
 سيرين

U-C  تغيير طفرة
 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 8

 سيرين

U-C  طفرة تغيير

 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 9
 سيرين

U-C  طفرة تغيير
 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 10
 سيرين

U-C  طفرة تغيير
 اطار القراءة

 UCU استبدال TCT TAT 44711551 االول 11
 سيرين

UAU 
 تايروسن

 طفرة خاطئة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 

 سيرين

U-C  طفرة تغيير

 اطار القراءة

 GCC حذف GCC G-C 44711563 االول 
 النين

G-C  طفرة تغيير
 اطار القراءة

 UCU استبدال TCT TAT 44711551 االول 12
 سيرين

UAU 
 تايروسين

 طفرة خاطئة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 
 سيرين

U-C  طفرة تغيير
 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 13

 سيرين

U-C  طفرة تغيير

 اطار القراءة

   البروستات  سرطان  مرضى  

 AUG حذف ATG A-G 44711548 االول 14

 مثيونين

A-G  طفرة تغيير

 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 

 سيرين

U-C  طفرة تغيير

 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 15
 سيرين

U-C  طفرة تغيير
 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 16
 سيرين

U-C  طفرة تغيير
 اطار القراءة

 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 17

 سيرين

U-C  طفرة تغيير

 اطار القراءة
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 UCC حذف TCC T-C 44711557 االول 18
 سيرين

U-C  طفرة تغيير
 اطار القراءة

والشفرة  ,المشفرة للحامض األميني الطبيعي DNAلل  (الطبيعية)البرية  الوراثية يوضح الشفرة (:3)الجدول 

,  ونوع الطفرات , الطفرات و موقع ,المشفرة للحامض األميني المتحول  DNAلل (الطافرة)الوراثية المتحولة 

الوراثية المتحولة والشفرة  ,المشفرة للحامض األميني الطبيعي RNAلل ( الطبيعية)البرية  الوراثية الشفرةو

 للمرضى الترجمة للبروتين على الطفرات تأثيركذلك و المشفرة للحامض األميني المتحول  RNAلل (الطافرة)

والمرضى المصابين بسرطان البروستات ( 13 رقم عينةلل  1 رقم عينةمن ال) الدرقية الغدة بسرطان المصابين

حيث تظهر الطفرة النقطية الثابتة في كل  .B2Mلجين  األول لإلكسون (18رقم  عينةلل  14رقم  عينةمن ال)

 في الموقع والمرضى المصابين بسرطان البروستات الدرقية الغدة بسرطان المصابين عينات المرضى

حيث ان اللون  .(الطفرة)القاعدة النتروجينية التي طرأ عليها التغيير اذ يمثل اللون االحمر مكان ,  44711557

يمثل مكان الطفرة سواء حذف قاعدة نتروجينية ويعبر  RNAو  DNAفي الشفرة الوراثية المتحولة لل  األحمر

 .أو استبدال قاعدة نتروجينية, (  ــــ) عنها بالرمز

 

 

 

 
Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711547 to 44711622GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

134 bits(72) 8e-30 75/76(99%) 1/76(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  2         ATGTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  60 

                 |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711547  ATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  44711606 

 

Query  61        ATCCAGCGTGAGTCTC  76 

                 |||||||||||||||| 

Sbjct  44711607  ATCCAGCGTGAGTCTC  44711622 

 

للمريض المصاب ( 1للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  المقارنة نتائج (:5)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

حيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

 حيث حذفت (المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557تظهر الطفرة النقطية الثابتة في الموقع 

من تسلسل جين المريض وعدم مطابقتها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات  Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZCDXEPH014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZCDXEPH014&from=44711547&to=44711622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZCDXEPH014&from=44711547&to=44711622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZCDXEPH014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZCDXEPH014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711549 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

137 bits(74) 1e-30 77/78(99%) 1/78(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  9         GTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  67 

                 |||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711549  GTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  44711608 

 

Query  68        CCAGCGTGAGTCTCTCCT  85 

                 |||||||||||||||||| 

Sbjct  44711609  CCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للمريض المصاب ( 2للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  نتائج المقارنة (:6)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

حيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

حيث حذفت ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557تظهر الطفرة النقطية الثابتة في الموقع 

من تسلسل جين المريض وعدم مطابقتها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات  Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADGNN3T3015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADGNN3T3015&from=44711549&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADGNN3T3015&from=44711549&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADGNN3T3015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADGNN3T3015


18 
 

Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 

Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 

Range 1: 44711547 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

135 bits(73) 2e-30 78/80(98%) 1/80(1%) Plus/Plus 

Features: 

beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  1         AAGTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGC  58 

                 | |||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711547  ATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGC  44711605 

 

Query  59        TATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  79 

                 ||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711606  TATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للمريض المصاب ( 3للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  المقارنة نتائج (:7)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

م مطابقتها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات من تسلسل جين المريض وعد Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZFYGNKF015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZFYGNKF015&from=44711546&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZFYGNKF015&from=44711546&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZFYGNKF015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZFYGNKF015
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711546 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

137 bits(74) 1e-30 79/81(98%) 1/81(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  7         GATGTATCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGC  65 

                 ||||| ||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711546  GATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGC  44711605 

 

Query  66        TATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  86 

                 ||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711606  TATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للمريض المصاب ( 4للعينة رقم ) B2M ون االول لجين للتسلسل النيوكليوتيدي لالكس نتائج المقارنة (:8)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

حيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

حيث حذفت ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557تظهر الطفرة النقطية الثابتة في الموقع 

الجين في قاعدة بيانات  من تسلسل جين المريض وعدم مطابقتها مع تسلسل Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADHSNV4T01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADHSNV4T01R&from=44711546&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADHSNV4T01R&from=44711546&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADHSNV4T01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADHSNV4T01R
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711545 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

145 bits(78) 8e-33 81/82(99%) 1/82(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  6         AGATGTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGG  64 

                 |||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711545  AGATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGG  44711604 

 

Query  65        CTATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  86 

                 |||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711605  CTATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للمريض المصاب ( 5للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  المقارنة نتائج (:9)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , ريضللم

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

ابقتها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات من تسلسل جين المريض وعدم مط Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=B5CXK8J3015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=B5CXK8J3015&from=44711545&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=B5CXK8J3015&from=44711545&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=B5CXK8J3015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=B5CXK8J3015
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711547 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

141 bits(76) 1e-31 79/80(99%) 1/80(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  7         ATGTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  65 

                 |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711547  ATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  44711606 

 

Query  66        ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  85 

                 |||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711607  ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للمريض ( 6للعينة رقم ) B2M االول لجين  للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون نتائج المقارنة (:10)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل المصاب بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

حيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

حيث حذفت ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557تظهر الطفرة النقطية الثابتة في الموقع 

الجين في قاعدة بيانات  من تسلسل جين المريض وعدم مطابقتها مع تسلسل Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADE77T7B014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADE77T7B014&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADE77T7B014&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADE77T7B014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADE77T7B014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711547 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

141 bits(76) 1e-31 79/80(99%) 1/80(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  7         ATGTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  65 

                 |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711547  ATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  44711606 

 

Query  66        ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  85 

                 |||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711607  ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للمريض ( 7للعينة رقم ) B2M االول لجين  للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون المقارنة نتائج (:11)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل المصاب بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

الجين في قاعدة بيانات  من تسلسل جين المريض وعدم مطابقتها مع تسلسل Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADGSA3TF014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADGSA3TF014&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADGSA3TF014&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADGSA3TF014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADGSA3TF014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711549 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

137 bits(74) 1e-30 77/78(99%) 1/78(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  9         GTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  67 

                 |||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711549  GTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  44711608 

 

Query  68        CCAGCGTGAGTCTCTCCT  85 

                 |||||||||||||||||| 

Sbjct  44711609  CCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للمريض ( 8للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  المقارنة نتائج (:12)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل المصاب بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , ريضللم

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

ابقتها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات من تسلسل جين المريض وعدم مط Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADH0FBM4014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADH0FBM4014&from=44711549&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADH0FBM4014&from=44711549&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADH0FBM4014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADH0FBM4014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711549 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

137 bits(74) 1e-30 77/78(99%) 1/78(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  9         GTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  67 

                 |||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711549  GTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  44711608 

 

Query  68        CCAGCGTGAGTCTCTCCT  85 

                 |||||||||||||||||| 

Sbjct  44711609  CCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 
للمريض ( 9للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  المقارنة نتائج (:13)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل المصاب بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , ريضللم

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

ابقتها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات من تسلسل جين المريض وعدم مط Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADH9KF8E01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADH9KF8E01R&from=44711549&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADH9KF8E01R&from=44711549&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADH9KF8E01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADH9KF8E01R
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711547 to 44711622GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

134 bits(72) 8e-30 75/76(99%) 1/76(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  2         ATGTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  60 

                 |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711547  ATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  44711606 

 

Query  61        ATCCAGCGTGAGTCTC  76 

                 |||||||||||||||| 

Sbjct  44711607  ATCCAGCGTGAGTCTC  44711622 

 
للمريض ( 10للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  المقارنة نتائج (:14)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل المصاب بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

الجين في قاعدة بيانات  من تسلسل جين المريض وعدم مطابقتها مع تسلسل Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZEW16M8014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZEW16M8014&from=44711547&to=44711622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZEW16M8014&from=44711547&to=44711622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZEW16M8014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZEW16M8014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711549 to 44711627GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

128 bits(69) 8e-28 76/79(96%) 2/79(2%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  11        GTATCGCT-CGTGG-CTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  68 

                 || ||||| ||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711549  GTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  44711608 

 

Query  69        CCAGCGTGAGTCTCTCCTA  87 

                 ||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711609  CCAGCGTGAGTCTCTCCTA  44711627 

 

للمريض ( 11للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  المقارنة نتائج (:15)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل المصاب بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , مريضلل

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

طابقتها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات من تسلسل جين المريض وعدم م Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 بنك الجينات العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADCEGGVR014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADCEGGVR014&from=44711549&to=44711627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADCEGGVR014&from=44711549&to=44711627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADCEGGVR014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADCEGGVR014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711545 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

139 bits(75) 2e-31 80/82(98%) 1/82(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  2         AGATGTATCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGG  60 

                 |||||| ||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711545  AGATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGG  44711604 

 

Query  61        CTATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  82 

                 |||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711605  CTATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للمريض ( 12للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  نتائج المقارنة (:16)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل المصاب بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

حيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , مريضلل

حيث حذفت ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557تظهر الطفرة النقطية الثابتة في الموقع 

طابقتها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات من تسلسل جين المريض وعدم م Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZF3CCST014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZF3CCST014&from=44711545&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZF3CCST014&from=44711545&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZF3CCST014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZF3CCST014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711546 to 44711627GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

145 bits(78) 8e-33 81/82(99%) 1/82(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  6         GATGTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGC  64 

                 ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711546  GATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGC  44711605 

 

Query  65        TATCCAGCGTGAGTCTCTCCTA  86 

                 |||||||||||||||||||||| 
Sbjct  44711606  TATCCAGCGTGAGTCTCTCCTA  44711627 

للمريض ( 13للعينة رقم ) B2M كسون االول لجين للتسلسل النيوكليوتيدي لال المقارنة نتائج (:17)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل المصاب بسرطان الغدة الدرقية

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

الجين في قاعدة بيانات  من تسلسل جين المريض وعدم مطابقتها مع تسلسل Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADEHS9P6014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADEHS9P6014&from=44711546&to=44711627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADEHS9P6014&from=44711546&to=44711627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADEHS9P6014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADEHS9P6014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711545 to 44711622GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

132 bits(71) 3e-29 76/78(97%) 2/78(2%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  5         AGA-GTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGG  62 

                 ||| |||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711545  AGATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGG  44711604 

 

Query  63        CTATCCAGCGTGAGTCTC  80 

                 |||||||||||||||||| 

Sbjct  44711605  CTATCCAGCGTGAGTCTC  44711622 
 

للمريض ( 14للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  المقارنة نتائج (:18)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل البروستاتالمصاب بسرطان 

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

تها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات من تسلسل جين المريض وعدم مطابق Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZBWFNT9014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZBWFNT9014&from=44711545&to=44711622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZBWFNT9014&from=44711545&to=44711622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZBWFNT9014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZBWFNT9014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711547 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

141 bits(76) 5e-32 79/80(99%) 1/80(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  2         ATGTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  60 

                 |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711547  ATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  44711606 

 

Query  61        ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  80 

                 |||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711607  ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 
للمريض ( 15للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  المقارنة نتائج (:19)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل البروستاتالمصاب بسرطان 

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

تها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات من تسلسل جين المريض وعدم مطابق Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZC7J9EA014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZC7J9EA014&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZC7J9EA014&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZC7J9EA014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZC7J9EA014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711546 to 44711627GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

145 bits(78) 8e-33 81/82(99%) 1/82(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  6         GATGTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGC  64 

                 ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711546  GATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGC  44711605 

 

Query  65        TATCCAGCGTGAGTCTCTCCTA  86 

                 |||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711606  TATCCAGCGTGAGTCTCTCCTA  44711627 

 

للمريض ( 16للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  المقارنة نتائج (:20)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل البروستاتالمصاب بسرطان 

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

تها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات من تسلسل جين المريض وعدم مطابق Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADHFWRC301R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADHFWRC301R&from=44711546&to=44711627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADHFWRC301R&from=44711546&to=44711627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADHFWRC301R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADHFWRC301R
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711547 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

141 bits(76) 1e-31 79/80(99%) 1/80(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  6         ATGTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  64 

                 |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711547  ATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  44711606 

 

Query  65        ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  84 

                 |||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711607  ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للمريض ( 17للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  المقارنة نتائج (:21)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل البروستاتالمصاب بسرطان 

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

تها مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات من تسلسل جين المريض وعدم مطابق Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADEDYSNG015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADEDYSNG015&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADEDYSNG015&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADEDYSNG015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADEDYSNG015


33 
 

Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711547 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

141 bits(76) 1e-31 79/80(99%) 1/80(1%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  7         ATGTCTCGCT-CGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  65 

                 |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711547  ATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  44711606 

 

Query  66        ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  85 

                 |||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711607  ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للمريض ( 18للعينة رقم ) B2M االول لجين  للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون المقارنة نتائج (:22)الشكل

 في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل البروستاتالمصاب بسرطان 

GenBank بأستخدام برنامج BLAST.  حيث ان(Query ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M 

 حيث. في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Sbjct)اما , للمريض

 تحذفحيث ( المؤشر عليها بالسهم الملون باللون االحمر) 44711557في الموقع تظهر الطفرة النقطية الثابتة 

الجين في قاعدة بيانات  من تسلسل جين المريض وعدم مطابقتها مع تسلسل Cالقاعدة النايتروجينية السايتوسين 

 .بنك الجينات العالمي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADGUVNY3015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADGUVNY3015&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ADGUVNY3015&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADGUVNY3015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADGUVNY3015
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711547 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

148 bits(80) 3e-34 80/80(100%) 0/80(0%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  3         ATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  62 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711547  ATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCT  44711606 

 

Query  63        ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  82 

                 |||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711607  ATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للفرد العراقي ( 19للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  لمقارنةا نتائج (:23)الشكل

بأستخدام  GenBank في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل السليم

اما , السليمللفرد العراقي  B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Query)حيث ان  .BLAST برنامج

(Sbjct ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M وجودعدم حيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي 

المؤشر عليها بالسهم ) للفرد العراقي السليم الجين من تسلسل 44711557في الموقع  الثابتة الطفرة النقطية

 .مع تسلسل الجين في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي ومطابقته ( الملون باللون االحمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=EZFAJHBG01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=EZFAJHBG01R&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=EZFAJHBG01R&from=44711547&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZFAJHBG01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZFAJHBG01R
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711546 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

150 bits(81) 2e-34 81/81(100%) 0/81(0%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  7         GATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGC  66 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711546  GATGTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGC  44711605 

 

Query  67        TATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  87 

                 ||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711606  TATCCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للفرد العراقي ( 20للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  لمقارنةا نتائج (:24)الشكل

بأستخدام  GenBank في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل السليم

اما , السليمللفرد العراقي  B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Query)حيث ان  .BLAST برنامج

(Sbjct ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M عدم وجود حيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي

المؤشر عليها بالسهم )للفرد العراقي السليم  الجين من تسلسل 44711557في الموقع  الطفرة النقطية الثابتة

 .قاعدة بيانات بنك الجينات العالميمع تسلسل الجين في  ومطابقته ( الملون باللون االحمر

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADHD41WR01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADHD41WR01R&from=44711546&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ADHD41WR01R&from=44711546&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADHD41WR01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ADHD41WR01R
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711549 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

145 bits(78) 9e-33 78/78(100%) 0/78(0%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  12        GTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  71 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711549  GTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  44711608 

 

Query  72        CCAGCGTGAGTCTCTCCT  89 

                 |||||||||||||||||| 

Sbjct  44711609  CCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للفرد العراقي ( 21للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  لمقارنةا نتائج (:25)الشكل

بأستخدام  GenBank في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل السليم

اما , السليمللفرد العراقي  B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Query)حيث ان  .BLAST برنامج

(Sbjct ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M عدم وجود حيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي

المؤشر عليها بالسهم )للفرد العراقي السليم  الجين من تسلسل 44711557في الموقع  الطفرة النقطية الثابتة

 .قاعدة بيانات بنك الجينات العالميمع تسلسل الجين في  ومطابقته ( الملون باللون االحمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=CMDP1K8U014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=CMDP1K8U014&from=44711549&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=CMDP1K8U014&from=44711549&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=CMDP1K8U014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=CMDP1K8U014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44711549 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

145 bits(78) 8e-33 78/78(100%) 0/78(0%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  10        GTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  69 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711549  GTCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTAT  44711608 

 

Query  70        CCAGCGTGAGTCTCTCCT  87 

                 |||||||||||||||||| 

Sbjct  44711609  CCAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للفرد العراقي ( 22للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  لمقارنةا نتائج (:26)الشكل

بأستخدام  GenBank في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل السليم

اما , السليمللفرد العراقي  B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Query)حيث ان  .BLAST برنامج

(Sbjct ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M عدم وجود حيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي

المؤشر عليها بالسهم )للفرد العراقي السليم  الجين من تسلسل 44711557في الموقع  الطفرة النقطية الثابتة

 .قاعدة بيانات بنك الجينات العالميمع تسلسل الجين في  ومطابقته ( الملون باللون االحمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=CMDGNFUB014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=CMDGNFUB014&from=44711549&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=CMDGNFUB014&from=44711549&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=CMDGNFUB014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=CMDGNFUB014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 

Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 

Range 1: 44711550 to 44711626GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

148 bits(77) 4e-34 77/77(100%) 0/77(0%) Plus/Plus 

Features: 

beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  1         TCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTATC  60 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44711550  TCTCGCTCCGTGGCCTTAGCTGTGCTCGCGCTACTCTCTCTTTCTGGCCTGGAGGCTATC  44711609 

 

Query  61        CAGCGTGAGTCTCTCCT  77 

                 ||||||||||||||||| 

Sbjct  44711610  CAGCGTGAGTCTCTCCT  44711626 

 

للفرد العراقي ( 23للعينة رقم ) B2M للتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون االول لجين  لمقارنةا نتائج (:27)الشكل

بأستخدام  GenBank في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مقابل السليم

اما , السليمللفرد العراقي  B2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Query)حيث ان  .BLAST برنامج

(Sbjct ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M عدم وجود حيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي

المؤشر عليها بالسهم )للفرد العراقي السليم  الجين من تسلسل 44711557في الموقع  الطفرة النقطية الثابتة

 .قاعدة بيانات بنك الجينات العالميمع تسلسل الجين في  ومطابقته ( الملون باللون االحمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ZKZ6235J015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ZKZ6235J015&from=44711550&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=ZKZ6235J015&from=44711550&to=44711626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ZKZ6235J015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ZKZ6235J015
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44715441 to 44715729GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

529 bits(286) 5e-148 288/289(99%) 0/289(0%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 
 

Query  11        TTTACTCGCGTCATCCAGCAGAGAATGGAAAGTCAAATTTCCTGAATTGCTATGTGTCTG  70 

                 ||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715441  TTTACTCACGTCATCCAGCAGAGAATGGAAAGTCAAATTTCCTGAATTGCTATGTGTCTG  44715500 

 

Query  71        GGTTTCATCCATCCGACATTGAAGTTGACTTACTGAAGAATGGAGAGAGAATTGAAAAAG  130 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715501  GGTTTCATCCATCCGACATTGAAGTTGACTTACTGAAGAATGGAGAGAGAATTGAAAAAG  44715560 

 

Query  131       TGGAGCATTCAGACTTGTCTTTCAGCAAGGACTGGTCTTTCTATCTCTTGTACTACACTG  190 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715561  TGGAGCATTCAGACTTGTCTTTCAGCAAGGACTGGTCTTTCTATCTCTTGTACTACACTG  44715620 

 

Query  191       AATTCACCCCCACTGAAAAAGATGAGTATGCCTGCCGTGTGAACCATGTGACTTTGTCAC  250 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715621  AATTCACCCCCACTGAAAAAGATGAGTATGCCTGCCGTGTGAACCATGTGACTTTGTCAC  44715680 

 

Query  251       AGCCCAAGATAGTTAAGTGGGGTAAGTCTTACATTCTTTTGTAAGCTGC  299 

                 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715681  AGCCCAAGATAGTTAAGTGGGGTAAGTCTTACATTCTTTTGTAAGCTGC  44715729 

 

للفرد العراقي ( 19للعينة رقم ) B2M لجين  الثانيللتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون  المقارنة نتائج (:28)الشكل

بأستخدام  GenBank في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي مع السليم

اما , للفرد العراقي السليمB2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Query)حيث ان  .BLAST برنامج

(Sbjct ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M تغاير ظهريحيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي 

 .للفرد العراقي السليمتسلسل  في (المؤشر عليه بالسهم الملون باللون االحمر) واحد

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZ6K1W3D014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZ6K1W3D014&from=44715441&to=44715729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZ6K1W3D014&from=44715441&to=44715729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZ6K1W3D014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZ6K1W3D014


41 
 

Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44715443 to 44715734GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

534 bits(289) 1e-149 291/292(99%) 0/292(0%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 
 

Query  13        TACTCGCGTCATCCAGCAGAGAATGGAAAGTCAAATTTCCTGAATTGCTATGTGTCTGGG  72 

                 ||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715443  TACTCACGTCATCCAGCAGAGAATGGAAAGTCAAATTTCCTGAATTGCTATGTGTCTGGG  44715502 

 

Query  73        TTTCATCCATCCGACATTGAAGTTGACTTACTGAAGAATGGAGAGAGAATTGAAAAAGTG  132 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715503  TTTCATCCATCCGACATTGAAGTTGACTTACTGAAGAATGGAGAGAGAATTGAAAAAGTG  44715562 

 

Query  133       GAGCATTCAGACTTGTCTTTCAGCAAGGACTGGTCTTTCTATCTCTTGTACTACACTGAA  192 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715563  GAGCATTCAGACTTGTCTTTCAGCAAGGACTGGTCTTTCTATCTCTTGTACTACACTGAA  44715622 

 

Query  193       TTCACCCCCACTGAAAAAGATGAGTATGCCTGCCGTGTGAACCATGTGACTTTGTCACAG  252 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715623  TTCACCCCCACTGAAAAAGATGAGTATGCCTGCCGTGTGAACCATGTGACTTTGTCACAG  44715682 

 

Query  253       CCCAAGATAGTTAAGTGGGGTAAGTCTTACATTCTTTTGTAAGCTGCTGAAA  304 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715683  CCCAAGATAGTTAAGTGGGGTAAGTCTTACATTCTTTTGTAAGCTGCTGAAA  44715734 

 

للفرد العراقي ( 20للعينة رقم ) B2M لجين  الثانيللتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون  المقارنة نتائج (:29)الشكل

بأستخدام  GenBank في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي السليم مع

اما , للفرد العراقي السليمB2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Query)حيث ان  .BLAST برنامج

(Sbjct ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M تغاير ظهريحيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي 

 .للفرد العراقي السليمتسلسل  في (المؤشر عليه بالسهم الملون باللون االحمر)واحد 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZ778Y66014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZ778Y66014&from=44715443&to=44715734
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=EZ778Y66014&from=44715443&to=44715734
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZ778Y66014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=EZ778Y66014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p7 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 1 
Range 1: 44715441 to 44715740GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

549 bits(297) 7e-154 299/300(99%) 0/300(0%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  10        TTTACTCGCGTCATCCAGCAGAGAATGGAAAGTCAAATTTCCTGAATTGCTATGTGTCTG  69 

                 ||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715441  TTTACTCACGTCATCCAGCAGAGAATGGAAAGTCAAATTTCCTGAATTGCTATGTGTCTG  44715500 

 

Query  70        GGTTTCATCCATCCGACATTGAAGTTGACTTACTGAAGAATGGAGAGAGAATTGAAAAAG  129 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715501  GGTTTCATCCATCCGACATTGAAGTTGACTTACTGAAGAATGGAGAGAGAATTGAAAAAG  44715560 

 

Query  130       TGGAGCATTCAGACTTGTCTTTCAGCAAGGACTGGTCTTTCTATCTCTTGTACTACACTG  189 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715561  TGGAGCATTCAGACTTGTCTTTCAGCAAGGACTGGTCTTTCTATCTCTTGTACTACACTG  44715620 

 

Query  190       AATTCACCCCCACTGAAAAAGATGAGTATGCCTGCCGTGTGAACCATGTGACTTTGTCAC  249 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715621  AATTCACCCCCACTGAAAAAGATGAGTATGCCTGCCGTGTGAACCATGTGACTTTGTCAC  44715680 

 

Query  250       AGCCCAAGATAGTTAAGTGGGGTAAGTCTTACATTCTTTTGTAAGCTGCTGAAAGTTGTG  309 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715681  AGCCCAAGATAGTTAAGTGGGGTAAGTCTTACATTCTTTTGTAAGCTGCTGAAAGTTGTG  44715740 

 

للفرد العراقي ( 21للعينة رقم ) B2M لجين  الثانيللتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون  المقارنة نتائج (:30)الشكل

بأستخدام  GenBank في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي السليم مع

اما , للفرد العراقي السليمB2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Query)حيث ان  .BLAST برنامج

(Sbjct ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M تغاير ظهريحيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي 

 .للفرد العراقي السليمسلسل ت في (المؤشر عليه بالسهم الملون باللون االحمر)واحد 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=A8DN0G13014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=A8DN0G13014&from=44715441&to=44715740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=A8DN0G13014&from=44715441&to=44715740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=A8DN0G13014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=A8DN0G13014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 2 
Range 1: 44715442 to 44715740GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

569 bits(296) 3e-160 298/299(99%) 0/299(0%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  2         TTACTCGCGTCATCCAGCAGAGAATGGAAAGTCAAATTTCCTGAATTGCTATGTGTCTGG  61 

                 |||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715442  TTACTCACGTCATCCAGCAGAGAATGGAAAGTCAAATTTCCTGAATTGCTATGTGTCTGG  44715501 

 

Query  62        GTTTCATCCATCCGACATTGAAGTTGACTTACTGAAGAATGGAGAGAGAATTGAAAAAGT  121 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715502  GTTTCATCCATCCGACATTGAAGTTGACTTACTGAAGAATGGAGAGAGAATTGAAAAAGT  44715561 

 

Query  122       GGAGCATTCAGACTTGTCTTTCAGCAAGGACTGGTCTTTCTATCTCTTGTACTACACTGA  181 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715562  GGAGCATTCAGACTTGTCTTTCAGCAAGGACTGGTCTTTCTATCTCTTGTACTACACTGA  44715621 

 

Query  182       ATTCACCCCCACTGAAAAAGATGAGTATGCCTGCCGTGTGAACCATGTGACTTTGTCACA  241 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715622  ATTCACCCCCACTGAAAAAGATGAGTATGCCTGCCGTGTGAACCATGTGACTTTGTCACA  44715681 

 

Query  242       GCCCAAGATAGTTAAGTGGGGTAAGTCTTACATTCTTTTGTAAGCTGCTGAAAGTTGTG  300 

                 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715682  GCCCAAGATAGTTAAGTGGGGTAAGTCTTACATTCTTTTGTAAGCTGCTGAAAGTTGTG  44715740 

 

للفرد العراقي ( 22للعينة رقم ) B2M لجين  الثانيللتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون  المقارنة نتائج (:31)الشكل

بأستخدام  GenBank في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي السليم مع

اما , للفرد العراقي السليمB2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Query)حيث ان  .BLAST برنامج

(Sbjct ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M تغاير ظهريحيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي 

 .للفرد العراقي السليمسلسل ت في (المؤشر عليه بالسهم الملون باللون االحمر)واحد 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=9&RID=ZKVZVY6P014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=9&RID=ZKVZVY6P014&from=44715442&to=44715740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=9&RID=ZKVZVY6P014&from=44715442&to=44715740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ZKVZVY6P014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ZKVZVY6P014
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Homo sapiens chromosome 15, GRCh38.p12 Primary Assembly 
Sequence ID: NC_000015.10Length: 101991189Number of Matches: 2 
Range 1: 44715444 to 44715732GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

550 bits(286) 2e-154 288/289(99%) 0/289(0%) Plus/Plus 

Features: 
beta-2-microglobulin precursorbeta-2-microglobulin isoform X1 

 

Query  1         ACTCGCGTCATCCAGCAGAGAATGGAAAGTCAAATTTCCTGAATTGCTATGTGTCTGGGT  60 

                 |||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715444  ACTCACGTCATCCAGCAGAGAATGGAAAGTCAAATTTCCTGAATTGCTATGTGTCTGGGT  44715503 

 

Query  61        TTCATCCATCCGACATTGAAGTTGACTTACTGAAGAATGGAGAGAGAATTGAAAAAGTGG  120 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715504  TTCATCCATCCGACATTGAAGTTGACTTACTGAAGAATGGAGAGAGAATTGAAAAAGTGG  44715563 

 

Query  121       AGCATTCAGACTTGTCTTTCAGCAAGGACTGGTCTTTCTATCTCTTGTACTACACTGAAT  180 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715564  AGCATTCAGACTTGTCTTTCAGCAAGGACTGGTCTTTCTATCTCTTGTACTACACTGAAT  44715623 

 

Query  181       TCACCCCCACTGAAAAAGATGAGTATGCCTGCCGTGTGAACCATGTGACTTTGTCACAGC  240 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715624  TCACCCCCACTGAAAAAGATGAGTATGCCTGCCGTGTGAACCATGTGACTTTGTCACAGC  44715683 

 

Query  241       CCAAGATAGTTAAGTGGGGTAAGTCTTACATTCTTTTGTAAGCTGCTGA  289 

                 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  44715684  CCAAGATAGTTAAGTGGGGTAAGTCTTACATTCTTTTGTAAGCTGCTGA  44715732 

 

للفرد العراقي ( 23للعينة رقم ) B2M لجين  الثانيللتسلسل النيوكليوتيدي لالكسون  المقارنة نتائج (:32)الشكل

بأستخدام  GenBank في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي  B2M لجين التسلسل النيوكليوتيدي السليم مع

اما , للفرد العراقي السليمB2M يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين ( Query)حيث ان  .BLAST برنامج

(Sbjct ) يمثل التسلسل النيوكليوتيدي لجين B2M تغاير ظهريحيث . في قاعدة بيانات بنك الجينات العالمي 

 .رد العراقي السليمللفتسلسل  في (المؤشر عليه بالسهم الملون باللون االحمر)واحد 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=9&RID=ZKYAGKPM015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=9&RID=ZKYAGKPM015&from=44715444&to=44715732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=9&RID=ZKYAGKPM015&from=44715444&to=44715732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ZKYAGKPM015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000015.10?report=gbwithparts&from=44711547&to=44716342&RID=ZKYAGKPM015
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