







 أحد مختبرات قسم العلوم الطبیة المخبریة بكلیة

.العلوم الصحیة في الجامعة اإلسالمیة

 األول في قطاع غزةالمختبر المتخصص یعتبر.

 ٢٠٠٧عام تم إنشاؤه.

تعريف باملخترب



رسالة املخترب








 ومواكبةالكادر األكادیمي والبحثي تطویر
.العلمي الهائلالتطور

 وراثیةخدمات استشاریة تقدیم.
 المباشرة والغیر المباشرة في خدمة المساهمة

.الفلسطینيالمجتمع 
 في تشخیص األمراض  الوراثیة المساعدة

.انتشارهاوالمساهمة في الحد من 

أهداف املخترب



منذذلكوكان،أكادیميكمختبرالمختبرإنشاءتم
افتتاحومع،الطبیةالتحالیلقسممختبراتنشأة

نقلةحدثتم٢٠٠٤عامفيالماجستیربرنامج
العلمیةلألبحاثمختبرفأصبح،للمختبرنوعیة
رسائلمنالعدیدبهیجرىوالزالبهأجریتحیث

الخارجیةالدكتوراهرسائلمنوبعضالماجستیر
.خدماتيمختبرإنشاءفكرةأتتثمومن

مراحل تطور املخترب
وفكرة إنشاء خمترب خدماتي



وتحلیلالجزیئیة(الوراثیةالفحوصاتتعتبر
فيومؤشراتتشخیصیةأدوات)الكروموسومات

السرطانات،(العامةوالصحةالطبفروعمنالعدید
وطبالعقلي،التخلفاألعصاب،القلب،األطفال،
فيالفحوصاتهذهنتائجوتساهمكما.)الباطنة
.المریضلحالةوالمتابعةالمناسبالعالجوصف
فيیعیشونالذینالمرضىفانالحظولسوء
هذهمعظمتوفرعدمبسببیعانونغزةقطاع

الدولالىالمرضىتحویلیتملذاالفحوصات،
.المجاورة



والنفقاتالتكلفةإلىوباإلضافة
منالكثیرفإنذلكعلىالمترتبة
للدولالسفریستطیعونالالمرضى
الفحوصاتهذهتجريالتيالمجاورة

المستمرةواإلغالقاتالحصاربسبب
.اإلسرائیلياالحتاللقبلمنللحدود



بعینالذكراآلنفةباألسبابباألخذ
الطبیةالعلومقسمفإناالعتبار
إنشاءقرراإلسالمیةبالجامعة

علىوالعملمتخصصمختبر
قدرعلىالالزمةاالمكانیاتتوفیر

وذلكالمجتمعلخدمةاالستطاعة
.لهالالزمةالفحوصاتبتقدیم



الفحوصات والتجهيزات



منالعدیدعلىیحتويالمختبر
األجهزةمنكلتشملوالتيالتجهیزات

قامتوقدوالكواشفوالمستهلكات
سواءللمختبربالتمویلجهاتعدة
خارجیةمؤسساتمنأوالجامعةمن

واإلسالمیةواإلغاثةاالنتربالمنها
.وغیرهاالخیریةاألعمالهیئة



:ومن الفحوصات الموجودة 
Genes1-Thrombophilia

FV liedin, PT., MTHFR, ACE,
PAI, FXIII.
2-Familial Midterian Fever
(FMF)



3-Common mutation in B-globin
((thalassemia))gene

4- Common mutation in CFTR
gene ((Cystic fibrosis))
5-Spinal Muscular atrophy (SMA)

syndrome6-Prader willi
syndromeAngel man7-

8- Common DMD exons
deletions



الفحوصات تجرى بتقنیة معظم 
Convential  PCR

Conventialأنواع ومن  PCR المستخدمة
RFLEP PCR

Allele specific PCR
Multiplex PCR

Hot start PCR



















فحص الكروموسومات 

)Cytogenetics(



یتم من خالله تشخیص الخلل  في العدد أو الشكل  
/ومنهاللكروموسومات للعدید من  األمراض 

بالنسبة للعدد 
 داون متالزمة)(Dawn Syndrome,

trisomy21
 تیرنرمتالزمة)Turner Syndrome, 45x0(
 كالینفلترمتالزمة)Kline filter Syndrom,47xxy(
متالزمة إدوارد)Edward Syndrome, trisomy

18(
 بتاومتالزمة)Patu Syndrome, trisomy 13(



:في الشكل مثلالخلل 
Deletion, Duplication,
Translocation, Inversion
الفحص الجزیئي للكروموسومات بطریقة 
Fluorescence in situ hybridization
((FISH))

المتالزمات والسرطاناتویتم فیه فحص العدید من 













B,C

Hepatitis B, C by real time PCR





DNA sequencing

Genetic Analyzer

ویوجد لدینا مثال حي تم تشخیصھ داخل المختبر

TGM 1gene






microarray system


DNA

.







Pre implantation Genetic

Diagnosis  PGD














DNA


DMD, CFTR , MEFV  and
B-globin genes

CGH










فضل الشريف. د.أ













