رﺿﺎﯾﺘﻨﺎﻣﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای دادن ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی زﯾﺴﺘﯽ
در ﺣﻣﺎﯾت از ﭘزﺷﮑﯽ دﻗﯾﻖ )(Precision Health

ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی ﻣﺘﺪاول
ﻧﻣوﻧﮫ زﯾﺳﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﻧﻣوﻧﮫ زﯾﺳﺗﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺑﺎﻓت ﺑدﻧﯽ )ﻣﺛﻼ ﺧون ،ﺑزاق ،ادرار ،ﭘوﺳت ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺑﺎﻓﺗﮭﺎ( ﮐﮫ ﺑﺗوان آن را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﮐﺗر ﻣراﺟﻌﮫ
ﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣراﻗﺑت ﭘزﺷﮑﯽ دارﯾد ﺟﻣﻊآوری ﮐرد .در اﻏﻠب ﻣوارد ،ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ھدف ﺗﺷﺧﯾص ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺑر ﺷراﯾط ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ ﺟﻣﻊآوری
ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده ،ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻧﻣوﻧﮫھﺎ دور رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﻣﯽﮔردﻧد .ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ،اﯾن ﻣواد ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ دور رﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ
زﯾﺳﺗﯽ  (UCLA BioBank) UCLAﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑرای اھداف ﭘژوھﺷﯽ از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ  UCLAﭼﯾﺳت؟
ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ  UCLAﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ را از ھر ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﺑﺎﺷد ﺟﻣﻊآوری ﻣﯽﮐﻧد .ﺳﭘس ﻧﻣوﻧﮫھﺎ را ﮐدﮔذاری و ھر اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺷوﻧد ﺣذف ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻌد ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣوﻧﮫھﺎ را ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﻣﺎ ،ﺑرای ﭘژوھﺷﮕران واﺟد ﺻﻼﺣﯾت ﻣﯽﻓرﺳﺗد ﺗﺎ از
آﻧﮭﺎ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن روﺷﮭﺎﯾﯽ ﺟدﯾد ﺟﮭت ﭘﯾﺷﮕﯾری ،ﺗﺷﺧﯾص ،و درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎریھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

آﯾﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣن درﺑﺎره رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ ﮐﻠﯽ ﺑر ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧم ﺗﺄﺛﯾر ﺧواھد ﮔذاﺷت؟
ﺧﯿﺮ .ﺗﺻﻣﯾم ﺷﻣﺎ درﺑﺎره رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ ﮐﻠﯽ )ﻣواﻓﻘت ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اھدای ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ ﺷﻣﺎ( ھﯾﭻ ﺗﺄﺛﯾری ﺑر ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھد ﮔذاﺷت .اﮔر ﺑﺎ
ﺟﻣﻊآوری ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون و/ﯾﺎ ﺑزاق اﺿﺎﻓﯽ »ﻣواﻓﻘت« ﮐﻧﯾد ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑﺎﯾد از ﻗﺑل اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑداﻧﻧد ﺗﺎ ﻧﻣوﻧﮫ اﺿﺎﻓﯽ را از ﺷﻣﺎ ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﮫ ھر
ﺣﺎل ،ﺗﺻﻣﯾم ﺷﻣﺎ ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑر راﺑطﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺑﮑﮫ ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن  (UCLA Health) UCLAﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از آن درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ھﯾﭻ ﺗﺄﺛﯾری
ﻧﺧواھد ﮔذاﺷت.

ﭼرا ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾم؟
داﺷﺗن ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون اﺿﺎﻓﯽ )ﺣداﮐﺛر  2ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧوری( ﯾﺎ در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑزاق اﺿﺎﻓﯽ ،ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑرای ﭼﻧدﯾن ھدف ﭘژوھﺷﯽ ﺗﺄﻣﯾن و
ﺑرﺧﯽ از ﭘژوھﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻧﻣوﻧﮫھﺎ اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﻧﯾﺳت ،ﻣﯾﺳر ﻣﯾﮑﻧد.

ﻧﻣوﻧﮫھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺟﻣﻊآوری ﺧواھد ﺷد؟
ﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ را از طرﯾﻖ ﺑرﺧﯽ آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻋﺎدی ﺷﻣﺎ ،ﮐﮫ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺷﺑﮑﮫ ﺑﮭداﺷت  UCLAاﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺟﻣﻊآوری
ﺧواھﯾم ﮐرد .در ﺻورت رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ،ﻣﻣﮑن اﺳت (1 :از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده از ﮐﻠﯾﮫ آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻋﺎدی ،ﮐﮫ در ھرﯾﮏ از آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺷﺑﮑﮫ
ﺑﮭداﺷت  UCLAاﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ،و/ﯾﺎ  (2طﯽ ﯾﮏ وﯾزﯾت ﻋﺎدی ،ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از روﻧد آﺗﯽ ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﺧون
ﯾﺎ ﺟﺎیﮔذاری ﮐﺎﺗﺗر درونورﯾدی ﺑﮕﯾرﯾم (3 .اﮔر ﺑﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﭘزﺷﮑﯽ دﻗﯾﻖ ﺟﻣﻊآوری ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑزاق از ﺷﻣﺎ
ﺑﮕﯾرﯾم .در اﯾن ﺻورت ،طﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐوﭼﮏ از ﺑزاق ﺧود را ﺑدھﯾد.
*ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺳﻮزن اﺿﺎﻓﯽ زده ﺷﻮد ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﯾﺎ روﯾﮫھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ دﯾﮕﺮی را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﻣن ﺑرای ﭼﮫ ﻣدت ﻧﮕﮭداری ﺧواھد ﺷد؟
ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﻧﺎﻣﺣدود ﻧﮕﮭداری ﺧواھد ﺷد.

ﭼﮕوﻧﮫ از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﻣن ﺑرای ﭘژوھش اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد؟
ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای اھداف ﭘژوھﺷﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺎﻣل ﺗﺷﺧﯾص و درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ( ﻣﺛل ﺳرطﺎن ،ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻗﻠﺑﯽ ،دﯾﺎﺑت ،و ﻏﯾره( و ﺗوﻟﯾد ﻓراوردهھﺎی
داروﯾﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد.
ﻣﺛﺎﻟﮭﺎ:
آ .ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯾر ژﻧﮭﺎ ﺑر ﺳﺎﻟﻣت ﯾﺎ واﮐﻧش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ درﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد .ژﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﻗطﻌﺎﺗﯽ از  DNAھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻧﺣوه رﺷد و ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﻠوﻟﮭﺎ و اﻧداﻣﮭﺎ را ﮐﻧﺗرل ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﮐد  DNAﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از واﻟدﯾن ﺧود ﺑﮫ ارث ﻣﯾﺑرﯾد و آن را ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﻧﺗﻘل
ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﭘژوھﺷﮕران ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﭼﻧدﯾن روش ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗواﻟﯽ ﮐﺎﻣل ژﻧوم ،ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از ﮐد  DNAﯾﺎ ﮐل آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
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ب .ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ھﻣﭼﻧﯾن ،ﭘژوھﺷﮕران اطﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺗﯾﮑﯽ و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و وﺿﻌﯾت ﺳﺎﻟﻣﺗﺗﺎن را در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهھﺎی ﭘژوھﺷﯽ
ذﺧﯾره ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺿﻣن اﻓزاﯾش داﻧش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ ،اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﭘژوھﺷﯽ آﺗﯽ را ﺗﺳرﯾﻊ ﺧواھد ﺷد.
پ .ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘژوھﺷﮕران از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای اﺑداع ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﺟدﯾد ﺑرای ﭘژوھشھﺎ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺎوی
ﺳﻠولھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﻣﺣدود در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﻟﯾد ﯾﮏ »ﺧط ﺳﻠوﻟﯽ« ﭘرورش داد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗوان از ﻧﻣوﻧﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑرای اﺑداع ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش درﻣﺎنھﺎی ﺟدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭘژوھشھﺎ را روی ﻧﻣوﻧﮫھﺎ اﻧﺟﺎم ﺧواھﻧد داد؟
ﻓﻘط ﭘژوھﺷﮕران و ﭘروژهھﺎی ﭘژوھﺷﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت آﻧﮭﺎ طﯽ ﯾﮏ روﻧد ﺑررﺳﯽ ﭘژوھش  UCLAﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣﺟﺎز ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣوﻧﮫھﺎ ﺑرای اھداف
ﭘژوھﺷﯽ ﺧواھﻧد ﺑود .اﮐﺛر ﻧﻣوﻧﮫھﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﭘژوھﺷﮕران  UCLAﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر
ﭘژوھﺷﮕران ﺳﺎﯾر داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﭘژوھﺷﮕران دوﻟﺗﯽ ،و ﭘژوھﺷﮕران ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻗرار دھﯾم ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﯾﺎ درﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد.

آﯾﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده روی ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﻣن در اﺧﺗﯾﺎرم ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت؟
ﺷﻣﺎ ھﯾﭼﮑدام از ﻧﺗﺎﯾﺞ را درﯾﺎﻓت ﻧﺧواھﯾد ﮐرد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد ﻣﯽﺧواھﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ ژﻧﺗﯾﮏ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﮔروه ﭘژوھش از ھوﯾت ﺷﻣﺎ ﻣطﻠﻊ
ﻧﺧواھد ﺑود وﻟﯽ ﻓﻘط اﮔر ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارﻧد ،ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ  UCLAﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود ﺑﺎ ﺗﯾم ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ
ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دھد .اﮔر ﻧﺧواھﯾد از ھﯾﭼﮑدام از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾد UCLA ،ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫای را ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ را درﺑﺎره
ﮐﺷفھﺎی ﺟدﯾد ﺣﺎﺻل از ﻧﻣوﻧﮫھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﮏ ﻣﺷﺎور ژﻧﺗﯾﮏ ﺑرای اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫ
ﺻورت ﺣﺿوری ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ،در دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود .اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽﺗﺎن ﻧﮕران آن ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ در وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ را ﺗﺟوﯾز ﮐﻧد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ را زودﺗر در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار دھد .ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن اﻣر
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت.
ِ

آﯾﺎ ﻋواﻣل ﻣﺎﻟﯽ ھم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣد ﻧظر ﻗرار دھم؟
در ازای اھدای ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﺗﺎن ﻧﮫ ھزﯾﻧﮫای ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت و ﻧﮫ ھزﯾﻧﮫای از ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺣﺎﺻل از ﭘژوھش روی ﻧﻣوﻧﮫھﺎ ارزش
ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻋواﯾد آن ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ  UCLAو ھﻣﮑﺎران آن ﺧواھد ﺑود .اﮔر ﻣﺣﺻوﻻت ،آزﻣﺎﯾﺷﺎت ،ﯾﺎ اﮐﺗﺷﺎﻓﺎﺗﯽ ﺟدﯾد از ھر ﮔوﻧﮫ ﭘژوھش اﻧﺟﺎم ﺷده روی
ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﺣﺎﺻل ﮔردد ،ھﯾﭻ ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﻧﺧواھد ﺷد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ ﺳود ﻣﯽﺑرد؟
از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠم و درک ﺑﮭﺗر ﺑرﺧﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد .در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑرﺧﯽ از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی  UCLAزﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن
درﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﺟدﯾد ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺧطرﻧﺎک ﻓراھم ﮐرده اﺳت .اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﭘژوھﺷﯽ آﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد درﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﻓردﮔراﺗر را ﺑرای ﺑﯾﻣﺎران اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر
ﺳﺎزﻧد — ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اھداف اﺻﻠﯽ ﭘزﺷﮑﯽ دﻗﯾﻖ در  UCLAاﺳت.

آﯾﺎ ﺧطراﺗﯽ وﺟود دارد؟
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺧطر ﺟﺳﻣﯽ وﺟود ﻧدارد .اﺣﺗﻣﺎل ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﻓرادی اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣرﺗﺑط ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﺳب ﮐﻧﻧد .ﭼون ﺷﻣﺎ دارای
ﺳﺎﺧﺗﺎر ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﯾﺎﮐﺎن ،ﮔروه ﻗوﻣﯽ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷﻣﺎ ﻣﺑﺗﻼ
ھﺳﺗﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔردد .ھﻣﭼﻧﯾن ،اﺣﺗﻣﺎل ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻧدرج در ﭘروﻧده درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺻﺎدﻓﯽ اﻓﺷﺎ ﺷود .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر،
ﻓﻘط ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑزرگ اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓراد ﺻرﻓﺎ ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﮫ  DNAﮐﺎﻣل ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد .ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺗﺄﺛﯾرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻓﻧﺎوری را
ﺑر ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم.
در ﻗواﻧﯾن ﻓدرال و ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﻣﺣﺎﻓظتھﺎﯾﯽ ﺧﺎص در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺑﻌﯾض ﺑﮫ واﺳطﮫ اطﻼﻋﺎت ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت.
ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ﻣﻣﮑن اﺳت دﻏدﻏﮫھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ،ﯾﺎ ﻓرھﻧﮕﯽ را درﺑﺎره ﺑرﺧﯽ از اﻧواع ﭘژوھشھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﭼﮕوﻧﮫ از ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﻣن ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﺷود؟
 UCLAﻗﺑل از اراﺋﮫ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﯾمھﺎی ﭘژوھﺷﯽ ،ﻧﺎم و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺷود ﺣذف ﺧواھد ﮐرد .ﻓﮭرﺳت ﻧﺎمھﺎ
و ﮐدھﺎی ﻣﺗﻧﺎظر ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺟدای از ﻧﻣوﻧﮫھﺎ و دادهھﺎی ﮐدﮔذاری ﺷده ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .ﻓﻘط ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺟﺎز  UCLAﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻓﮭرﺳت دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ روی ﭘروژهھﺎی ﭘژوھﺷﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣرﺗﺑط ﻣﯽﺳﺎزد دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﺧواھﻧد داﺷت.
Jane Smith

ﻣﯽ ﺷﻮد

1493526807

ﻧﻣوﻧﮫھﺎ در ﻓرﯾزرھﺎی ﻗﻔل ﺷده ﻣوﺟود در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﻗﻔلھﺎی اﯾﻣن ﻧﮕﮭداری ﺧواھد ﺷد .ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺻورت اﯾﻣن در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی دارای
رﻣز ﻋﺑور و ﺗﺣت ﻣﺣﺎﻓظت ﯾﮏ دﯾوار آﺗﺷﯾن ذﺧﯾره ﺧواھد ﺷد.
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ﭘژوھﺷﮕراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ را ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﻣﯽدھﻧد از ھوﯾت ﺷﻣﺎ آﮔﺎه ﻧﺧواھﻧد ﺷد .ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐد را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧواھد داد ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ھر
ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﮔردد .ﺷﺑﮑﮫ ﺑﮭداﺷت  UCLAو ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ آن ﺑﺎﯾد ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال و ﻧﯾز ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی  UCLAﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ دﻗت رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺣدود را در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎﯾر ھﻣﮑﺎران ﻗرار ﻣﯽدھد و ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن اطﻼﻋﺎت
ﺣﺎوی ﻣواردی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺟر ﮔردد.
ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ از طرف ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣت دارد .اﯾن ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ  USLAھرﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺟر ﺷود ،در ھر ﻓراﯾﻧد ﻣدﻧﯽ ،ﺟﻧﺎﯾﯽ ،اداری ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻓراﯾﻧدھﺎ ،ﭼﮫ در ﺳطﺢ ﻓدرال و ﭼﮫ در ﺳطﺢ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﺑﮕذارد.
ﭼﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ ﻗرار دھﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون ﯾﺎ ﺑزاق اﺿﺎﻓﯽ را اھدا ﮐﻧﯾد ،از ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﺧواھد
ﺷد .اﮔر ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﭘژوھشھﺎی آﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺳﺎﯾر ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﭘژوھﺷﯽ ﻣرﺗﺑط ﯾﺎ ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﮫای ﮐﮫ دادهاﯾد
ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾم.
ﻧﻣوﻧﮫھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ،از ﺳوی ﯾﮏ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﻓدرال ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎ را ﻣﺟﺑور
ﮐﻧد ﻧﻣوﻧﮫھﺎ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑرای ھر ﻧوع ﻓراﯾﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺣﺗﯽ اﮔر دادﮔﺎه ﺑﺧواھد ،ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﯾم.
اﯾن ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﻧﻣوﻧﮫھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑرای اھداف اﯾن ﭘژوھش ،ﯾﺎ ﺑرای اﻓﺷﺎی آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺳﺎﯾر ﭘژوھشھﺎ ،در ﺻورت اﺟﺎزه
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .اﯾن ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ،ﺳﺎﯾر ﭘژوھﺷﮕران را ﻧﯾز ﻣﻠزم ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ از ﻧﻣوﻧﮫھﺎ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽدھﯾم ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد.
ﻣﺣدودﯾتھﺎﯾﯽ در اﯾن ﻣﺣﺎﻓظت وﺟود دارد .ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ،اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ را ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﯽﮐﻧد اﮔر:
آ .ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﺑﮫ ﺻورت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد.
ب .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر وﯾژه اطﻼﻋﺎت رﺿﺎﯾت ﺑدھﯾد )ﻣﺛﻼ ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣذﮐور در اﯾن ﻓرم ،ﯾﺎ اﮔر ﻓرمھﺎی اﻧﺗﺷﺎر را ﺑرای اﺷﺗﻐﺎل ،ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت ﭘزﺷﮑﯽ اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد(.
پ .ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻓدرال ،ﭘژوھﺷﯽ را ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫاش را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎزرﺳﯽ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد.

ﭼﮕوﻧﮫ از ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ  UCLAاﻧﺻراف دھم؟
ھﻣﮑﺎری ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ  UCLAﮐﺎﻣﻼ اﺧﺗﯾﺎری اﺳت .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد وﻟﯽ ﺑﻌد ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻘﯾده ﺑدھﯾد ،ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﺷﻣﺎ اﺣﺗرام ﺧواھﯾم ﮔذاﺷت .ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﻓرﺻت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻓﮑر ﮐردن و ﺑررﺳﯽ دﻗﯾﻖ ﺗﺻﻣﯾم ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﭘژوھﺷﮕران ﻗرار ﺑﮕﯾرد ،ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  10روزه وﺟود ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ طﯽ آن
ﻣﯽﺗواﻧﯾد رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﭘس ﺑﮕﯾرﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از اﯾن ﺑﺎزه  10روزه ھم ھﻣﭼﻧﺎن ھر ﻟﺣظﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.
ﺟﮭت درﺧواﺳت ﺑرای ﺗوﻗف اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﭘژوھش ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ اوﻟﯾﮫ را
اﻣﺿﺎ ﮐردﯾد ،رﺿﺎﯾت ﺧود را ﭘس ﺑﮕﯾرﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد طﯽ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ،310-825-4136درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﺎ دادهھﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﻗف ﮔردد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،از ﮐﻠﯾﮫ ﭘژوھﺷﮕراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد درﺧواﺳت ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از ﺑﯾن ﺑﺑرﻧد .ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از ﻗﺑل ﺗوﺳط ﭘژوھﺷﮕران ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ﭘس ﺑﮕﯾرﯾم.

اﮔر ﭘرﺳﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرم؟
ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﯾﮏ ﭘژوھش ،از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  310-825-5344ﺑﺎ دﻓﺗر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﺎﻓظﺗﮭﺎی
اﻧﺳﺎﻧﯽ  (Human Research Protection Program) UCLAﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﭘژوھﺷﮭﺎی
ِ
ﺑرای ﭘرﺳﺷﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،ﯾﺎ آﮔﺎھﯽ از ﭼﮕوﻧﮕﯽ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾت ،ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  310-794-0981ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ »ﭘزﺷﮑﯽ دﻗﯾﻖ«  UCLAﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  310-206-6907ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ از وﺑﺳﺎﯾت uclahealth.org/precision-health
دﯾدن ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
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