
موافقة شاملة بخصوص العینات البیولوجیة
لدعم الصحة الدقیقة

األسئلة المتكررة 

ما ھي العینة البیولوجیة؟
العینة البیولوجیة ھي أي سائل أو نسیج جسدي (مثل الدم، أو اللعاب، أو البول، أو الجلد، أو األنسجة األخرى) یمكن جمعھ لغرض الرعایة السریریة القیاسیة 

فحسب. وفي الغالب، یتم جمع العینات البیولوجیة للمساعدة في تشخیص أو متابعة حالتك الصحیة. وبعد استخدام تلك العینات من أجل رعایتك، عادةً ما یتم 
التخلص من المواد المتبقیة منھا أو إتالفھا. وبعد الحصول على إذنك، سوف تُرسل تلك المواد المتبقیة إلى البنك الحیوي التابع لجامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس 

(UCLA BioBank) من أجل إجراء األبحاث علیھا بدالً من إتالفھا.

ما ھو البنك الحیوي التابع لجامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس (UCLA BioBank)؟
یجمع البنك الحیوي التابع لجامعة كالیفورنیا (UCLA BioBank) عینات بیولوجیة من أكبر عدد ممكن من األشخاص. ویقوم بعد ذلك بترمیز العینات وإزالة 

المعلومات الشخصیة التي تحدد الھویة. ومن ثم یُرسل البنك الحیوي (BioBank) العینات مع البیانات الطبیة التي أزیلت عنھا معلومات الھویة والتي سبق 
الحصول علیھا إلى باحثین مؤھلین سیستخدمون المعلومات للوصول إلى طرق جدیدة للوقایة من المشاكل الصحیة واكتشافھا وعالجھا.

ھل سیؤثر قراري بالموافقة على الرعایة التي أتلقاھا؟
ال. لن یؤثر قرارك بالموافقة الشاملة (سواء بالموافقة أو الرفض بالتبرع ببقایا العینات البیولوجیة أو عینات إضافیة (على الرعایة الطبیة التي تتلقاھا. في حال 

موافقتك على جمع أنبوب دم و/أو عینة لعاب إضافیة، الطاقم الطبي بحاجة إلى معرفة ذلك مسبقًا لیتمكن من جمع أنبوب الدم اإلضافي. ومھما كان قرارك، فلن 
یؤثر على عالقتك بـ UCLA Health أو الخدمات التي تتلقاھا.

لماذا نحتاج إلى أنبوب دم إضافي؟
یمنحنا أنبوب الدم اإلضافي (حوالي ملعقتین صغیرتین) أو اللعاب في بعض األحیان الكمیة الكافیة من أجل األغراض البحثیة المتعددة ویتیح لنا إجراء أبحاث 

معینة ال یمكن إجراؤھا ببقایا العینات.

كیف سیتم جمع العینات؟
سنجمع أي عینات بیولوجیة ناتجة من االختبارات السریریة المعملیة. الروتینیة التي تُجرى في مختبرات UCLA Health مستقبًال وبموافقتك، یمكننا: 

1) استخدام بقایا العینات الناتجة من االختبارات السریریة المعملیة الروتینیة التي تُجرى في مختبرات، UCLA Health و/أو 2) جمع أنبوب دم إضافي 
كجزء من سحب الدم أو وضع الحقن الوریدي خالل زیارة اعتیادیة مستقبًال 3) جمع اللعاب إذا كنت متواجدا في عیادة تجمع العینات من أجل الصحة الدقیقة، 

وقد یُطلب منك خالل زیارتك لتلك العیادة التبرع بعینة لعاب صغیرة. 
*لن تحتاج إلى الخضوع ألي وخزات إضافیة باإلبر، أو اختبارات، أو إجراءات إضافیة. 

إلى متى سیتم تخزین العینات الخاصة بي؟
سیتم تخزین العینات الخاصة بك إلى أجل غیر مسمى.

كیف یمكن استخدام العینات الخاصة بي في إجراء األبحاث؟ 
قد تُستخدم العینات الخاصة بك في العدید من األغراض البحثیة كالسرطان، وأمراض القلب، والسكري (ومن أجل تطویر المنتجات).  

أمثلة:

أ.  األبحاث الوراثیة
قد تُستخدم العینات الخاصة بك لدراسة كیفیة تأثیر الجینات على الصحة أو االستجابة للعالج. والجینات ھي أجزاء من الحمض النووي تتحكم في كیفیة تطور 

وعمل أجسامنا والخالیا الخاصة بنا. ورمز الحمض النووي ھو ما ترثھ عن آبائك وتورثھ ألبنائك. یمكن للباحثین استخدام العدید من الطرق، بما في ذلك 
تسلسل الجینوم الكامل، لفحص رمز حمضك النووي بأكملھ أو أجزاء منھ.
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ب.  قواعد البیانات العلمیة
یقوم الباحثون أیضا بوضع معلوماتك الجینیة والمعلومات األخرى التي ال تحدد ھویتك وحالتك الصحیة باإلضافة إلى معلومات أخرى ناتجة عن دراساتھم 

البحثیة في قاعدة بیانات علمیة. ویساعد ذلك على زیادة المعرفة وتسریع وتیرة االكتشافات البحثیة المستقبلیة.
ج.  استخدامات أخرى

قد یستخدم الباحثون العینات الخاصة بك البتكار منتجات جدیدة مفیدة لألبحاث أو العالج الطبي. قد تشمل العینة الخاصة بك خالیا یمكن إنماؤھا في المختبر 
ألجل غیر مسمى ویُطلق علیھا ʺساللة خلویة،ʺ أو یمكن استخدام العینة الخاصة بك لتطویر العالجات الجدیدة أو اختبارھا.

من الذي سیجري األبحاث على العینات؟
الباحثون والمشاریع البحثیة المعتمدة بواسطة عملیة مراجعة األبحاث الجامعیة فقط ھم الذین یحصلون على العینات لغرض إجراء األبحاث. سُت ّ قدم معظم 

العینات إلى الباحثین التابعین لجامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس (UCLA) لكننا قد نختار أیضا مشاركة العینات مع باحثین من جامعات أخرى، وباحثین 
حكومیین، وباحثین من شركات خاصة تعمل على تطویر اختبارات أو عالجات جدیدة.

ھل سأحصل على أي نتائج من األبحاث التي ستجرى على العینات الخاصة بي؟
لن تحصل على أي نتائج إال إذا وافقت على المشاركة في برنامج معھد الصحة الدقیقة التجریبي إلرجاع النتائج. ولن یعرف المجتمعي البحثي ھویتك ولكن البنك 
الحیوي التابع لجامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس (UCLA BioBank) سیتمكن من العمل مع فریق الرعایة الصحیة المسؤول عن حالتك إلخطارك فقط في حالة 
وجود نتائج قد تؤثر على صحتك. إذا لم تكن لدیك رغبة في تلقي إخطارات عن أي نتائج، فستنشر جامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس نشرة إخباریة تقدم معلومات 

عامة عن االكتشافات الجدیدة التي تم التوصل إلیھا اعتمادا على العینات. إذا تم ً إرجاع أي نتائج إلیك، فسیكون ھناك مستشار في علم الجینات متاحا إلمدادك 
بمزید من المعلومات عن نتائجك إما شخصیًا أو عبر الھاتف. أما إذا كانت ھناك مخاوف تنتابك أنت أو طبیبك من وجود حالة تتطلب إجراء اختبارات جینیة، 
فنحث طبیبك على طلب إجراء اختبار جیني سریري. یُرجى العلم بأن المشاركة في مشروع الصحة الدقیقة البحثي ال یُعد بدیالً عن الحاجة إلى إجراء اختبار 

جیني سریري.

ھل ھناك عوامل مالیة یجب أن آخذھا بعین االعتبار؟
لن یتم تكلفتك أو الدفع لك مقابل التبرع بالعینات. وإن وجدت أي قیمة مالیة، فستكون ملكا لجامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس (UCLA) والمتعاونین معھا. لن یتم 

الدفع لك مقابل أي منتجات جدیدة، أو اختبارات أو اكتشافات ناتجة عن أي أبحاث أُجریت على العینات الخاصة بك. 

من المستفید من العینات البیولوجیة؟
ستُستخدم العینات الخاصة بك للنھوض بالعلم ولفھم أفضل ألمراض معینة. وفیما مضى، ساھمت بعض العینات التابعة لجامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس 

(UCLA) في تطویر عالجات جدیدة ألمراض خطیرة. وقد تتیح االكتشافات البحثیة في المستقبل إمكانیة وجود عالجات أكثر خصوصیة للمرضى؛ وھذا ھو 
.(UCLA) الھدف الرئیس من الصحة الدقیقة في جامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس

ھل ھناك أي مخاطر؟
ال توجد أي مخاطر بدنیة. وھناك احتمال ضئیل أن یتمكن شخص ما من الحصول على معلومات متعلقة بالعینة الخاصة بك. وبما أنك الوحید الذي یملك 
التركیبة الوراثیة الفریدة الخاصة بك، فقد یتم تحدید معلومات حول أجدادك أو مجموعتك العرقیة أو األشخاص اآلخرین الذین یعانون من نفس مرضك 

وربطھم بالعینة الخاصة بك. وھناك أیضا احتمال ضئیل بأن یحدث تسریب عرضي للمعلومات من سجلك الطبي. في الوقت الراھن، تمتلك الوكاالت التابعة 
للوالیة ً والوكاالت الفیدرالیة الكبیرة فقط إمكانیة التعرف على األفراد بناء على ملف الحمض النووي الكامل فحسب. وال یمكننا التنبؤ بمدى تأثیر التكنولوجیا 

المستقبلیة على السریة. 
تقدم القوانین الفیدرالیة وقوانین والیة كالیفورنیا أنواع معینة من الحمایة ضد التمییز القائم على المعلومات الجینیة. 
قد یكون لدى بعض األشخاص مخاوف معینة من الناحیة األخالقیة أو الدینیة أو الثقافیة بشأن بعض أنواع األبحاث. 

كیف سیتم حمایة خصوصیتي؟
سوف تزیل جامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس (UCLA) اسمك ومعلومات تحدید الھویة األخرى قبل تقدیم عینات األنسجة الخاصة بك للبحث. وسوف یتم االحتفاظ 
بقائمة األسماء وأرقام الرموز المقابلة لھا بشكل منفصل عن العینات والبیانات المرمزة. وال یمكن الوصول لتلك القائمة إال بواسطة الطاقم المصرح لھ من جامعة 

كالیفورنیا لوس أنجلوس (UCLA) فقط. أما األشخاص الذین یعملون على مشاریع األبحاث فلن یحق لھم الوصول لتلك القائمة. 

Jane Smith1493526807ُتحول إلى

یتم االحتفاظ بالعینات في مجمدات مقفلة في مبان مقفلة. وتُحفظ جمیع البیانات بشكل آمن على حواسیب محمیة بكلمة مرور وموجودة خلف جدار حمایة.
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لن یتمكن الباحثون الذین یدرسون العینة الخاصة بك من معرفة ھویتك. سیعطیھم البنك الحیوي (BioBank) رقم الرمز فقط وھو رقم یخلو من أي معلومات 
لتحدید الھویة. یتحتم على UCLA Health والبنك الحیوي (BioBank) التابع لھا اتباع قوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة وسیاسات جامعة كالیفورنیا لوس 

أنجلوس (UCLA) والتي تتطلب حمایة المعلومات الخاصة بك. سیقوم البنك الحیوي (BioBank) بإعطاء بعض المعلومات المحدودة فقط إلى أطراف أخرى، 
ولن تشمل أي من تلك المعلومات أي معلومات عن تحدید ھویتك.

البنك الحیوي حاصل على شھادة ضمن السریة من معھد الصحة الوطني. وتحمي ھذه الشھادة من اإلفصاح اإلجباري عن المعلومات الشخصیة خالل إي إجراء 
مدني أو جنائي أو إداري أو تشریعي أو غیره على المستوى الفیدرالي أو المحلي أو مستوى الوالیة.

ستكون خصوصیتك محمیة سواء اخترت المشاركة ببقایا العینة الخاصة بك أو التبرع بأنبوب إضافي و/أو عینة لعاب من أجل البحث. وفي حال رغبتك في 
االتصال بك مستقبًال من أجل األبحاث، فقد نتواصل معك بشأن الفرص البحثیة األخرى التي قد ترتبط أو ال ترتبط بالعینة البیولوجیة التي تبرعت بھا.

ھناك شھادة ضمان سریة فیدرالیة تحمي عیناتك ومعلوماتك. ھذا یعني أنھ ال یمكن إجبارنا على اإلفراج عن عیناتك أو اإلفصاح عن معلومات عنك ألي إجراء 
قانوني، حتى في حالة مطالبة المحكمة بذلك

تسمح لنا الشھادة باستخدام عیناتك ومعلومات عنك ألغراض ھذا البحث، أو اإلفصاح عنھا لبحث آخر عندما یسمح القانون بذلك. وتُلزم الشھادة الباحثین 
اآلخرین بحمایة العینات والمعلومات التي نشاركھا معھم.

ھناك حدود لھذه الحمایة؛ فالشھادة ال تحمي معلوماتك في الحاالت التالیة: 
إفصاحك أو أي من أفراد عائلتك طوعیة عن معلومات عنك.  أ. 

موافقتك على اإلفصاح عن معلومات (على سبیل المثال، االستخدامات الموصوفة في ھذا النموذج، أو في حالة توقیعك على نماذج إفصاح ألغراض تتعلق  ب. 
بالعمل أو التأمین أو الرعایة الطبیة).

قیام وكالة فیدرالیة بمراجعات أو تقییمات على البحث الذي تمولھ. ج. 

كیف یمكنني االنسحاب من البنك الحیوي التابع لجامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس (UCLA BioBank)؟
مشاركتك في البنك الحیوي التابع لجامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس (UCLA BioBank) اختیاریة. إن وافقت على المشاركة ومن ثم غیّرت رأیك، فسوف 

نحترم طلبك. وللتأكد من حصولك على الوقت الكافي للتفكیر بشأن قرارك بتمھل، سیكون لدیك مھلة لمدة 10أیام من الوقت الذي تقوم فیھ بالتوقیع على الموافقة 
قبل أن تصبح العینات الخاصة بك متاحة للباحثین. وحتى بعد مرور مھلة الـ 10أیام، یمكنك تغییر رأیك. 

إلیقاف استخدام بیاناتك أو العینة الخاصة بك في الدراسة، یمكنك العودة إلى نفس المكان الذي أتممت فیھ الموافقة ألول مرة لتغییر قرارك بشأن الموافقة. یمكنك 
أیضا إیقاف استخدام بیاناتك أو العینة الخاصة بك عن طریق االتصال بالبنك الحیوي (BioBank) على الرقم  310-825-4136.

وسوف یُطلب من أي باحث تلقى العینة الخاصة بك إتالفھا. یُرجى مالحظة أننا لن نتمكن من إرجاع المواد التي استخدمھا الباحثون بالفعل.

بمن أتصل لطرح األسئلة؟
 Human Research) الخاص ببرنامج حمایة األشخاص المشاركین في األبحاث UCLA ألي أسئلة متعلقة بحقوقك كشخص مشارك في األبحاث، اتصل بمكتب

Protection Program ) على الرقم 310-825-5344.
لألسئلة العامة، أو التعرف على كیفیة تصفح استمارة الموافقة، یُرجى االتصال بالرقم 310-794-0981.

.uclahealth.org/precision-health :یُرجى االتصال بالرقم 6907-206-310 أو زیارة الموقع اإللكتروني ،UCLA Precision Health للتواصل مع

UCLA IRB #: 15-001395
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