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

متداول  پرسشھای 

نمونھ زیستی چیست؟
نمونھ زیستی عبارت است از ھر گونھ مایع یا بافت بدنی (مثال خون، بزاق، ادرار، پوست، یا سایر بافتھا) کھ بتوان آن را ھنگامی کھ بھ دکتر مراجعھ 
می کنید یا  یک مراقبت پزشکی دارید جمع آوری کرد. در اغلب موارد، نمونھ ھای زیستی با ھدف تشخیص یا نظارت بر شرایط سالمت شما جمع آوری 

می شوند. بعد از استفاده، باقیمانده نمونھ ھا دور ریختھ می شوند یا نابود می گردند. با رضایت شما، این مواد باقیمانده بھ جای آنکھ دور ریختھ شوند، بھ بانک 
زیستی UCLA (UCLA BioBank) فرستاده می شوند تا برای اھداف پژوھشی از آنھا استفاده شود.

بانک زیستی UCLA چیست؟
بانک زیستی UCLA نمونھ ھای زیستی را از ھر چند نفر کھ امکانپذیر باشد جمع آوری می کند. سپس نمونھ ھا را کدگذاری و ھر اطالعاتی را کھ باعث 

شناسایی شما می شوند حذف می کند. بعد بانک زیستی نمونھ ھا را، ھمراه با برخی اطالعات پزشکی شما، برای پژوھشگران واجد صالحیت می فرستد تا از 
آنھا برای یافتن روشھایی جدید جھت پیشگیری، تشخیص، و درمان بیماری ھا 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 نمونھ ھای زیستی شما) ھیچ تأثیری بر مراقبتھای بالینی شما نخواھد گذاشت. اگر با 
جمع آوری 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 (UCLA Health) یا خدماتی کھ از آن دریافت میکنید، ھیچ تأثیری 

نخواھد گذاشت.

چرا بھ یک نمونھ خون اضافی نیاز داریم؟
داشتن یک نمونھ خون اضافی (حداکثر 2 قاشق چای خوری) یا در برخی موارد یک نمونھ بزاق اضافی، نمونھ کافی را برای چندین ھدف پژوھشی تأمین و 

برخی از پژوھشھایی کھ با باقیمانده نمونھ ھا امکانپذیر نیست، میسر میکند.

نمونھ ھا چگونھ جمع آوری خواھد شد؟
ما برخی نمونھ ھای زیستی را از طریق برخی آزمایشات بالینی عادی شما، کھ در آزمایشگاھھای شبکھ بھداشت UCLA انجام می گیرد، جمع آوری 

خواھیم کرد. در صورت رضایت شما، ممکن است: 1) از نمونھ ھای زیستی باقیمانده از کلیھ آزمایشات عادی، کھ در ھریک از آزمایشگاھھای شبکھ 
بھداشت UCLA انجام می گیرد، استفاده کنیم، و/یا 2) طی یک ویزیت عادی، یک نمونھ خون اضافی را بھ عنوان بخشی از روند آتی نمونھ گیری خون 

یا جای گذاری کاتتر درون وریدی بگیریم. 3) اگر بھ کلینیکی مراجعھ کنید کھ نمونھ ھایی را برای پزشکی دقیق جمع آوری می کند، 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 رویھ ھای پزشکی دیگری را طی کنید. 

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

چگونھ از نمونھ ھای من برای پژوھش استفاده خواھد شد؟ 
نمونھ ھای شما می توانند برای اھداف پژوھشی مختلف شامل تشخیص و درمان بیماریھا) مثل سرطان، بیماریھای قلبی، دیابت، و غیره) و تولید فراورده ھای 

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 DNA ھستند کھ 

نحوه رشد و عملکرد سلولھا و اندامھا را کنترل میکنند. کد DNA چیزی است کھ شما از والدین خود بھ ارث میبرید و آن را بھ فرزندان خود منتقل 
می کنید. پژوھشگران می توانند از چندین روش، از جملھ توالی کامل ژنوم، برای بررسی بخشھایی از کد DNA یا کل آن استفاده کنند.
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ب.  پایگاه ھای داده ھای علمی
ھمچنین، پژوھشگران اطالعات ژنتیکی و سایر اطالعات غیر قابل شناسایی مربوط بھ شما و وضعیت سالمتتان را در یک پایگاه داده ھای پژوھشی 

ذخیره می کنند. بھ این ترتیب، ضمن افزایش دانش مربوط بھ بیماریھا، اکتشافات پژوھشی آتی را تسریع خواھد شد.
پ.  سایر کاربردھا

ممکن است پژوھشگران از نمونھ ھای شما برای ابداع محصوالتی جدید برای پژوھش ھا یا درمانھای بالینی استفاده کنند. نمونھ شما ممکن است حاوی 
سلول ھایی 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 درمان ھای جدید استفاده کرد.

چھ کسانی پژوھش ھا را روی نمونھ ھا انجام خواھند داد؟
فقط پژوھشگران و پروژه ھای پژوھشی کھ صالحیت آنھا طی یک روند بررسی پژوھش UCLA تأیید شده باشد مجاز بھ دریافت نمونھ ھا برای اھداف 

پژوھشی خواھند بود. اکثر نمونھ ھا در اختیار پژوھشگران UCLA قرار 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 می کنند. 

آیا نتایج پژوھش ھای انجام شده روی نمونھ ھای من در اختیارم قرار خواھد گرفت؟
شما ھیچکدام از نتایج را دریافت نخواھید کرد مگر آنکھ بھ ما اطالع دھید می خواھید نتایج ژنتیک را دریافت کنید. گروه پژوھش از ھویت شما مطلع 
نخواھد بود ولی فقط اگر نتایجی وجود داشتھ باشند کھ بر سالمت شما تاثیر بگذارند، بانک زیستی UCLA قادر خواھد بود با تیم مراقبت سالمت شما 

ھمکاری کند تا بھ شما اطالع دھد. اگر نخواھید از ھیچکدام از نتایج مطلع شوید، UCLA خبرنامھ ای را منتشر خواھد کرد کھ اطالعات کلی را درباره 
کشف ھای جدید حاصل از نمونھ ھا ارائھ می کند. اگر نتایجی بھ شما مربوط باشند، یک مشاور ژنتیک برای ارائھ اطالعات بیشتر درباره نتایج شما، بھ 

صورت حضوری یا با تلفن، در دسترس خواھد بود. اگر شما یا پزشک بالینی تان 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 

جایگزیِن نیاز بھ یک آزمایش ژنتیکی کلینیکی نیست.

آیا عوامل مالی ھم وجود دارد کھ باید مد نظر قرار دھم؟
در ازای اھدای نمونھ ھایتان نھ ھزینھ ای بھ شما پرداخت و نھ ھزینھ ای از شما دریافت خواھد شد. اگر یافتھ ھای حاصل از پژوھش روی نمونھ ھا ارزش 

مالی داشتھ باشد، عواید آن متعلق بھ UCLA و ھمکاران آن خواھد بود. اگر محصوالت، آزمایشات، یا اکتشافاتی جدید از ھر گونھ پژوھش انجام شده روی 
نمونھ ھای شما حاصل گردد، ھیچ پولی بھ شما پرداخت نخواھد شد.

چھ کسی از نمونھ ھای زیستی سود می برد؟
از نمونھ ھای شما برای پیشرفت علم و درک بھتر برخی بیماری ھا استفاده خواھد شد. در گذشتھ، برخی از نمونھ ھای UCLA زمینھ را برای یافتن 

درمان ھایی جدید برای برخی از بیماریھای خطرناک فراھم کرده است. اکتشافات پژوھشی آتی می توانند درمان ھایی فردگراتر را برای بیماران امکانپذیر 
سازند — کھ یکی از اھداف اصلی پزشکی دقیق در UCLA است.

آیا خطراتی وجود دارد؟
ھیچ گونھ خطر جسمی وجود ندارد. احتمال خیلی کمی وجود دارد کھ افرادی اطالعاتی را کھ نمونھ را بھ شما مرتبط می سازد کسب کنند. چون شما دارای 

ساختار ژنتیکی منحصر بھ خودتان ھستید، ممکن است بھ واسطھ نمونھ شما اطالعات مربوط بھ نیاکان، گروه قومی، یا سایر افرادی کھ بھ بیماری شما مبتال 
ھستند شناسایی گردد. ھمچنین، احتمال خیلی کمی وجود دارد کھ اطالعات 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 DNA کامل برخوردار ھستند. نمی توانیم تأثیرات احتمالی فناوری را 
بر محرمانگی پیش بینی کنیم. 

در قوانین فدرال و کالیفرنیا، محافظت ھایی خاص در مقابل تبعیض بھ واسطھ اطالعات ژنتیکی پیش بینی شده است.
بعضی افراد ممکن است دغدغھ ھای اخالقی، مذھبی، یا فرھنگی را درباره برخی از انواع پژوھش ھا داشتھ باشند.

چگونھ از حریم خصوصی من محافظت میشود؟
UCLA قبل از ارائھ نمونھ ھای شما بھ تیم ھای پژوھشی، نام و سایر اطالعاتی را کھ ممکن است موجب شناسایی شما شود حذف خواھد کرد. فھرست نام ھا 
و کدھای متناظر با آنھا جدای از نمونھ ھا و داده ھای کدگذاری شده نگھ داشتھ خواھد شد. فقط کارکنان مجاز UCLA می توانند بھ این فھرست دسترسی داشتھ 

باشند. افرادی کھ روی پروژه ھای پژوھشی کار می کنند بھ ھرگونھ اطالعاتی کھ نمونھ ھای شما را بھ شما مرتبط می سازد دسترسی نخواھند داشت.

Jane Smith1493526807می شود

نمونھ ھا در فریزرھای قفل شده موجود در ساختمان ھای مجھز بھ قفل ھای ایمن نگھداری خواھد شد. کلیھ اطالعات بھ صورت ایمن در کامپیوترھای دارای 
رمز عبور و تحت محافظت یک دیوار آتشین ذخیره خواھد شد.
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پژوھشگرانی کھ نمونھ ھای شما را مورد مطالعھ قرار می دھند از ھویت شما آگاه نخواھند شد. بانک زیستی فقط یک کد را بھ آنھا خواھد داد کھ فاقد ھر 
گونھ اطالعاتی است کھ منجر بھ شناسایی شما گردد. شبکھ بھداشت UCLA و بانک زیستی آن باید قوانین ایالتی و فدرال و نیز سیاستھای UCLA مبنی بر 
محافظت از اطالعات شما را بھ دقت رعایت کنند. بانک زیستی فقط اطالعاتی محدود را در اختیار سایر ھمکاران قرار می دھد و ھیچ یک از این اطالعات 

حاوی مواردی نیست کھ بھ شناسایی شما منجر گردد.
بانک زیستی یک گواھینامھ حریم خصوصی از طرف موسسھ ملی سالمت دارد. این گواھینامھ، مانع از آن می شود کھ USLA ھرگونھ اطالعاتی 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 پژوھش ھای آتی با شما تماس گرفتھ شود، ممکن است برای سایر فرصتھای پژوھشی مرتبط یا غیرمرتبط با نمونھ ای کھ داده اید 

با شما تماس بگیریم.
نمونھ ھا و اطالعات مربوط بھ شما، از سوی یک گواھینامھ فدرال حریم خصوصی محافظت می شوند. این، بھ معنی آن است کھ کسی نمی تواند ما را مجبور 

کند نمونھ ھا یا اطالعات مربوط بھ شما را برای ھر نوع فرایند قانونی، حتی اگر دادگاه بخواھد، منتشر کنیم.
این گواھینامھ بھ ما اجازه می دھد نمونھ ھا و اطالعات مربوط بھ شما را برای اھداف این پژوھش، یا برای افشای آنھا برای سایر پژوھش ھا، در صورت اجازه 

قانونی، استفاده کنیم. این گواھینامھ، سایر پژوھشگران را نیز ملزم می سازد کھ از نمونھ ھا و اطالعاتی کھ ما در اختیارشان قرار می دھیم محافظت کنند.
محدودیت ھایی در این محافظت وجود دارد. گواھینامھ، اطالعات شما را محافظت نمی کند اگر: 

شما یا خانواده تان بھ صورت داوطلبانھ اطالعات مربوط بھ خود را بھ اشتراک بگذارید. آ. 
شما بھ انتشار ویژه اطالعات رضایت بدھید (مثال کاربردھای مذکور در این فرم، یا اگر فرم ھای انتشار را برای اشتغال، بیمھ یا مراقبت پزشکی امضاء کنید). ب. 

یک نھاد فدرال، پژوھشی را کھ ھزینھ اش را تامین می کند بازرسی یا ارزیابی کند. پ. 

چگونھ از ھمکاری با بانک زیستی UCLA انصراف دھم؟
ھمکاری شما با بانک زیستی UCLA کامال 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 می کنید تا زمانی کھ نمونھ ھای شما در اختیار پژوھشگران قرار بگیرد، یک بازه زمانی 10 روزه وجود خواھد داشت کھ طی آن 

می توانید رضایتنامھ خود را پس بگیرید. البتھ حتی بعد از این بازه 10 روزه ھم ھمچنان ھر لحظھ می توانید تصمیم خود را تغییر دھید.
جھت درخواست برای توقف استفاده از نمونھ یا اطالعات سالمت 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 4136-825-310، درخواست کنید کھ استفاده از 
نمونھ یا داده ھای شما متوقف گردد.

بھ این ترتیب، از کلیھ پژوھشگرانی کھ نمونھ ھای شما را دریافت کرده اند درخواست خواھد شد کھ آنھا را از بین ببرند. لطفا توجھ داشتھ باشید کھ ما 
نمی توانیم نمونھ ھایی را کھ از قبل توسط پژوھشگران مورد استفاده قرار گرفتھ اند 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 5344-825-310 با دفتر  برنامھ محافظتھای 

پژوھشھای انسانِی UCLA (Human Research Protection Program) تماس بگیرید. 
برای پرسشھای عمومی، یا آگاھی از چگونگی ارائھ رضایت، لطفا با شماره 0981-794-310 تماس بگیرید.

 uclahealth.org/precision-health لطفا با شماره 6907-206-310 تماس بگیرید یا از وبسایت UCLA «برای دسترسی بھ «پزشکی دقیق
دیدن فرمایید.
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