
هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا على

األسئلة التي يجب طرحها

لديك الحق في طرح األسئلة حول البحث. وفيما يلي قائمة باألسئلة التي قد 

ترغب في طرحها قبل الموافقة على  أخذ عينات أو معلومات للبحث. 

كيف ستأخذون عينتي أو تعرفون معلومات عني؟  >

ما هي أنواع المعلومات التي  ستقومون بحفظها ومشاركتها؟  >

من هو مالك  البنك الحيوي أو من هو المسؤول عنه؟  >

من الذي سيرى عينتي أو معلوماتي؟   >

كيف ستحمون خصوصيتي؟  >

كيف سيستخدم الباحثون عينتي؟  >

ما هي  أنواع البحوث التي يمكن استخدام العينة فيها مستقبالً؟   >

هل سيتم استخدام عينتي أو معلوماتي ألغراض تجارية، مثل تطوير   > 

منتج للبيع؟

هل سأعرف نتائج البحث على عينتي؟   >

هل سوف تخبروني عن النتائج التي قد تؤثر على صحتي أو صحة   > 

أي فرد في عائلتي؟ 

هل  يمكنني أخذ عيناتي من البنك الحيوي في وقٍت الحق؟  >

إذا کان لدیك أي مخاوف بشأن کیفیة استخدام الباحثین لعیناتك أو 

معلوماتك، یُرجی سؤال الباحث أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك.

ألخذ العينات ومعرفة المعلومات 

إلجراء البحوث

البحوث الصحية

المشاركة في البحث هو اختيارك. 

اعرف ما شئت. اسأل ما شئت. وأحصل على إجابات ألسئلتك.

غالبًا ما يدرس الباحثون عينات من جسم اإلنسان )مثل كمية 
صغيرة من الدم أو األنسجة أو البول( لمعرفة المزيد عن 

كيفية وظائف الجسم. سواء كنت بصحٍة جيدٍة أو كنت تحصل 

على عالج طبي، قد يطلب منك الباحثون أخذ عينة أو معرفة 

المعلومات التي يمكن استخدامها في البحوث المستقبلية. 

يحتوي هذا الكتيب على معلومات عامة ألغراض تعليمية وليس المقصود منه تقديم المشورة 

الطبية. تحدث مع طبيبك أو مع فريق البحث للحصول على مشورة بشأن حالتك الشخصية 

ومخاوفك الصحية.

 المشاركة في البحث اختيارية

االنضمام إلى أية دراسة بحثية هو قرار شخصي هام. قبل انضمامك، سوف 

يتحدث الباحثون معك عن أهداف الدراسة والمخاطر والفوائد المحتملة. 

كما سيشرحون  لك القواعد التي يتبعونها لحماية سالمتك وخصوصيتك. 

اطلب المساعدة إذا كنت ال تفهم شيئًا أو إذا كان لديك أسئلة. 

يجب أال تتسرع أبًدا أو تشعر بالضغط عند اتخاذ قرارك. كونك جزًءا من 

دراسة بحثية هو أمر تطوعي تماًما وهو اختيارك.

بعد أن تفهم الدراسة، يمكنك الموافقة على المشاركة من خالل التوقيع 

على وثيقة تسمى "نموذج الموافقة المستنيرة". يمكنك تغيير رأيك في 

أي وقت وألي سبب وحتى بعد التوقيع.

معرفة نتائج البحث 
في بعض األحيان، قد يشارك معك الباحثون الذين يستخدمون عيناتك أو 

معلوماتك ما عرفونه. 

قد يعلم الباحثون أيًضا المعلومات التي قد تؤثر على صحتك أو صحة 

أحد أفراد العائلة. ولكنهم، قد ال يعرفون هويتك وليس لديهم معلومات 

االتصال الخاصة بك. بعض البنوك الحيوية تُبقي على صلة بهويتك حتى 

تتمكن من االتصال بك وتزويدك بمعلومات من هذا القبيل. 

إذا كانت معرفة نتائج البحوث على العينات الخاصة بك أمر اختياري، 

فسيكون لديك فرصة الختيار إذا كنت ترغب في معرفة النتائج أم ال. 

 لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع، انظر كتيب النتائج العرضية في 

 البحوث الصحية لدينا: 

catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/IncidentalFindings_

Arabic_LowResolution.pdf



ما هو البنك الحيوي؟

البنك الحيوي  هو المكان الذي يجمع ويحفظ العينات الحيوية. فمثلما 

تحتوي المكتبة على الكتب، يحتوي البنك الحيوي على عينات يدرسها 

الباحثون. ويُسمى البنك الحيوي أيًضا باسم "المستودع البيولوجي" 

أو مستودع األنسجة. قد تسمع الباحثون يستخدمون كل هذه 

المصطلحات. 

قد يجمع البنك الحيوي أيًضا معلومات عنك. 

قد تتضمن هذه المعلومات: 

معلومات طبية  >

معلومات وراثية   >

معلومات عنك، مثل: عمرك ومهنتك وعنوانك وغير ذلك  >

المعلومات الشخصية، مثل: تفاصيل عن نمط حياتك أو المكان   >

الذي تعيش فيه

قد ترتبط هذه المعلومات بالعينات الخاصة بك.

 يوجد لدى البنوك الحيوية قواعد لما يلي: 

كيف تقدم أنت والمتطوعون اآلخرون العينات؟  >

كيف  تحتفظ البنوك بالعينات والمعلومات الخاصة بك؟  >

كيف تتأكد من استخدام الباحثين المؤهلين فقط للعينات أو   >

المعلومات الخاصة بك؟ 

ماذا يحدث إذا قررت أن تأخذ عينتك من البنك الحيوي؟   >

أخذ عينات إلجراء البحوث

يمكنك اختيار  إعطاء عينة إذا طلب منك الباحثون ذلك. في بعض األحيان، 

قد تأتي  العينة من إجراء طبي مقرر لديك، مثل الجراحة أو اختبار الدم. 

إذا وافقت على إعطاء عينة،  يتحدث معك الباحث عن كيفية تخزينها 

والحفاظ عليها آمنة. وسوف تقوم أيًضا بتوقيع نموذج يوضح أنك توافق 

على استخدام عيناتك في البحث.

قد يطلب منك الباحثون اإلذن بمشاركة المعلومات الناتجة من أبحاثهم 

على عينتك. وقد يشاركون هذه المعلومات مع الباحثين في جميع أنحاء 

البالد أو حتى في جميع أنحاء العالم. 

لماذا يستخدم الباحثون العينات؟

يدرس الباحثون العينات البشرية لمعرفة ما يلي: 

كيف يعمل الجسم؟   >

كيف يتطور المرض ويؤثر على الجسم؟   >

كيفية عالج األمراض واألعراض - البحوث على  العينات البشرية   > 

هو أحد الوسائل المستخدمة في إيحاد عالجات أفضل

يُسمي  الباحثون عينات الدم واألنسجة وغيرها من المواد "بالعينات 

الحيوية" . 

األنواع المختلفة من العينات الحيوية

وفيما يلي أمثلة على العينات الحيوية:

الدم وأجزاؤه، مثل البالزما أو خاليا الدم الحمراء   >

الخاليا أو األنسجة من جسم اإلنسان  >

منتجات  يصنعها الجسم، مثل الشعر أو البول أو اللعاب أو العرق  >

 ويطلق الباحثون أيًضا على العينات الحيوية اسم "نماذج حيوية". 

 لذلك قد تسمع مصطلحات "العينات الحيوية" أو "النماذج الحيوية" 

أو مجرد "عينة".

األنواع المختلفة للبنوك الحيوية

تجمع بعض البنوك الحيوية عينات ومعلومات عن مرٍض واحد أو حالة 

واحدة فقط. بينما تجمع بنوك أخرى أنواًعا عديدة من العينات التي 

يمكن استخدامها في أنواع مختلفة من البحوث. 

بعض البنوك الحيوية يكون لديها عينات أو معلومات من مختبر واحد أو 

مستشفى واحدة فقط. بينما  توجد بنوك حيوية أخرى يكون لديها عينات 

ومعلومات من مختلف أنحاء البالد )أو من خارج البالد(، أو من دراسات 

بحثية عديدة. ويوجد لدى بعض البلدان بنوك حيوية تمولها الحكومة، 

مثل المعهد الوطني للسرطان في الواليات المتحدة. 

الفوائد والمخاطر 

أنت ال تستفيد عادًة استفادة مباشرة من إعطاء عينات أو معلومات إلى 

البنك الحيوي، ولكن القيام بهذه األمور يمكن أن يُساعد اآلخرين في 

 المستقبل. السماح للباحثين باستخدام العينات والمعلومات الخاصة 

بك قد يُساعدهم على تطوير عالجات طبية جديدة. 

الخطر الرئيسي إلعطاء عينات أو تبادل المعلومات هو أنه يمكن تبادل 

المعلومات الخاصة بك عن طريق الخطأ مع من ال ينبغي أن يرونها. 

تعمل كل البنوك الحيوية بجٍد لحمايتك من ذلك. 

االعتبارات

إذا كنت ستعطي عينات أو معلومات للبنك الحيوي، فأنت عادًة ال تملك 

السيطرة أو ال تستطيع إال السيطرة بفدٍر قليٍل على كيفية استخدام 

الباحثين لها في المستقبل. ولكنك يمكنك أحيانًا إزالة العينات الخاصة 

بك من البنك الحيوي إذا طلبت ذلك.

وربما نتمكن من تطوير دواء جديد أو عالج جديد بناًءا على عينات 

 ومعلومات خاصة بك أو بأشخاص آخرين.  إذا حدث ذلك،   فيجب أن 

تعلم أنك لن تتقاضى أي مبالغ مالية مقابل ذلك أو أية أرباح من هذا 

الدواء أو العالج.


