
البحوث 
الجينية

ما البحوث الجينية؟
تشكل الجينات جزءاً من كل خلية في كل شخص.  وتتواجد 

الجينات بشكل مزدوج، وتتألف من مادة الحمض النووي 
)دي. أن. آي(.  تحمل الجينات تعليمات إلى الجسم حول 

كيفية النمو والتطور.  وكل واحد منا يشارك بعض جيناته مع 
أقربائه بالدم.

غالباً ما يستخدم الباحثون الجينيون عينات من الدم اواللعاب  
لمعاينة الـ دي. أن. آي.، ويركز الباحثون الجينيون إهتمامهم 

على كيفية تأثير الجينات على طريقة عمل أجسادنا.

 يحاول الباحثون فهم:

•  ما إذا تجعلنا جيناتنا أكثر او أقل عرضةً لإلصابة بمرٍض 
او حالٍة ما

• كيف يمكن منع مرٍض او حالٍة ما، او عالجها

•   كيفية تأثير الجينات على إستجابة الجسم للعقاقير او 
العالجات.  

من يشارك في البحوث الجينية؟

•  البالغون واألطفال

•  األشخاص المصابون بمرٍض او حالٍة ما 

•  أفراد األسرة

•  المتطوعون المعافون صحياً

لديك المزيد من األسئلة؟
إتصل بـ:

  أسئلة يتعيّن طرحها:
1.  ما هدف الدراسة؟ 

2.  كيف ستقوم بجمع العينة الجينية مني؟

3.   هل سأحصل أنا، أو أي شخص آخر، على نتائج من هذه 
الدراسة؟

4.  ماذا يحصل إذا كشفت الفحوص عن مشكلة طبية؟

5.  هل ستدّون نتائج الفحوص في سجلي الطبي؟

6.  هل سيكون للفحص الجيني وقع على أسرتي؟

7.   هل ستأثر نتائج الفحوص على تغطيتي المستقبلية من التأمين 
الصحي؟  

8.   هل ستُستخدم عيناتي او معلوماتي الجينية في بحوث 
مستقبلية؟ وإذا كان األمر كذلك، هل سيُطلب مني إعطاء 

موافقتي؟

9.   هل ستتم مشاركة عيناتي او معلوماتي الجينية مع أي باحثين 
آخرين؟

01.   إذا قررُت عدم المشاركة في دراسات مستقبلية، هل يمكنني 
المشاركة في الدراسة الحالية؟

تحتوي هذه الكراسة على معلومات عامة ألغراض تعليمية  وال يُقصد 
منها توفير المشورة الطبية.  إبحث مع طبيبك او مع فريق البحث 
للحصول على مشورة خاصة بوضعك قبل إتخاذ أي إجراء بصدد 

المعلومات الواردة في هذه الكراسة.
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ما تعني المشاركة في البحوث الجينية؟
يكون الفحص الجيني في إطار رعايتك الصحية اإلعتيادية عادةً 

بطلب من طبيبك الذي يريد التحقق من وضعك الصحي أو 
تشخيص مشكلٍة ما.  في هذه الحال، أنت وطبيبك تناقشان نتائج 

فحصك معاً.

في إطار البحث العلمي، يساعد الفحص الجيني على حل مسألة 
علمية، وليس إلى توفير الرعاية الطبية لك أو إلى الكشف عن 

مشاكل صحية.

عندما تشارك في بحوث جينية، قد ال يعلمك فريق البحث بنتائج 
الفحوص التي يحصل عليها.  وحسب طبيعة هذه البحوث، قد 

توفر أو ال توفر نتائج البحوث الجينية معلومات عن حالتك 
الصحية العامة.

 ما هي الحقوق التي أتمتع بها والتدابير
التي تحميني؟

هناك تدابير وقائية يُعمل بها للمساعدة على تأمين سالمة 
األشخاص المتطوعين للمشاركة في البحوث )يُعرفون أيضاً 

بـ”األشخاص موضوع البحث”( وضمان معاملتهم باحترام

سوف يطلعك فريق البحث على استمارة الموافقة المستنيرة 
ويوضح لك أهداف الدراسة البحثية وإجراءتها وما قد يترتب عنها 
من مخاطر وفوائد محتملة.  وقد يتم توفير أخصائي أو مرشد في 
علم الوراثة للتكلم معك في إيجابيات وسلبيات الفحوصات الجينية.

ال تتردد في طلب المساعدة إذا وجدت صعوبة في فهم شيء ما.  
وما من شيء يدعوك إلى الشعور باالستعجال أو الضغط.

 ما المخاطر المترتبة عن المشاركة في
البحوث الجينية؟

تُعتبر عملية جمع العينات الجينية آمنة وغير مؤلمة نسبياً.  
ولكن قرار المشاركة او عدم المشاركة في بحوث جينية هو 

قرار شخصي.

معرفة نتائج فحوصاتك الجينية قد تتسبب لك او لعائلتك 
بالضغط النفسي او بالقلق.  على سبيل المثل، قد تكشف 

الفحوصات عن: 

•  إصابتك، اآلن أو في السمتقبل، بمرٍض معين او بحالة ال 
يوجد لها عالج 

• معلومات غير متوقعة عن جينات أسرتك

•  أن أفراد أسرتك معرضون لخطر اإلصابة بمرٍض او حالة 
معيّنة

قد يالحظ أحد الباحثين شيئاً في نتائج فحوصك الجينية لم يكن 
يبحث عنه أصالً - ويُعرف هذا بالنتيجة العرضية.  إسأل 

فريق البحث عن انواع النتائج التي ستتم إعالمك بها وكيفية 
تأثيرها عليك. 

ثمة خطر مشاركة المعلومات الخاصة بك بطريقة غير متعمدة 
مع اآلخرين.  يحميك قانون عدم التتمييز بالمعلومات الجينية 
)المعروف بـ “جينا”( ضد المعاملة المجحفة من قبل شركات 

التأمين الصحي او ارباب العمل بسبب فوارق في حمضك 
النووي )الـ دي. أن. آي( التي يمكن أن تؤثر على صحتك.   

ولكن ال يشمل هذا القانون جميع أنواع التأمين.  

سيتم وصف المخاطر المحددة تفصيالً في استمارة الموافقة 
المستنيرة.  تأكد من فهم تلك المخاطر قبل الموافقة على 

المشاركة في دراسة بحثية.

المشاركة في البحوث خيارك الطوعي.
كن مطّلعاً.  إطرح أسئلة.  إحصل على أجوبة.


