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تقدیر و تشکر نویسندگان

بدین وســیله مراتــب قدردانــی خــود را از نویســندگان مجموعــه حداقــل اســتانداردهای فنی و دســتورالعمل های رایــج  در بانک های زیســتی مرتبط با 
تحقیقات ســرطان   )منتشرشــده توســط انتشــارات آژانس بین المللی تحقیقات ســرطانIARC در ســال ۲۰۰7( شــامل همکارانی از این نهاد متشــکل 
از دکتــر الــودی کابوکــس۱ دکتــر امیلــی پلیمــوت۲و دکتــر پیــرن هاینوت۳،که توســط ســایر اعضای ایــن گــروه کاری به ما پیوســتند اعــالم می کنیم.

همچنیــن نویســندگان الزم می داننــد مراتــب تشــکر خــود را از خانــم ســالی مولــدان۴ و از مشــارکت عالــی ایشــان در راه تدویــن 
ایــن کتــاب و همچنیــن اعضــای همــکاران بخــش بانک هــای زیســتی کشــورهای کــم درآمــد یــا بــا درآمــد متوســط(LMICs) و 
نماینــد. ابــراز  منابــع  واقعــی در مــوارد محدودیــت  اشــتراک گذاری تجربه هــای کاری  بــه  بــرای  (BCNet) ایجــاد شــبکه کوهــورت 

1ElodieCaboux 
2AmeliePlymoth
3PierenHainaut   
4MsSallyMoldan 

ix تقدیر و تشکر نویسندگان



مقدمه

مقدمه x

بــا توجــه بــه افزایــش بیمــاری هــای غیــر واگیــر، اجــرای طــرح هــای تحقیقاتــی اپیدمیولوژیــک، بالینــی و علــوم پایــه در خصــوص پیشــگیری و 
درمــان ایــن بیمــاران اولویــت پیــدا کــرده اســت.  مطالعــات بــزرگ و چنــد مرکــزی بخصــوص کوهورت هــا، مطالعــات مورد-شــاهدی، پیمایش هــا 
و همچنیــن مطالعــات کارآزمایــی بالینــی و برنامــه هــای ثبــت بیمــاری، توســعه کمــی و کیفــی زیــادی پیــدا کــرده انــد و در ایــن نــوع مطالعــات، 
ــش اســت.  ــه افزای ــه گذشــته رو ب ــه بررســی هــای ســلولی-مولکولی نســبت ب ــاز ب ــات شــرکت کنندگان و بیمــاران، نی ــر بررســی اطالع عــالوه ب
ــا  ــد ب ــن کمــک می کنن ــه محققی ــوده و ب ــوم پزشــکی مطــرح ب ــات عل ــر ســاخت مهــم تحقیق ــک زی ــوان ی ــه عن ــک هــای زیســتی ب ــروزه بان ام
ــر در پیشــگیری،  ــل موث ــا و عوام ــل بیماری ه ــه عل ــی در زمین ــواالت مهم ــه س ــود ب ــی ش ــره م ــا ذخی ــه در بیوبانک ه ــی ک ــتفاده از نمونه های اس
تشــخیص، درمــان و روش هــای مراقبــت از بیمــاران پاســخ دهنــد. از طرفــی، عــالوه بــر اهمیــت بیوبانک هــا، مشــکالت و چالش هــای فراوانــی نیــز 
پیــش روی  صاحبــان آن هاســت. بــه همیــن علــت نهادینــه شــدن روش هــای اســتاندارد ایجــاد و نگاهــداری بیوبانــک هــا در کشــور ضــروری اســت.

ــت  ــه تح ــد ک ــی باش ــرطان )IARC( م ــات س ــی تحقیق ــن الملل ــس بی ــی آژان ــارات  فن ــه انتش ــماره ۴۴ از مجموع ــه ش ــش رو ترجم ــاب پی کت
عنــوان: » حداقــل اســتاندارد هــای فنــی و دســتورالعمل هــای رایــج در بانــک هــای زیســتی مرتبــط بــا تحقیقــات ســرطان« منتشــر شده اســت. 
در ایــن کتــاب حداقــل اســتانداردهای الزم بــرای بانک هــای زیســتی مختــص ســرطان ارائــه شــده انــد؛ بــه گونــه ای کــه می توانــد به عنــوان مرجعی 
اســتاندارد بــرای جمــع آوری و ارســال نمونه هــا، ذخیــره ســازی، اصــول محرمانه نگاه داشــتن داده هــا و بــه اشــتراک گذاردن نمونه ها و اطالعــات همراه 
بــا آن هــا، بــا ســایر بانک هــای زیســتی مرتبــط بــا تحقیقــات ســرطان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. هــر چند ایــن کتــاب بصــورت تخصصی بــه موضوع 
بانــک هــای زیســتی حــوزه ســرطان مــی پــردازد، اســتانداردها و توصیه هــای ارائه شــده در آن، محــدود به تحقیقات ســرطان نبــوده و بــرای ایجاد و 
مدیریــت بیوبانک هــای مربــوط بــه ســایر مــوارد تحقیقاتــی هــم کاربــرد داشــته و می تواننــد منجــر بــه توســعه کمــی و کیفــی تحقیقــات مرتبــط بــا 
بیوبانک هــا شــوند. تردیــدی نــدارم کــه در گــذر زمــان این اصــول و روش ها بیشــتر مورد توجــه مراکز علمــی و تحقیقاتی کشــور قرار خواهنــد گرفت. 
بــه  را  کتــاب  ایــن  مطالعــه  بیوبانک هــا،  مدیریــت  صحیــح  اســتانداردهای  در نظر گرفتــن  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
می کنــم.  توصیــه  پایــه  علــوم  هــای  رشــته  دانشــجویان  همچنیــن  و  بیوبانک هــا  و  آزمایشــگاه ها  کارشناســان  محققیــن، 

دکتر رضا ملک زاده
رئیس مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران 

و معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



دیباچه

xiدیباچه

ســرطان  تحقیقــات  بین المللــی  آژانــس 
ــار  ــه انتش ــدام ب ــال ۲۰۰7 اق (IARC) در س
ــی  ــای فن ــتانداردها و پروتکل ه ــل اس حداق
ــای  ــداری نمونه ه ــز نگاه ــترک در مراک مش
ســرطان  مطالعــات  به منظــور  بیولوژیــک 
ــاب  ــک »کت ــن ی ــه در ضم ــت ک ــوده اس نم
نــوع  ایــن  در  مــی رود.  بشــمار  ســبز« 
دســتورالعمل های  و  توصیه هــا  انتشــارات، 
راهنماهــا،  اســاس  بــر  عمدتــاً  موجــود 
ذخایــر  بــه  مربــوط  اســناد  و  روش هــا 
گروه هــای  توســط  کــه  اســت  زیســتی 
نظارتــی،  ســازمان های  مؤسســات،  کاری، 
ســازمان های متعــددی ازجملــه ســازمان 
شــده اند. تهیــه  جهانــی  بهداشــت 

  در هــر صــورت، بانک هــای زیســتی در 
ــه  ــاد رو ب ــا ســرعت زی طــول ایــن ســال ها ب
ــتر  ــترش بیش ــن گس ــد. ای ــترش بوده ان گس
به واســطه رشــد پزشــکی فــرد محــور ، نیــاز 
ــه نمونه هــای زیســتی باکیفیــت  روزافــزون ب
بــه همــراه اطالعــات مرتبــط بــا آن هــا بــرای 
ــای  ــرفت فناوری ه ــی و پیش ــات علم تحقیق
آنالیــز مولکولــی و ژنتیــک بــوده اســت. ایــن 
پیشــرفت ها منجــر بــه تســهیل جمــع آوری و 
ــای  ــادی از نمونه ه ــداد زی ــل تع تجزیه وتحلی
و  اپیدمیولوژیــک  داده هــای  و  بیولوژیــک 
بالینــی مرتبــط بــا آن هــا توســط بانک هــای 

ــت. ــف شده اس ــع مختل ــدد در جوام ــتی متع زیس
در پاســخ بــه ایــن تحــوالت و پیشــبرد پروژه هــای 
در  ذی نفعــان  از  وســیعی  طیــف  مشــترک، 
ــا و  ــاد رویکرده ــدد ایج ــتی، درص ــداری زیس بانک
بــرای هماهنگ ســازی  ســازوکارهای متعــددی 
ــن  ــدند. ای ــا ش ــن داده ه ــع زیســتی و همچنی مناب
ــازمان ها،  ــادی از س ــداد زی ــامل تع ــان ش ذی نفع
ــه  ــد مؤسس ــی مانن ــات بین الملل ــع و مؤسس جوام
ــن  NCI)هدــ(، انجم ــاالت متح ــرطان ای ــی س مل
 ،(ISBER) بین المللــی ذخایــر زیســتی و محیطــی
ــرای  ــی ب ــه و آفریقای ــی، خاورمیان ــن اروپای انجم
(ESBB) یتــسیز یاــه کناب یتــسیز تــظافح
ــای  ــر بانک ه ــی ب ــی مبتن ــاخت تحقیقات ــر س و زی
کنسرســیوم  مولکولــی   تحقیقــات  و  زیســتی 
BBMRI-ER-) ــا ــی اروپ ــاخت های تحقیقات  زیرس

IC) اســت. فعالیــت آن هــا شــامل بهبــود پروتکل ها 
ــتی  ــای زیس ــه بانک ه ــوط ب ــتانداردهای مرب و اس
بــرای ارائــه نمونه هــای باکیفیــت بــاال  اســت 
ــی  ــی و اجتماع ــی، قانون ــائل اخالق ــه مس ــه کلی ک
مرتبــط بــا آن هــا در حــد الزم رعایــت شده باشــد.

ــتورالعمل های  ــامل دس ــی IARC ش ــارات فن انتش
بانک هــای  بــه  مربــوط  توصیه هــای  و  راهنمــا 
ــد،  ــورهای پردرآم ــرای کش ــط ب ــه فق ــتی ن زیس
ــا  ــم ی ــد ک ــا درآم ــه کشــورهای ب ــوط ب ــه مرب بلک
ــر  ــا ب ــن توصیه ه ــتند. ای (LMICs) طــهس متوس
ــر  ــی ب ــا مبتن ــر ی ــتورالعمل های معتب ــاس دس اس

ــا از  ــی م ــش فعل ــاس دان ــر اس ــواهد و ب ش
ــه  ــای برگرفت ــتی و معیاره ــای زیس بانک ه
ســازی  اســتاندارد  ماننــد  پروژه هایــی  از 
از  پیــش  روش هــای  و  ابزارهــا  بهبــود  و 
آزمایشــگاهی  ژنتیکــی  تشــخیص های 
(SPIDIA)، مطالعــات آینــده نگــر کوهــورت 
بین المللــی  کنسرســیوم   ،BBMRI-LPC
ژنومیــک (IGC)، همچنیــن کمیتــه اروپایــی 
مشــخصات  ،(CEN) استانداردســازی 
ــی  ــخیص مولکول ــات تش ــرای مطالع ــی ب فن
بین المللــی  ســازمان  و  آزمایشــگاهی 
اســتاندارد  و   (ISO) یزاــسدرادناتسا
حــال  در   .(ISO 2012) اســت   ۱5۱۸۹
حاضــر اســتاندارد ISO ۱5۱۸۹ در حــال 
https://www.iso.org/) اســت  بازنگــری 

 (obp/ui/#iso:std:iso15189ed-3:v2:en
ــزو  ــه ای ــوط ب ــی مرب ــه فن ــروه کمیت وکارگ
۲76 در حــال رایزنــی در مــورد مســائل 
مربــوط بــه کیفیــت بانک هــای زیســتی 
شــامل اصطالحات،تحقیقــات زیســتی ،آماده 
،روش هــای  زیســتی  نمونه هــای  ســازی 
ــا  ــل  آنالیت ه ــز نمونه ها،تحلی ــش از آنالی پی
هســتند. داده هــا  ادغــام  و  پــردازش  و 
http://www.iso.org/iso/home/stand-)
ards_development/list_of_iso_tech-
nical_committees/iso_committeee.

(htm?commid=4514241



ــی  ــامل بخش های ــن ش ــاب همچنی ــن کت ای
در رابطــه بــا تبــادل نمونه هــا، بررســی 
اجتماعــی  و  حقوقــی  اخالقــی،  اصــول 
در  تحقیقاتــی  برنامه هــای  (ELSI)در 
مؤسســه ملــی تحقیقــات ژنــوم انســانی 
هماهنگ ســازی  دســتورالعمل های  و 
مشــترک  تالش هــای  از  حمایــت  بــرای 
ــتی  ــای زیس ــا نمونه ه ــط ب ــی مرتب پژوهش
ــی  ــه دسترس ــوط ب ــش مرب ــژه بخ ــه  وی و ب
کــه  اشــتراک گذاری  بــه  اصولــی  و  آزاد 
بانک هــای  بــرای  پیشــنهاد هایی  شــامل 
ــتی در خصــوص بــه اشــتراک گذاری  زیس
ایجــاد  نمونــه و داده اســت کــه کلیــد 
ــش  ــتند. بخ ــات هس ــا در تحقیق همکاری ه
ــتی  ــای زیس ــت بانک ه ــه مدیری ــوط ب مرب

ــده  ــه ش ــای ارائ ــتورالعمل ها و توصیه ه دس
در ایــن مجموعــه در بانک هــای زیســتی 
ــف،  ــی مختل ــای جغرافیای ــع در مکان ه واق
ــن  ــز ای ــل اجــرا هســتند و اگرچــه تمرک قاب
کتــاب بــر روی بانک هــای زیســتی مختــص 
بــه تحقیقــات ســرطان اســت؛ بــا ایــن 
ــده  ــتورالعمل های ذکرش ــول دس ــود اص وج
در بانک هــای زیســتی دیگــر نیــز قابــل 

ــت. ــرا اس اج
ــه  ــت ارائ ــه جه ــی ک ــع اصل ــدول ۱ مناب ج
شــده  مطــرح  مطالــب  و  پیشــنهاد ها 
شده اســت  اســتفاده  کتــاب  ایــن  در 
کــه  کجــا  هــر  در  و  برمی شــمارد  را 
لینــک  و  مراجــع  اســت،  بــوده  الزم 
ذکرشده اســت. پروتکل هــا  و  مســتندات 

مولفین/ ماخذعنوان

مرکز ملی سرطان سنگاپورایجاد بانک  نمونه ها برای تحقیقات زیست پزشکی

 Australia یتسیز یاه هنومن هکبش/(ABN) پروتکل های ذخیره سازی زیستی
استرالیا

 استاندارد سازی جمع آوری بافت ها و روش های کنترل کیفیت برای یک شبکه مجازی بانک های بافت های منجمد در
اروپا

  TuBaFrost بانک بافت های توموری منجمد اروپا

 MRC/UnitedKingdom تاقیقحت یاروش                       بافت و نمونه های  زیستی انسانی برای استفاده در  تحقیقات: دستورالعمل های عملیاتی و اخالقی
پزشکی انگلستان

   انجمن بین المللی ذخایر بیولوژیکی و محیط زیستی 
(ISBER)/International

(NCI)/USA هدحتم تلاایا ناطرس یلم هسسؤمبهترین شیوه ها در تأمین منابع نمونه های زیستی

(WHO)/International یناهج تشادهب نامزاسراهنمایی در مورد مقررات حمل و نقل مواد عفونی

    یارب دحتم للم یداصتقا نویسیمک/(UNECE) توصیه های سازمان ملل متحد در مورد حمل کاالهای خطرناک، نمونه مقررات ، نسخه شماره ۱۹ اصالح شده
International        

Rec(2006)4هیصوتاپورا یاروش یارزو هتیمک کمیته وزرای کشورهای عضو در مورد تحقیقات در مورد مواد بیولوژیکی  با منشاء انسانی

 مؤسسه استاندارد های بالینی و آزمایشگاهی ایاالتجمع آوری، حمل و نقل، تهیه و ذخیره نمونه ها برای روش های مولکولی: دستورالعمل تأیید شده
(CLSI)  متحده آمریکا

سازمان پروتئوم انسانی HUPOسازمان پروتئوم انسانی

RANDCorporation/USA                                                                                                 مطالعات موردی مخازن بافت انسانی موجود: »بهترین شیوه ها« برای یک منبع زیستی برای دوران ژنوم و پروتئومیک

 سازمان همکاریبین المللی اقتصادی   مراکز منابع  زیستی: پایه گذاری آینده علوم انسانی و بیوتکنولوژی
 (OECD)/Internationalهعسوت و

 سازمان همکاریبین المللی اقتصادی   بهترین دستورالعمل ها برای مراکز ذخایر زیستی
 (OECD)/Internationalهعسوت و

 سازمان اروپایی تحقیقات و درمان سرطان روش عملیاتی استاندارد برای جمع آوری نمونه های بافت منجمد تازه
(EORTC)

مدیریــت  ســاختار  بــرای  را  دســتورالعمل هایی 
ــدی در  ــفافیت و کارآم ــور ش ــتی به منظ بانک زیس
ــت  ــوب رضای ــد. چهارچ ــه می کن ــت آن ارائ مدیری
ــات  ــه و اطالع ــال نمون ــه انتق ــه و رضایت نام آگاهان
ــاب  ــن کت ــت. ای ــه شده اس در بخــش پیوســت ارائ
جدیــد، همچنیــن برگرفتــه از تجربیــات و دانشــی 
ــازی  ــگ س ــط IARC در هماهن ــه توس ــت ک اس
ــتم  ــورت (BCNet) و سیس ــبکه کوه ــاختار ش س
بانک هــای  آزمایشــگاهی  اطالعــات  مدیریــت 
ــت بانک هــای زیســتی  زیســتی (LMICs) و مدیری
ماننــد  اســت؛  آمــده  دســت  بــه  بین المللــی 
داده هــای  و  نمونه هــا  از  متنــوع  مجموعه هــای 
مطالعــات جهانــی ازجملــه مجموعــه  پژوهش هــای 
آینــده نگــر اروپــا در مــورد ســرطان و تغذیــه 

.(EPIC)
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واژه نامه و تعاریف

1

بــه غیــر از مــواردی کــه در بخش هــای 
یــا  واژه هــا  ایــن  از  کتــاب  ایــن  دیگــر 
تعاریــف، معانــی دیگــری ارائــه شــده باشــند، 

تعاریــف مهــم در ذیــل آمده انــد.
اســاس  بــر  تعاریــف  ایــن  از  برخــی 
انجمــن   2012 مــورخ  دســتورالعمل 
طبیعــی  و  زیســتی  ذخایــر  بین المللــی 

.(ISBER، 2010) آمده اســت 
ــی  ــر اســت در ســازمان بین الملل شــایان ذک
اســتانداردهای   (ISO) ســازی  اســتاندارد 
ISO/) ــتند ــن هس ــال تدوی ــدی، در ح جدی

شــامل  کــه   (TC276 Biotechnology
ایــن  می باشــند.  بانک زیســتی  تعاریــف 
اســتانداردها تــا دو ســال آینــده انتشــار 

ــت. ــد یاف خواهن

Adverse event

هــر واقعــه ای کــه باعــث آســیب شــده 
ــان  ــه کارکن ــت آســیب رســاندن ب ــا ظرفی ی

ــا و  ــا نمونه ه ــدگان ی ــا بازدیدکنن ــتی ی بانک زیس
ارتبــاط و یــا یکپارچگــی اطالعــات را داشــته باشــد. 
از جملــه نقــض امنیــت محوطــه و تأسیســات 
ایــن دســته  آن؛ همچنیــن مــوارد مشــابه در 

. می گنجنــد

Aliquit

ــه طــی  ــدی اســت ک ــا رون ــردن نمونه ه بخــش ک
تقســیم  مختلــف  قســمت های  بــه  نمونــه  آن 
می شــود و هــر قســمت یــا الیکــوت به عنــوان 
ــن واژه  ــود. ای ــره می ش ــه مســتقل ذخی ــک نمون ی
ــه واحــد  ــک نمون ــوان اســم ی ــن اســت به عن ممک
اســتفاده شــود. توصیــه شده اســت نمونه هــای 
تقســیم شــده را به منظــور پرهیــز از از بیــن رفتــن 
ــش  ــیب های پی ــوع آس ــل وق ــه دلی ــا ب ــه آن ه هم
بینی نشــده در مکان هــای متفــاوت ذخیــره نمــود.

Analyte

ــک  ــه در ی ــیمیایی ک ــب ش ــا ترکی ــاده ی م
می شــوند. شناســایی  تجزیــه ای  روش 

Annotation

ــی  ــات تکمیل ــا اطالع ــیر ی ــا تفس ــرح ی ش
مرتبــط بــا یــک بخــش خــاص از یــک ســند 

ــات ــری از اطالع ــش دیگ ــا بخ ی

Anomaly

سیســتم  در  غیرمنتظــره  رویــداد  وقــوع 
توســط  مدیریــت کیفیــت کــه معمــوالً 
کارکنــان محلــی کــه رویــداد در آنجــا 
بــه وقــوع پیوســته شناســایی می شــود 
ــاق  ــدم انطب ــه ع ــر ب ــت منج ــن اس و ممک
ــا  ــت ی ــت کیفی ــتم مدیری ــن سیس ــا موازی ب

ــود. ــر ش ــاز کارب ــورد نی ــوارد م م
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Anonymization

ــا  فرآینــدی کــه طــی آن اطالعــات مرتبــط ب
ــوط  ــات مرب ــی از اطالع ــا جزئیات ــایی ی شناس
بــه نمونــه به گونــه ای حــذف شــوند کــه 
اهدا کننــده نمونــه ناشــناس باقــی بمانــد.

Associated data

و  شناســی  آســیب  بالینــی،  اطالعــات 
اپیدمیولــوژی مربــوط بــه بیمــاری کــه نمونــه 
ــا  از او گرفتــه شده اســت، اطالعــات مرتبــط ب
ــه  ــرکت کنندگان در مطالع ــه، ش ــی نمون ویژگ
و آزمایش هــا بیولوژیکــی کــه می توانــد در 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــش م ــد دان تولی

Autopsy

کالبــد شــکافی یــا آزمایش هــای پــس از 
ــه  ــدن ک ــای ب ــا بافت ه ــا ی ــرگ از ارگان ه م
منجــر بــه شــناخت علــت مــرگ یــا وضعیــت 

آســیب شناســی می گــردد.

Biobank

ــی  ــر ســاختی به منظــور جمــع آوری، بایگان زی
ــای زیســتی  ــردن نمونه ه ــره ک ــردن و ذخی ک
ــن  ــا و همچنی ــه آن ه ــوط ب ــات مرب و اطالع
بــه  وابســته  خدمــات  و  دســتورالعمل ها 
مرتبــط  اطالعــات  و  زیســتی  نمونه هــای 
شــامل  خدمــات  ایــن  اســت.  آن هــا  بــا 
ــرکت  ــرای ش ــه ب ــرادی ک ــودن اف ــع نم مطل
در مطالعــه بــا آن هــا تمــاس گرفته شــده، 
گرفتــن رضایــت آگاهانــه، جمــع آوری و آمــاده 
ــن در  ــازی ایم ــرای ذخیره س ــه ب ــازی نمون س
ــای  ــی نمونه ه ــی و بازیاب ــدت، دسترس دراز م
مناســب بــرای آزمایــش و بررســی، تهیــه 
)ماننــد  زیســتی  مولکول هــای  و  مــواد 
و  پروتئیــن(، کنتــرل کیفــی   ،DNA،RNA
نمونه هاســت.  و حمل و نقــل  بنــدی  بســته 
ــواع بانک هــای زیســتی مرتبــط  بســیاری از ان
ــامل  ــه ش ــتند ک ــرطان هس ــات س ــا مطالع ب
انــواع متعــددی از بانــک نمونه هــای بافــت یــا 
تومــور و داده هــای بالینــی بــه دســت آمــده از 

ــای  ــا مجموعه ه ــی ی ــول بالین ــای معم روش ه
ــت  ــه دس ــای ب ــا و داده ه ــی از نمونه ه تخصص
آمــده از مطالعــات کار آزمائی هــای بالینــی، 
مطالعــات مکانیســتیک، مطالعات تشــخیصی و 
ــات  ــا و اطالع ــه  نمونه ه ــی و مجموع پیش آگه
بــه دســت آمــده از مطالعــات اپیدمیولوژیــک و 
ــا(  ــتی )بیومارکر ه ــانگرهای زیس ــناخت نش ش
بانک زیســتی معمــوالً  نمونه هــای  هســتند. 
 DNA ســلولی،  رده  خــون،  بافــت،  شــامل 
و پروتئیــن بــه دســت آمــده از افــراد بــا 
تاریخچــه ســرطان ارثــی یــا خانوادگــی اســت. 
ــر  ــز ذخای ــوان مراک ــتی به عن ــای زیس بانک ه

ــود. ــناخته می ش ــم ش ــتی ه زیس

Biobanking

ــا  ــا نمونه ه ــواد ی ــی آن م ــه ط ــدی ک فرآین
به منظــور  آن هــا  بــا  مرتبــط  اطالعــات  و 

می شــود. ذخیــره  آینــده  در  اســتفاده 

Biohazard

یــک ارگانیســم یــا مــاده مشــتق شــده از یــک 
ارگانیســم کــه )در درجــه اول( تهدیــدی بــرای 
ســالمت انســان باشــد و می توانــد شــامل 
میکروارگانیســم ها،  پزشــکی،  پســماندهای 
ــتی(  ــأ زیس ــا منش ــموم )ب ــا س ــروس و ی وی
ــوارد  ــن م ــر ســالمت انســان باشــد. ای ــر ب مؤث
ــرای ســالمتی  ــواد مضــر ب ــامل م ــد ش می توان

ــز باشــد. ــات نی حیوان

Biological resource

ذخایــر زیســتی یــا مجموعــه ای از نمونه هــای 
ــه  ــا ک ــا آن ه ــط ب ــای مرتب ــتی و داده ه زیس
می شــوند.  جمــع آوری  معینــی  به منظــور 
ــت  ــده دار مدیری ــه عه ــر مجموع ــئول ه مس
ذخایــر زیســتی اســت. ذخایــر زیســتی بســته 
بــه تعــداد نمونــه، حجــم اطالعــات و ســاختار 
در  اســت  ممکــن  بانک زیســتی  مدیریتــی 
بانک زیســتی یــا آزمایشــگاه یــا در پایــگاه 

ــوند. ــره ش داده ذخی

Biological safety hood

کابینــت یــا قفســه طراحــی شــده بــرای ایجــاد 

محیــط کار عــاری از میکــروب کــه امــکان کار 
ــم  ــزا فراه ــط مج ــه را در محی ــر روی نمون ب

می کنــد.

Biorepository

به تعریف بانک زیستی مراجعه شود.

Coding

ــدم  ــور ع ــد به منظ ــا ک ــز ی ــک رم ــض ی تعوی
شناســایی شــدن افــراد بــه روشــی کــه بــا زدن 
ــی اطالعــات ممکــن  یــک کلیــد امــکان بازیاب

باشــد.

Cold chain

زنجیره کنترل و تأمین دماهای پایین.

Cold ischaemia

ــدن  ــده از ب ــدا ش ــی ج ــه بافت ــت نمون وضعی
تــا زمــان تثبیــت وضعیــت پایــداری )فیکــس 

ــدن( آن ش

Collection

ــک  ــا ی ــه ی ــع آوری نمون ــا روش جم ــل ی عم
ــه  ــا ک ــی از نمونه ه ــا گروه ــاص ی ــه خ نمون
اخــذ  آینــده  در  پژوهشــی  اهــداف  بــرای 

ند. شــده ا

Consignee

هــر شــخص، نمایندگــی، مؤسســه یــا ســازمان 
و  می کننــد  دریافــت  را  نمونه هــا  کــه 
مســئولیت ذخیــره، توزیــع و ردیابــی و مرتــب 

می پذیــرد. را  نمونه هــا  کــردن 

Container

ــد از  ــد واح ــا چن ــک ی ــداری ی ــه نگاه محفظ
ــا ــا نمونه ه ــه ی نمون

Controlled areas

محــدوده کاری تحــت کنتــرل میکروبــی بــرای 
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کار بــا نمونه هــای خــاص یــا غیــر اســتریل

Custodian

ــت  ــده دار مســئولیت مدیری ــه عه شــخصی ک
ــراه  ــه هم ــرد ب ــن ف ــر زیســتی اســت. ای ذخای
ــر  ــت ذخای ــدی، مدیری ــان کلی ــر ذی نفع دیگ
مســتندات  تمــام  ردیابــی  شــامل  کــه  را 
اجــرای  و  اســتقرار  از  اطمینــان  مربوطــه، 
ــاس  ــر اس ــده ب ــه ش ــای توصی ــت رویه ه درس
دارد. برعهــده  می باشــند  دســتورالعمل ها 

Database

پایــگاه داده یــا مجموعــه ای از ســوابق یــا 
داده هــای ســامان یافتــه کــه در یــک سیســتم 
ــی  ــه صورت ــت ب ــره شده اس ــری ذخی کامپیوت
برنامــه  یــک  از  اســتفاده  بــا  بتــوان  کــه 
کامپیوتــری یــا یــک زبــان جســت و جــو بــرای 

ــرد. ــره ب ــش ها، از آن به ــه پرس ــخ ب پاس

Dehydration

حذف آب از یک بافت

De-identification

فرآینــدی کــه تضمیــن می کنــد هویــت افــراد 
ــای  ــا نمونه ه ــات ی ــیله اطالع ــد به وس نمی توان

اهــدا شــده توســط آن هــا مشــخص شــود.

Desiccant

یــک جــاذب  مــاده خشــک کننــده کــه 
ــبب  ــا آن س ــاورت ب ــه مج ــت ک ــت اس رطوب
خشــک مانــدن می شــود. معمــوالً خشــک 
کننــده  بســته ای از مــواد جامــد اســت کــه آب 

را از محیــط جــذب می کنــد.

Deviation

ــه ســبب  ــد ک ــر عم ــا غی ــدادی عمــدی ی روی
ــادی  ــا ع ــده ی ــن ش ــای تعیی ــراف رویه ه انح

می گــردد.

Dewar

ــژه ای کــه گازهــا را به صــورت مایــع  ظــرف وی
فالســک،  یــک  می توانــد  و  نگاه مــی دارد 

ــد. ــع باش ــروژن مای ــک نیت ــا تان ــرف ی ظ
Distribution

فراینــدی کــه شــامل وصــول درخواســت 
نمونه هــای  انتخــاب  نمونه هــا،  دریافــت 
ــل  ــی و ارســال و تحوی مناســب، بازرســی نهای
نمونه هــا بــه یــک بانک زیســتی دیگــر یــا 
مرکــز جمــع آوری نمونــه و یــا یــک آزمایشــگاه 

ــت. اس

Donor

شــخصی کــه ارگان، خــون یــا محصــوالت 
ــدا  ــری اه ــخص دیگ ــه ش ــود را ب ــی خ خون

کــرده یــا می دهــد.

Dry ice

یــخ خشــک یــا فــاز جامــد دی اکســید کربــن 
(CO2) کــه در دمــای 78/5- درجه سلســیوس 

ــود. ــد می ش جام

End user

ــص  ــک متخص ــه ی ــی ک ــده نهای ــرف کنن مص
فــرد  یــا  یــا محقــق  و درمــان  بهداشــت 
ــش و  ــدام، آزمای ــه اق ــت ک ــگاهی اس آزمایش
ــام  ــر را انج ــورد نظ ــی م ــات بایگان ــا عملی ی

. هــد می د

Error

اســتاندارد  عملیــات  روش  از  انحــراف 
پــردازش،  بازیابــی،  فرآینــد  طــی   (SOP)
ــب گذاری،  ــردن، برچس ــه ک ــش، قرنطین آزمای
ذخیره ســازی و توزیــع نمونــه کــه ممکــن 
اســت ســبب اثــر ســوء بــر نمونــه شــود.

 Ethical, legal, and social issues
 (ELSI)

ــی  ــی و اجتماع ــی، حقوق ــه مســائل اخالق کلی
ــک  ــرداری از ی ــره ب ــاد و به ــه ایج ــوط ب مرب

بانک زیســتی.

Identifier

اطالعاتــی )ماننــد نــام، شــماره ملــی، شــماره 
ــوژی( کــه  ــا شناســه پاتول ثبــت پزشــکی، ی
شناســایی هویــت فــرد را امــکان پذیــر 
نمونه هــا  از  برخــی  بــرای  می ســازد. 
می توانــد نــام طبقــه بنــدی یــا شــماره 

ــد. ــری باش ــه گی نمون

Incident

حادثــه یــا هــر رخــداد ناخواســته کــه ســبب 
اســتاندارد  دســتورالعمل های  از  انحــراف 
ــی در  ــررات دولت ــن و مق ــا قوانی (SOPs) ی
ــردازش، برچســب گذاری،  ــی، پ ــگام بازیاب هن
ذخیره ســازی یــا توزیــع نمونه هــا گــردد 
از  بعــدی  اســتفاده های  بــر  می توانــد  و 

ــد. ــته باش ــر داش ــا تأثی نمونه ه

Individual

شــخص یــا هــر فــردی کــه مشــمول قوانیــن 
حفاظــت از اطالعــات ســالمت باشــد.

Informed consent

رضایــت آگاهانــه یــا تصمیــم بــرای شــرکت 
در پژوهــش توســط فــردی کــه واجــد 
شــرایط شــرکت در آن پژوهــش بــوده و 
ــرده  ــت ک ــات الزم را به درســتی دریاف اطالع
ــه  ــدون اینک ــت ب ــوده  اس ــاًل درک نم و کام
ــار،  ــا فش ــوذ ی ــال نف ــه اعم ــت هیچ گون تح

تهدیــد و تــرس قرار گرفتــه باشــد.

Institution

و  جمــع آوری  مســئول  ارگان  یــا  نهــاد 
ــه مســئولیت تأســیس،  ــا ک ــی نمونه ه بایگان
مــدت  طوالنــی  نگاهــداری  و  مدیریــت 
اگرچــه  بــه عهــده دارد.  را  بانک زیســتی 
ــد  ماهیــت ســازمانی ایــن مؤسســات می توان
به طــور گســترده ای متفــاوت باشــد امــا 
معمــوالً مراکــز بالینــی ســرطان، مراکــز 
ــی  ــات تحقیقات ــگاهی، مؤسس ــکی دانش پزش

بخش 1. واژه نامه و تعاریف
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مرتبــط بــا مراکــز درمانــی یــا ســازمان های 
اولیــه  به صــورت  کــه  مرکــزی هســتند 
زیســتی  بانک هــای  مدیریــت  مســئول 

ــتند. هس

Institutional review board )IRB) 

هیــأت نظــارت ســازمانی، بــه تعریــف کمیته 
اخــالق در پژوهــش (REC) مراجعه شــود.

Label

ــوع برچســب نوشــته، چــاپ، ترســیم  هــر ن
یــا چســبانده شــده بــر روی ظــرف یــا بســته 

محتــوی نمونــه.

   Liquid nitrogen (LN2)
         

ــردن  ــرد ک ــرای س ــرد ب ــک مب ــع ی ازت مای
در  نیتــروژن  اســت.  نمونه هــا  ذخیــره  و 
196-  درجــه سلســیوس تبدیــل بــه مایــع 
می شــود. نمونه هــای کــه در فــاز بخــار 
ــای  ــوند دم ــره می ش ــع ذخی ــروژن مای نیت
ــد  ــر دارن ــا باالت ــیوس ی ــه سلس 190- درج
کــه مقــدار گرم تــر بــودن نمونه هــا بســتگی 
بــه میــزان فاصلــه از ســطح فــاز مایــع دارد.

Liquid nitrogen tank

بــه  شــود  مراجعــه  مایــع؛  ازت  مخــزن 
”Dewar“ تعریــف 

Lyophilized

به منظــور  نمونــه  رطوبــت  گرفتــن 
ــل  ــیله تبدی ــدت به وس ــازی دراز م ذخیره س
ــه گاز تحــت  ــخ زده ب ــه ی ــوی آب نمون محت
freeze-“ ــت ــن حال ــه ای ــأ؛ ب ــرایط خ ش

می شــود. گفتــه  نیــز   ”dried

  Material Transfer Agreement
 (MTA)/Data Transfer Agreement
    (DTA

توافقنامــه یــا قــرارداد انتقــال داد هــا و 
مــواد پژوهشــی بیــن دو ســازمان به منظــور 

ــت  ــن حال ــه در ای ــده ک ــی گیرن ــداف پژوهش اه
در  گیرنــده  و  ارائه دهنــده  تعهــدات  و  حقــوق 
اســتفاده از مــواد و یــا اطالعــات و یــا هــر دو 

می شــود. تعریــف 

Monitoring system

سیســتم نظــارت بــر دمــا و شــرایط محیطــی 
شــامل اعــالن خطــر، دسترســی از راه دور، مــوارد 

ــا. ــک داده ه ــازی الکترونی ــره س ــی و ذخی امنیت

Participant

شــرکت  آزمایــی  کار  یــک  در  کــه  شــخصی 
می کنــد. ایــن اشــخاص معمــوالً بایــد واجــد 

باشــند. مطالعــه  آن  خــاص  شــرایط 

Patient

ــا  ــت پزشــکی و ی ــا مراقب ــه نظــارت ی شــخصی ک
درمــان را دریافــت می کنــد.

Pre-analytical data

عواملــي کــه ممکــن اســت در طــول فرآینــد 
جمــع آوري، پــردازش و ذخیــره نمونــه در آســیب 
رســیدن بــه آن، اثــر گذارنــد. ایــن داده هــا شــامل 
ــر  ــوع و مــدت زمــان هــر کــدام از مراحــل کار ب ن

ــت. ــه اس روی نمون

Preservation

اســتفاده از عوامــل شــیمیایی، تغییــر شــرایط 
محیطــی و یــا ســایر روش هــا در طــی آماده ســازی 
و ذخیــره یــک نمونــه، به منظــور جلوگیــری از 
تخریــب زیســتی یــا فیزیکــی آن نمونــه در مــدت 

ــداری. نگاه

Procedure

مجموعــه ای از مراحــل متوالــی کــه به گونــه ای 
ــام  ــب انج ــه ترتی ــی ب ــه وقت ــده اند ک ــی ش طراح

ــد. ــر می گردن ــی منج ــه خاص ــه نتیج ــود، ب ش

Processing

ــا  ــه، ام ــع آوری نمون ــس از جم ــه پ ــی ک ــر روش ه

)
)

ــد  ــود؛ مانن ــام می ش ــع آن انج ــل از توزی قب
ــاده ســازی، آزمایــش، فهرســت بنــدی و  آم

بــر چســب گذاری.

Pseudo-anonymization

ــوط  ــات مرب ــی آن اطالع ــه ط ــدی ک فراین
از  افــراد نمونــه  دهنــده،  بــه شناســایی 
ــه ایــن ترتیــب  ــده؛ ب دســترس خــارج گردی
ــتعار،  ــام مس ــا ن ــردی ب ــه های ف ــه شناس ک
شــناخت  بــدون  و  می شــود  جایگزیــن 
ــای  ــه بخش ه ــوان ب ــخاص می ت ــت اش هوی
دسترســی  پرونــده  اطالعــات  مختلــف 

ــت. داش
.

Quality

بــا  فراینــد،  یــا  نمونــه  یــک  مطابقــت 
ــن  ــش تعیی ــخصات از پی ــتانداردها و مش اس

ــده. ش

Quality assurance (QA)

ــی  ــای مدیریت ــه فعالیت ه ــتم یکپارچ سیس
شــامل برنامــه ریــزی، اجــرا، مســتند ســازی، 
ارزیابــی و بهبــود به منظــور اطمینــان از 
ــالم  ــا هــر کــدام از اق ــد ی اینکــه یــک فراین
ــورد  ــت م ــخصات و کیفی ــد مش ــرح  واج ط

ــتند. ــاز هس نی

Quality control (QC)

ــا  ــه عملکرده ــی ک ــای فن ــله فعالیت ه سلس
و ویژگی هــای همــه فرایندهــا یــا اقــالم 
ــخص  ــتانداردهای مش ــه اس ــه ب ــا توج را ب
اطمینــان حاصــل شــود  تــا  می ســنجد 
ــل  ــور کام ــده به ط ــن ش ــات تعیی ــه الزام ک

شــده اند. بــرآورده 

 Quality management system
(QMS

ســاختار ســازمانی، رویه هــا، فرایندهــا و 
ــع مــورد نیــاز جهــت اجــرای مدیریــت  مناب

ــت. کیفی
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Re-identification

ــازه  ــه اج ــر ک ــت پذی ــد برگش ــک فرآین ی
شناســه های  کــه  داده هایــی  می دهــد 
هویتــی آن حــذف شــده و توســط کــد 
جایگزیــن شده اســت، مجــدداً شناســایی 
ــاص  ــرد خ ــک ف ــا ی ــاط آن ب ــوند و ارتب ش
ــتفاده  ــق اس ــاًل از طری ــود؛ مث ــخص ش مش
از کــد یــا ارتبــاط یافتــن بــه مجموعــه 

 اطالعــات دیگــر.

Removal

”Retrieval“ مراجعه شود به

Repository

و  دریافــت  را  نمونه هــا  کــه  نهــاد  یــک 
ــر روی  ــات الزم را ب ــرده و عملی ــره ک ذخی
آن هــا انجــام داده و یــا توزیــع می کنــد. ایــن 
اصطــالح شــامل مــکان فیزیکــی و همچنیــن 
ــوط  ــای مرب ــترده ای از فعالیت ه ــف گس طی
ایــن  می شــود.  هــم  عملیــات  آن  بــه 
اصطــالح ممکــن اســت بــه یــک مرکــز 
ذخیــره زیســتی و یــا بانک زیســتی هــم 

ــود. ــالق ش اط

  Research ethics committee
( REC)

ــور  ــه به ط ــی ک ــا گروه ــه ی ــأت، کمیت هی
رســمی توســط یــک مؤسســه به منظــور 
نظــارت بــر موازیــن اخالقــی، حقوقــی، 
اجتماعــی، علمــی و مالــی تحقیقــات زیســت 
پزشــکی مرتبــط بــا انســان تعییــن شــده اند 
ــارت  ــش و نظ ــک پژوه ــروع ی ــد ش و تأیی
ــا را انجــام  ــه پژوهش ه ــن گون ــر ای دوره ای ب
می دهنــد. در بعضــی از کشــورها ایــن گــروه 

به عنــوان هیــأت نظــارت ســازمانی (IRB) یــا 
هیــأت/ کمیتــه اخالقــی تحقیــق (REB) شــناخته 

می شــوند.

Retrieval

عمــل حــذف، گرفتــن، بازیابــی، برداشــت یــا 
نمونه هــا. جمــع آوری 

Safety

روندهــا، روش هــا و فناوری هــای مــورد نیــاز بــرای 
اطمینــان از دوری از خطــر یــا آســیب.

Sample

هر واحد از مواد مشتق شده از یک نمونه

Shipping manifest

شرح کتبی از محتویات بسته ارسال شده

Snap-freezing

ــا اســتفاده از یــخ  فراینــدی کــه دمــای نمونه هــا ب
خشــک یــا نیتــروژن مایــع ســریعاً بــه دمــای زیــر 

ــد. ــه می رس 70- درج

Specimen

ــد  ــون و مانن ــا خ ــاص ی ــی خ ــه بافت ــک نمون ی
ــا  ــده ی ــرد دهن ــخص از ف ــان مش ــه در زم آن ک

شــود. گرفتــه  اهدا کننــده 

 Standard operating procedures
(SOPs

مجموعــه ای از دســتورالعمل های نوشــته شــده 

ــرد  ــه و عملک ــه روی ــرای رســیدن ب ــق ب دقی
ــن. ــف معی ــام وظای ــت در انج یکنواخ

Storage

شــرایط  تحــت  نمونه هایــی  نگاهــداری 
آینــده اســتفاده در  بــرای  خــاص 

Subject

ــت  ــا رعای ــه ب ــی ک ــا متوف ــده ی ــرد زن ــر ف ه
تعییــن  پزشــکی  روش هــای  و  معیارهــا 
ــه  ــی نمون ــم خصوص ــررات حری ــده و مق ش
ــای  ــورد نمونه ه ــود. در م ــذ می ش از وی اخ
انســانی در بعضــی از کشــورها واژه هــای 
 ”Individual“ یــا فــرد ”Donor“ اهدا کننــده
ممکــن اســت در ایــن مــورد اســتفاده شــود.

Traceability

قابلیــت ردیابــی محــل نمونــه در هــر کــدام 
پــردازش،  جمــع آوری،  اهــدا،  مراحــل  از 
چیدمــان  و  ســازی  ذخیــره  آزمایــش، 

. نه هــا نمو

Warm ischaemia

ــدن  ــای ب ــه در دم ــی ک ــت در حال ــر باف اگ
ــان خــون طبیعــی  قــرار داد از دریافــت جری
ــی اســت  کــه حــاوی اکســیژن و مــواد غذای

ــردد. محــروم )جــدا( گ

)

بخش 1. واژه نامه و تعاریف



بخش 2

نقش بانک های زیستی در مطالعات 
سرطان

ــات  ــتی در تحقیق ــای زیس ــک ه ــش بان نق
ــکی،  ــائل پزش ــر مس ــر آن ب ــتی و تاثی زیس
از  اقتصــادی در دو گــزارش  و  اجتماعــی 
اقتصــادی   توســعه  و  همــکاری  ســازمان 
بصــورت کلــی مــورد بحث قــرار گرفته اســت 
 OECD انتشــارات   .(OCED,20072009)
بــه اهمیــت، توجیــه و پایــداری در تأســیس 
بانــک هــای زیســتی پژوهشــی اشــاره دارد. 
در ســال 2014 ســازمانی تحــت عنــوان 
(BBMRI- ERIC) متشــکل از زیرســاخت 
و  مولکولــی  زیســت  تحقیقاتــی  منابــع 
بانک هــای زیســتی1  و کنسرســیوم زیــر 
ــوان  ــه عن ــا2  ب ــی اروپ ــاخت های تحقیقات س
ــتی  ــای زیس ــده بانک ه ــت کنن ــر حمای چت
ــوان  ــه عن ــا ب ــد ت ــکیل گردی ــا تش در اروپ

ــت  ــت از فعالی ــت حمای ــی جه کانون

 1European research infrastructure consortium
(ERIC

 2European research infrastructure consortium
(ERIC

ــن  ــوده همچنی ــل نم ــا عم ــا در اروپ ــن بانک ه ای
ــانی دارای  ــای انس ــه نمونه ه ــه ب ــی عادالن دسترس
ــا را  ــا آنه ــط ب ــات مرتب ــت و اطالع ــرل کیف کنت
van Omen et al.,2015; May-) ــد ــم نمای  فراه

.(rhofer et al.,2016

۲-1- اهمیت بانک های زیستی
بانــک  فوق العــاده  اهمیــت   -1-1-۲
ــرطان ــات س ــتی در تحقیق ــای زیس ه

ــک  ــای بیولوژی ــه نمونه ه ــت ک ــه اس ــن ده چندی
ــی،  ــاری زای ــد بیم ــی رون ــق بررس ــانی از طری انس
آزمایــش فرضیــات علمــی و تشــخیص بیومارکرهــا 
ــش  ــان دان ــور ترجم ــی به منظ ــات تجرب در مطالع
قــرار  اســتفاده  مــورد  تحقیقــات ســرطان،  در 
ــبب  ــد س ــای جدی ــور تکنولوژی ه ــد. ظه می گیرن
ایجــاد فرصت هــای بــی ســابقه در جهــت بررســی 
ژنــوم انســان و چگونگــی بیــان ژن هــای آن، 
ــای  ــل مولکول ه ــات متقاب ــده ارتباط ــبکه پیچی ش
ــرات  ــی تغیی ــی و بالین ــای عمل ــتی و پیامده زیس

.(NCI,2016) ــت ــده اس ــا گردی آن ه
بــر روی نمونه هــای  بنابرایــن مطالعــه    
انســانی در شــناخت مکانیســم هــای جدیــد 
ــرفت،  ــیر پیش ــن س ــوع، تعیی ــر در وق درگی
ــب  ــان و عواق ــه درم ــخ ب ــا پاس ــت ی مقاوم
بالینــی بیمــاری ســرطان بــه یــک امــر 
 Riegman et) شده اســت  بــدل  حیاتــی 

    .(al,a 2006
  بانک هــای زیســتی زیــر بنــای توســعه 
ــت  ــرفت در زیس ــه پیش ــوزه رو ب ــه ح در س

ــتند: ــکی هس ــی پزش شناس
  اپیدمیولــوژی مولکولــی و ژنتیــک )بــا 
هــدف     ارزیابــی علــل ژنتیــک و محیطــی 
ســرطان در جمعیــت عمومــی و خانــواده 

ــا( ه
 آســیب شناســی مولکولــی )بــا هــدف 
تشــخیص  و  بنــدی  طبقــه  پیشــرفت 
ــی( ــخصات مولکول ــه مش ــر پای ــرطان ها ب س

)

)
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بخش 2. نقش بانک های زیستی در مطالعات سرطان

 فارماکوژنومیکــس1  و فارماکوپروتئومیکس2  
بیــن  همبســتگی  شــناخت  هــدف  )بــا 
بیمــار  شــخصی  فنوتیــپ  و  ژنوتیــپ 
دارویــی( درمــان  بــه  او  پاســخ  نــوع  و 

در  بانک زیســتی  اهمیــت   -۲-1-۲
محــور  فــرد  پزشــکی  پیشــرفت 

یاشــخصی ســازی پزشــکی3

بــه  ابتــال  از  پیشــگیری  فرصت هــای 
ــخیصی  ــج تش ــای رای ــا در روش ه بیماری ه
بــه دلیــل تمرکــز توجــه بــر عالئــم ظاهــری 
بیماری هــا، اهمیــت عوامــل خطــر )ریســک 
فاکتورهــا(  اغلــب نادیــده گرفتــه می شــوند. 
ــتی  ــای زیس ــش نمونه ه ــع آوری و آزمای جم
بــر  تشــخیص  بــرای  ضــروری  روشــی 
ــه  ــت ک ــاری اس ــی بیم ــیب شناس ــه آس پای
ــی  بهره منــدی بیمــاران از تحقیقــات مولکول
و ژنتیکــی ســرطان را نیــز ممکــن می نمایــد.

 پزشــکی شــخصی و پزشــکی دقیــق در 
تشــخیص های  در  تحــول  ایجــاد  حــال 
پزشــکی هســتند و باعــث حرکــت در جهــت 
بیمــار  و  منظــوره  چنــد  تشــخیص های 
.(Hall et al.,2011) شده اســت  محــور 

ــخصی4: رویکــردی در حــال  ــکی ش پزش
از  کــه  اســت  پزشــکی  علــم  در  ظهــور 
ــرای  ــرد ب ــط ف ــی و محی ــخصات ژنتیک مش
ــه پیشــگیری،  ــوط ب هدایــت تصمیمــات مرب
تشــخیص و درمــان بیمــاری بهــره می گیــرد. 
امــروزه ایــن مفهــوم اصــالح شــده و دامنــه 
آن نیــز گســترش یافتــه اســت تــا رویکردها، 
ــز  ــود در مراک ــیوه های موج ــات و ش تصمیم
ــه  ــود و در نتیج ــامل ش ــز ش ــکی را نی پزش
ــام پزشــکی دقیــق  از اصطــالح جدیــدی به ن
مــورد  ایــن  در   (Precision medicine)

اســتفاده می شــود.
ــکی  ــن روش پزش ــق5: ای ــکی دقی پزش
توســط مؤسســه ملــی بهداشــت ایــاالت 
متحــده  (NIH)6 به عنــوان یــک رویکــرد 
ــف  ــاری تعری ــان و پیشــگیری از بیم در درم
حداکثــر  دنبــال  بــه  کــه  شده اســت 
1pharmacogenomics 
2parmacoproteomics 
3Precision Medicine or Personal medicine 
4personal medicine 
5precision medicine 
6United States National Institute of Health 

ــا در نظــر گرفتــن تفاوت هــای فــردی  اثربخشــی ب
در ژنتیــک، محیــط زیســت و شــیوه زندگــی افــراد 
اســت )کارگــروه پزشــکی دقیــق، ســال 2015(. در 
ــل ژنومیــک  ــه و تحلی ــن روش از پزشــکی تجزی ای
و اپی ژنومیــک همــراه بــا ســایر اطالعــات مربوطــه 
ــردی  ــا و حساســیت های ف ــایی الگوه ــرای شناس ب
ــای ــرد. ارزیابی ه ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــار م بیم

مولکولــی ممکــن اســت تبدیــل بــه ضرورتــی 
نمــودن  دنبــال  مختلــف  مراحــل  در  اصولــی 
ــد  ــوه می توان ــه بالق ــوند ک ــاران ش ــت بیم وضعی
ــی،  ــش آگه ــخیص، پی ــگیری، تش ــه پیش ــر ب منج
ــراد گــردد. ــر بیمــاری در اف ــان و نظــارت بهت درم

ــر  ــتی ب ــای زیس ــرات بانک ه ۲-1-3- تأثی
ــکی ــن آوری و پزش ــت ف ــای زیس نوآوری ه

در زنجیــره از کشــف آزمایشــگاهی تــا کاربــرد 
ــدی در  ــش کلی ــتی نق ــای زیس ــکی، بانک ه پزش
 (R&D) ــوم زیســتی و رشــد تحقیــق و توســعه عل
آن دارنــد. پیشــرفت در پزشــکی وابســته بــه 
نــوآوری و تبدیــل یافته هــای آزمایشــگاهی بــه 
اقدامــات بالینــی اســت. دسترســی بــه نمونه هــای 
بیولوژیــک انســانی و داده هــای مربــوط بــه آن هــا، 
در  پیشــرفت هایی  چنیــن  نیــاز  پیــش  اغلــب 

ــتند. ــعه هس ــق و توس تحقی
ــت و  ــای زیســتی  باکیفی ــن توســعه بانک ه  بنابرای
ــی  ــد انتقال ــه، رون ــی نوآوران ــتم های تحقیقات سیس
ترجمــان دانــش را تســریع و ســاده می کننــد. 
ایــن موضــوع تــا حــد زیــادی به واســطه پیشــرفت 
فن آوری هــای  هزینــه  کاهــش  و  فن آوری هــا 
اطالعــات (IT)7 مــورد اســتفاده بــرای ذخیــره 
ــا تعــداد  ــات نمونه هــای ب ــی اطالع ســازی و ارزیاب
زیــاد، همچنیــن افزایــش تــوان آنالیــزی و کاهــش 
قابــل توجــه هزینــه شناســایی توالــی DNA و 
دسترســی بــه نتایــج در کوتــاه مــدت میســر 
طیــف  در  مشــابه  پیشــرفت های  شده اســت. 
ــایی  ــرفت در شناس ــب پیش ــی موج ــنجی جرم س
ــتی  ــای زیس ــا در نمونه ه ــا ومتابولیت ه پروتئین ه
گردیــده اســت. همچنیــن بــه مقــدار زیــادی 

ــت. ــش داده اس ــا را کاه ــام آن ه ــه انج هزین

۲-1-4- اهمیــت ایجــاد شــبکه و تبــادل 
اطالعــات در بیــن بانک هــای زیســتی

ــا  ســرطان مشــکلی اســت کــه مــردم سراســر دنی
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بــا آن روبــرو هســتند. میــزان شــیوع و 
مــرگ و میــر در ایــن بیمــاری در نقــاط 
مختلــف جهــان متفــاوت اســت. عــالوه 
ــداد  ــود تع ــکل نب ــل مش ــه دلی ــن، ب ــر ای ب
کافــی مــوارد بیمــاری در هــر کــدام از 
مراکــز جمــع آوری و یــا حتــی در درون 
یــک کشــور، مطالعــه بــر روی بســیاری 
از اشــکال نــادر ســرطان محــدود اســت.

نمــودن  هماهنــگ  یــا  ســازی  شــبکه 
ترغیــب  موجــب  زیســتی،  بانک هــای 
اطالعــات  و  نمونه هــا  جمــع آوری  بــه 
باکیفیــت و انجــام پروژه هــای تحقیقاتــی 
تکــراری  تحقیقــات  کاهــش  و  بــزرگ 
 Yuille et al.,2008; Harris et)می گــردد
ــرطان  ــتی س ــای زیس al.,2012). در بانک ه
شبکه ســازی، مــا را قــادر بــه مطالعــه و 
دســته بنــدی انــواع نــادر ســرطان می کنــد. 
ــده  ــوب ش ــادر محس ــی ن ــرطان در صورت س
کــه کمتــر از پنــج مــورد آن در هــر ده هــزار 
ــوارد  ــر تشــخیص داده شــود و معمــوالً م نف
ــرطان های  ــدود 20% از س ــرطان ح ــادر س ن
 ESMO,) می دهنــد  تشــکیل  را  جدیــد 
2010; van Omen et al.,2015; May-

.(rhofer et al.,2016
وجــود  نشــان دهنده  ســازی،  شــبکه    
جریانــی از اطالعــات و تجربیــات و مــواد 
بیــن  مــا  مختلــف،  در جهــات  زیســتی 
مراکــز ســرطان و مراکــز تحقیقاتــی بــوده و 
نیازمنــد پذیــرش اســتانداردهای فنــی رایــج 
ــرای جمــع آوری، ذخیــره و ثبــت نمونه هــا  ب
ــد.  ــات می باش ــت اطالع ــا و مدیری و داده ه
در  مهمــی  نقــش  زیســتی  بانک هــای 
و  داشــته  تبــادالت  این گونــه  تســهیل 
طرح هــای  زیر بنــای  و  الزم  تــدارکات 
چنــد مرکــزی بیــن مراکــز تحقیقاتــی، 
از  مراقبــت  و  تشــخیص  و  دانشــگاهی 
بیمــاران ســرطانی را فــر اهــم می کنــد. 
مشــغول  کــه  بانک زیســتی  شــبکه های 
جمــع آوری، آمــاده ســازی، ذخیــره ســازی و 
ــتند، دارای  ــتی هس ــای زیس ــش نمونه ه پخ
کوچــک  بانک هــای  از  گســترده  اشــکال 
ــر  ــگاهی و درگی ــا دانش ــی ی ــز تحقیقات مراک
بانک هــای  تــا  گرفتــه  پــروژه  یــک  در 
مراکــز بــزرگ درمانــی و دانشــگاهی بــا 
پروژهــای بــزرگ یــا بانک هــای زیســتی 
شــبکه های  همچنیــن  هســتند.  تجــاری 
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منطقــه ای، ملــی و بین المللــی در حــال 
از  تأمیــن ذخایــر  توســعه هســتند کــه 
ــد.  ــده دارن ــر عه ــف را ب ــای مختل جمعیت ه
مثــاًل در کشــورهای بــا درآمــد کــم یــا 
متوســط1 شــبکه بانک زیســتی و ســاختار 
ــس  ــط آژان ــه توس ــو رت  (BCNet)2 ک کوه
 IARC ســرطان  تحقیقــات  بین المللــی 
3هماهنــگ می شــوند، یــک فهرســت مــدون 

مجــازی از ذخایــر موجــود را بــرای اعضــای 
ــت. ــرده اس ــم ک ــود فراه خ

شــبکه ها  مدیریــت  و  عملیــات  روش    
بســتگی بــه اهــداف و مأموریــت آن هــا دارد. 
یکــی از ایــن الگوهــای عملیاتــی، مــدل 
بانک زیســتی  آن  در  کــه  اســت  فــدرال 
در  و  کــرده  حفــظ  را  خــود  نمونه هــای 
ــترک در  ــروژه مش ــک پ ــزوم در ی ــورت ل ص
شــبکه، همــکاری می کنــد. روش دیگــر 
 (Project-based) ــروژه ــه پ ــر پای ــدل ب م
اســت، در ایــن مــدل بانک زیســتی نمونــه را 
به منظــور یــک پــروژه مشــخص جمــع آوری 

.(Vaught et al.,2009) می کنــد 
یــک  موفقیــت  در  متعــددی  عوامــل 
مؤثــر  زیســتی  بانک هــای  از  شــبکه 
ــتند: ــر هس ــوارد زی ــامل م ــه ش ــتند ک هس

 اهــداف به خوبــی تعریــف شــود، هماهنگــی 
ــم  ــد و مکانیس ــته باش ــود داش ــری وج مؤث
باشــد. مشــخص  مالــی  منابــع  تأمیــن 

رشــته های  بــا  شــبکه  مؤثــر  ارتبــاط   
ــی مربوطــه  ــه علمــی جهان پزشــکی و جامع

ــد. ــته باش ــود داش وج
 ،(SOPs) روش هــای عملیاتــی اســتاندارد  
و  متناســب  انفورماتیــک  سیســتم های 
و سیاســت های  آگاهانــه  رضایت نامه هــای 
ــود  ــده وج ــگ ش ــات هماهن ــال اطالع انتق

ــد. ــته باش داش
 ابزارهــای شناســایی مجــدد افــراد شــرکت 
کننــده و پیگیــری وضعیــت فعلــی ســالمتی 
یافته هــای  و  اطالعــات  بازیابــی  و  آنــان 
ــد. ــم باش ــدگان فراه ــرکت کنن ــی ش بالین

  مــوارد فــوق ابزارهــای کلیــدی در موفقیــت 
هســتند.نمونه  بانک زیســتی  شــبکه های 
موفــق از کارایــی شــبکه در انجــام یــک 
پــروژه مطالعــه جمعیتــی و آینــده نگــر 

 1low-and Middle-Income countries 
2Biobank and Cohort Building Network 
3International Agency for Research on Cancer 

ســرطان و تغذیــه اروپــا (EPIC)4  اســت کــه 
ــس  ــط آژان ــده و توس ــروع ش ــال 1990 ش در س
ــگ  ــرطان IARC هماهن ــات س ــی تحقیق بین الملل
می شــود. در ایــن پــروژه، ده کشــور اروپایــی و 
ــد و هــر  بیســت و ســه مرکــز EPIC شــرکت دارن
ــه زیســتی و اطالعــات  ــه جمــع آوری نمون مرکــز ب
الزم می پــردازد. نمونه هــای خــون و داده هــای 
مرتبــط، شــامل اطالعــات مربــوط بــه روش زندگی 
ــده  ــع آوری ش ــورت، جم ــروع کوه ــه در ش و تغذی
و نمونه هــای خــون هشــت کشــور اروپایــی در 
بانک زیســتی مرکــزی IARC نگاهــداری می شــوند. 
دو کشــور حــوزه اســکاندیناوی، نمونه هــای خــون 
می کننــد. نگاهــداری  خودشــان،  کشــور  در  را 

اگــر چــه EPIC از ابتــدا دارای یــک بانک زیســتی 
مرکــزی بــرای نمونه هــای اولیــه بــوده، ولــی 
نمونه هــای بافتــی افــرادی کــه در ایــن بیــن 
مبتــال بــه ســرطان شــده اند در خــود مراکــز 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــوند و ب ــداری می ش ــه نگاه مربوط

EPIC یــک بانک زیســتی فــدرال اســت.
فرصــت  پژوهشــگران  بــرای   EPIC مطالعــات 
ــرگ  ــت م ــا عل ــی ب ــاط روش زندگ ــی ارتب بررس
ارتبــاط  همچنیــن   (Bergmann et al, 2013)
ــر  ــرگ و می ــزان م ــا می ــی ب ــواد غدای ــت م دریاف
ماننــد  ســرطان،  انــواع  بــه  مبتــال  افــراد  در 
 ،(Aleksandrova.,2014) کولورکتــال  ســرطان 
و   (Rohrmann,2013) پروســتات  ســرطان 
قلبــی  بیمارهــای  ماننــد  بیماری هــا  ســایر 
.(Crowe.,2012) ــد ــم می کن ــکمیک را فراه ایس

2-1-4-1- ابزارهای شبکه های کارآمد

ــرای  ــم ب ــزار مه ــن اب ــر چندی ــال های اخی در س
ــع  ــتن مناب ــتراک گذاش ــه اش ــبکه و ب ــاد ش ایج
بیــن بانک هــای زیســتی بــه وجــود آمــده و 
ــد  ــه چن ــه ب ــتند. در ادام ــترش هس ــال گس در ح
ــه از ایــن ابزارهــا اشــاره می شــود )می توانیــد  نمون

بخــش8.3 را نیــز مشــاهده کنید(.
کــه   )2  .1 )نســخه های    5MIABDS مــدل   
بــه  بــرای  الزم  اطالعــات  حداقــل  پایــه  بــر 
ــا در بانک زیســتی  ــادل داده ه ــتراک گذاری و تب اش
اســت. نســخه MIABDS 1 حداقــل داده هــا و 
چهارچوب هــای مــورد نیــاز بــرای به اشــتراک 
ــادل داده هــا و نمونه هــای بیولوژیــک  گــذاری و تب

 4European Prospective Investigation into Cancer 
and Nutriton
5Minimum Information about Biobank Data Sharing 

و ایجــاد یــک همــکاری بیــن بانک هــای 
 Norlin et) می کنــد.  توصیــه  را  زیســتی 
معرفــی   2  MIABDS نســخه   (al.,2012
کننــده آنتولــوژی6  یــا بــه عبــارت دیگــر بــه 
ارائــه اطالعــات دقیــق و رســمی از ســاختار 
اداری بانک هــای زیســتی می پــردازد کــه 
نمونه هــای مــورد عالقــه در آن ذخیــره 
ــک  ــق کم ــه محق ــو ب ــن الگ ــت. ای شده اس
ــط  ــؤاالت مرتب ــخ س ــه پاس ــا ب ــد ت می کن
ــوع  ــداد و ن ــد تع ــود، مانن ــش خ ــا پژوه ب
نمونه هــای قابــل درخواســت و اطالعــات 
مفیــد دیگــر و همچنیــن امــکان تمــاس 
نمونــه  دهنــده  تحویــل  کارکنــان  بــا 
Broch-) ــد ــدا کن ــت پی ــتی دس  بانک زیس

.(hausan et al.,2013
دوره  بــه  مربــوط  در دســتورالعمل های   
زمانــی پیــش از شــروع آزمایش هــا روی 
 (SPERC Lehmann et al.,2012) ــه نمون
بــر شناســایی و ثبــت مهم تریــن عوامــل 
مؤثــر بــر کیفیــت نمونه هــا در زمــان گرفتــن 
و آمــاده ســازی آن هــا در کلینیــک، اعــم از 
مایــع یــا جامــد یــا مشــتقات معمــول آن هــا 
و ذخیــره آن هــا تأکیــد دارد. بــا ایــن وجــود 
ــه  ــبت ب ــت نس ــن اس ــزار 7SPERC ممک اب
انتشــارات کمیتــه اســتاندارد اروپــا در ســال 
ــتانداردهای  2015 (CEN.,2015) و یــا اس
در حــال تدویــن و جدیــد ISO276 اهمیــت 

کمتــری داشــته باشــد.
  معیارهــای کمیته اســتاندارد ســازی اروپا8 
یــا CEN بــر استانداردســازی تمامــی مراحل 
ــا مراحــل  ــان اخــذ ت ــه از زم ــا نمون ــار ب رفت
آزمایــش نمونــه تأکیــد دارنــد. ایــن معیارهــا 
بــر اســاس مطالعــه در مــورد مهم تریــن 
ــن  ــه تدوی ــت نمون ــر کیفی ــر ب ــل مؤث عوام
ــخصات  ــتورالعمل مش ــن دس ــده اند. در ای ش
ــرای تدویــن و اســتاندارد  ــر تــالش ب فنــی ب
کــردن مراحــل مختلــف در مرحلــه قبــل از 

آزمایش هــا افــزوده شده اســت.

 2-1-4-2- معیارهای دیده شدن در 
چهارچوب ارجاع استاندارد

ــودن  ــی ب ــبکه بین الملل ــک ش ــی از ی بخش
6Ontology 
7Sample PREanalytical Code 
8European Committee for Standardization 
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بخش 2. نقش بانک های زیستی در مطالعات سرطان

ــع  ــی مناب ــن در فهرســت جهان ــرار گرفت و ق
ایجــاد  ظرفیــت  داشــتن  دســترس،  در 
فرصــت  جمعیتــی،  زیســتی  بانک هــای 
اســتفاده از امکانــات و تجربیــات شــبکه ها را 
ــد.  ــم می کن ــتی فراه ــک بانک زیس ــرای ی ب
ــه  افزایــش مشــارکت در تحقیقــات منجــر ب
افزایــش توجــه و بــه رســمیت شــناخته 
ــک  ــوان ی ــتی، به عن ــای زیس ــدن بانک ه ش
ــی  ــاخت های پژوهش ــم در زیرس ــش مه بخ
خواهــد شــد. ایــن ویژگی هــا می تواننــد 
ــان  ــه نفــس محقق ــاد ب ــت اعتم ــث تقوی باع
و  کشــورها  در  نمونــه  اهداکننــدگان  و 
مراکــزی باشــد کــه ایــن ذخایــر را بــه نحــو 
ــرداری  ــره ب ــت و به ــری مدیری ــه و مؤث بهین

ینــد. می نما
  اخیــراً یــک برنامــه بــرای تدویــن راهنماهــا 
ــتفاده از  ــورد اس ــزارش در م ــه گ ــرای ارائ ب
منابــع زیســتی و معیار هــای اســتناد بــه 
ــه  ــا ب ــت ت ــده اس ــدازی گردی ــا راه ان آن ه
ــر در  ــی مؤث ــماً تالش های ــب رس ــن ترتی ای
ــر  ــه اشــتراک گذاری ذخای تولیــد، حفــظ و ب
زیســتی باکیفیــت تشــخیص داده شــوند.

  دو هــدف جدیــد بــرای تبییــن روش هــای 
رســمی  شــناختن  به منظــور  اســتاندارد 
مشــارکت بانک هــای زیســتی در تحقیقــات، 
علمــی  نشــریات  در  اســتناد  طریــق  از 
اســت  عبــارت  کــه  شــده اند  پیشــنهاد 
از: قــرار گرفتــن منابــع زیســتی )نظیــر 
Co-)  1 لبانک هــای زیســتی( در دســتورالعم

ــع  ــتفاده از مناب ــزارش اس ــت گ BRA) جه
 Bravo et) ــی ــاالت پژوهش ــتی در مق زیس
al.,2015) و در نظــر گرفتــن ضریــب تأثیــر 
)ایمپکــت فاکتــور( تحقیقــات منابع زیســتی   
در اســتاندارد  یــک  به عنــوان   ،2(BRIF)
 اســتنادها اســت. پیوســتن بانک های زیستی

و  توجــه  افزایــش  موجــب   BRIF بــه   
ــردن از مشــارکت  ــره ب ــا و به شــناخت آن ه
می شــود  شــبکه ها  پروژه هــای  در 
.(Cambon-Thomsen et al.,2011)

  به رســمیت شــناخته شــدن نقش بانک های 
زیســتی در تحقیقــات علمی، موجب تشــویق 
بــه اشــتراک گذاشــتن منابــع زیســتی شــده 
و توجــه بــه بانک هــای زیســتی را در ســطح 
ملــی و بین المللــی افزایــش خواهــد داد.
1Bioresource Research Impact Factor 
2Bioresource Research Impact Factor 

۲-۲- مالحظــات مربــوط بــه راه انــدازی 
از  اســتفاده  و  زیســتی  بانک هــای 

نمونه هــای ذخیــره شــده

بانک هــای  در  ذخایــر  از  اســتفاده  و  گســترش 
از  بســیاری  به کارگیــری  نیازمنــد  زیســتی، 
مهارت هــا اســت و دارای پیامدهــای اخالقــی و 
قانونــی نیــز هســت. بخــش1.3 از ایــن کتــاب بــه 
اهمیــت مســائل اخالقــی، حقوقــی و اجتماعــی در 
ــر صــورت برخــی از  ــردازد. در ه ــن رابطــه می پ ای
دســتورالعمل ها و اســناد کلیــدی مفیــد در هنــگام 
ــتی  ــک بانک زیس ــاد ی ــرای ایج ــری ب ــم گی تصمی

از: عبارت انــد 
  بیانیــه WMA تایپــه3 ، در مــورد مالحظــات 
داده هــای  پایگاه هــای  خصــوص  در  اخالقــی 
زیســتی  بانک هــای  و  بهداشــتی   (databases)

.(WMA, 2016)
  بیانیــه WMA هلســینکی4  کــه چارچــوب کلــی 
ــات پزشــکی را  ــه تحقیق ــوط ب طــرح ســؤاالت مرب

.(WMA.,2013) ــد ــان می کن بی
 :5  OECD تخصصی تــر  دســتورالعمل های   
بانک هــای  بــه  مربــوط  دســتورالعمل  شــامل 
تحقیقــات  داده  پایگاه هــای  انســانی  زیســتی 
ژنتیــک (OECD.,2009) و دســتورالعمل بهتریــن 
ــر  ــز ذخای ــرای مراک ــا (Best Practice) ب روش ه

.(OECD.,2007) زیســتی 
 (Best Practice) روش هــا  بهتریــن  اصــول   
ــر مؤسســه  ــی نظی تنظیــم شــده توســط ارگان های
 (NCI.,2016)  6ملــی ســرطان ایــاالت متحــده
ــط  ــتی و محی ــر زیس ــی ذخای ــن بین الملل و انجم

.(ISBER.,2012) زیســت7  
 راهنمــای اتحادیــه جهانــی ژنومیــک و ســالمت8  
(GA4GH,.2016) و پــروژه ژنومیــک جمعیــت 

  .(P3G) 9ــه ــی در جامع عموم
(P3G, 2016) و

مقــررات  از جملــه  اروپــا،  اتحادیــه  قوانیــن   

3Taipei 
4Helsinki 

 5Organization for Economic Co-operation and 
Delelopment
6United States National Cancer Institute 
7International Society for Biological and Environmen- 
tal Repositories
8Global Alliance for Genomics and Health 
9Public Population Project in Genomics and Society 

 European) حفاظــت از اطالعــات عمومــی
(Commission.,2016

  رویکــرد مفیــد دیگــری حقوق و مســئولیت 
پذیــری را از مجموعــه اصــول اخالقــی 4 
گانــه در تحقیقــات زیســت پزشــکی بــه 
ــد  ــن 4 اصــل عبارت ان ارمغــان مــی آورد و ای
ــه اســتقالل، آســیب نرســاندن،  از: احتــرام ب
 Beauchamp) ســود رســاندن و عدالــت
and Childress.,2013). صیانــت از حقــوق 
ــن اصــول شــامل  ــه از ای ــراد نشــأت گرفت اف
بهبــود روش هــای مناســب بــرای اخــذ 
ــه از یــک اهدا کننــده بالقــوه  رضایــت آگاهان
پروتکل هــای  تدویــن  و  زیســتی  نمونــه 
تحقیقاتــی کامــاًل منطبــق بــا اصــول 4 گانــه 
ــه  ــی ک ــه و محققین ــد. مؤسس ــوق می باش ف
بانک هــای زیســتی را ایجــاد و مدیریــت 
ــت  ــئولیت حفاظ ــن مس ــد، همچنی می کنن
ــان از  ــظ اطمین ــخاص، حف ــات اش از اطالع
امنیــت زیســتی ومحیطــی و فراهــم نمــودن 
مجــدد  اســتفاده  و  دسترســی  شــرایط 
نمونه هــا بــرای مقاصــد پژوهشــی بــا رعایــت 
ــده  ــف ش ــرایط تعری ــه و ش ــاد رضایت نام مف
ــت  ــت دریاف ــد. درخواس ــده دارن ــر عه را ب
ــد  ــه تجدی ــه ب ــا توج ــتی ب ــای زیس نمونه ه
ــا  ــراه ب ــواره هم ــا هم ــودن نمونه ه ــر ب ناپذی
ــتفاده  ــرای اس ــا ب ــتن اولویت ه ــر داش در نظ
ــت  ــد تح ــه بای ــع نمون ــوده و توزی ــی ب علم
توافق نامه هــای واضــح و مســتند انتقــال 
مــواد MTA 10 باشــد. در ادامــه ایــن کتــاب 
ــر بیشــتر  ــوق و مســئولیت های فوق الذک حق

توضیــح داده شــده اند.

۲-3- اصول تأسیس بانک های 
زیستی پایدار

ایجــاد یــک بانک زیســتی پــر هزینــه اســت. 
ــداری و  ــای نگاه ــن، هزینه ه ــر ای ــالوه ب ع
جــاری آن بــرای مؤسســات بــدون پشــتوانه، 
ــد.  ــاد نمای ــی ایج ــار مال ــک فش ــد ی می توان
ایــن محدودیــت، مهم تریــن مانــع در ایجــاد 
و گســترش بانک های زیســتی در کشــورهای 
بــا در آمــد کــم یــا متوســط و همچنیــن دوام 
طوالنــی مــدت بانک هــای زیســتی در همــه 
ــت  ــن محدودی ــذر از ای ــت. گ ــورها اس کش
ــالش  ــد ت ــتی نیازمن ــای زیس ــاد بانک ه ایج
10Material Transfer Agrement 
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و  ملــی  ســطح  در  هماهنــگ  و  مؤثــر 
ــن  ــت ای ــل اهمی ــه دلی ــی اســت. ب بین الملل
ــالمت و  ــوط به س ــات مرب ــا در تحقیق بانک ه
بیمــاری در جهــان، بخــش عمومــی )محلــی، 
ــی(   ــای بین الملل ــازمان ها و ارگان ه ــی، س مل
مســئولیت مشــارکت و ســرمایه گــذاری 
در امــور زیــر بنایــی بانک هــای زیســتی 
را دارنــد. در مقابــل، مســئولیت ایجــاد و 
ــتفاده  ــل اس ــدار و قاب ــر پای ــداری ذخای نگاه
ــات  ــده مؤسس ــر عه ــاً ب ــق، عمدت در تحقی
ــش  ــات و بخ ــور مؤسس ــن منظ ــت. بدی اس
عمومــی بایــد مــوارد ذیــل را فراهــم کننــد:

  زیر ساخت بانک های زیستی
  حفظ و نگاهداری زیر ساخت ها

   تجهیزات
  هزینه های جاری

  پرسنل آموزش دیده
  سیستم مدیریت اطالعات

(QMSs) مدیریت کیفی سیستم  
   دســتورالعمل های منطبــق بــا اصــول 
.(ELSI) اخــالق، قانــون و مســائل اجتماعــی

کننــدگان  اســتفاده  ایــن  بــر  عــالوه    
طریــق  از  بایــد  زیســتی  بانک هــای  از 
و  هزینه هــا  پرداخــت  در  مشــارکت 
تعرفه هــا و کمک هــای مالــی بــه حفــظ 
کمــک  زیســتی  بانک هــای  مــدت  دراز 
ــد  ــتی بای ــای زیس ــن بانک ه ــد؛ بنابرای کنن
بــرای  را  کاربــران  اســتفاده  هزینه هــای 
ــا  ــانی، داده ه ــای انس ــه نمونه ه ــی ب دسترس
ــای  ــش هزینه ه ــور پوش ــات، به منظ و خدم
جمــع آوری، آمــاده ســازی، ذخیــره، بازیابــی 
ــات  ــانی و اطالع ــای انس ــل نمونه ه و تحوی
ــای  ــال نمونه ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــن کنن تعیی
ــد  ــرایطی نمی توانن ــچ ش ــت هی ــانی تح انس
تجــاری شــوند. صــرف نظــر از نقــش صنعــت 
بانک هــای  اصلــی  گــذاری  ســرمایه  در 
زیســتی، مســئله جــدی مــورد بحــث، باقــی 
ــع آوری  ــی جم ــئولیت های قانون ــدن مس مان
داخــل  در  زیســتی  نمونــه  نگاهــداری  و 
مؤسســات اســت؛ زیــرا اهــدا کننــدگان 
مؤسســات  بــه  نمونــه  دادن  بــا  نمونــه 
موافقــت می کننــد و نــه بــه محققیــن و 
یــا اشــخاص دیگــر و بــه همیــن دلیــل 
ــان  ــا پای ــان پژوهــش ی نمونه هــا پــس از پای
یافتــن قــرارداد پژوهشــگران بایــد همچنــان 
نگاهــداری شــوند.  در مؤسســه مربوطــه 

ــداوم  ــان از ت ــرای اطمین ــوارد ب ــن م ــه در ای البت
نظــارت بــر نمونه هــا، مؤسســه بایــد فــرد دیگــری 
ــر عهــده دارد  ــا را ب ــی نمونه ه کــه مســئولیت اصل

ــد. ــی کن معرف
ــات  ــداری و ثب ــای پای ــاز و کاره ــف س   در تعاری
حفــظ  سیســتم  اســت  الزم  بانک زیســتی،  در 
و  نمونــه دهنــدگان  مانــدن هویــت  محرمانــه 
ممانعــت از اســتفاده نادرســت از داده و نمونــه 
ی زیســتی فراهــم گــردد. عــالوه بــر ایــن، پایــدار 
بانک هــای زیســتی، به شــدت وابســته  مانــدن 
ــاظ  ــه لح ــده، ب ــره ش ــای ذخی ــه ارزش نمونه ه ب
ــی  ــی علم ــر مبان ــودن از نظ ــط ب ــت، مرتب کیفی
ــت. ــا اس ــتفاده از نمونه ه ــزان اس ــن می و همچنی

ــه  ــه هزین ــد ک ــی نشــان می ده ــای مال   تخمین ه
ــه  ــادی از آنچ ــدار زی ــه مق ــتی ب ــی بانک زیس واقع
ــد  ــرآورد می کنن ــی ب ــات مال ــا مؤسس ــن ی محققی
 Matharoo-Ball and) اســت  بیشــتر  بســیار 
بــرای  هزینه هــا  جبــران   .(Thomson.,2014
ــت.  ــروری اس ــتی ض ــات بانک زیس ــداری و ثب پای
ــا  ــران هزینه ه ــرای جب ــه، ب ــر مؤسس ــه ه ــر چ اگ
ــد  ــود را خواه ــداف خ ــر اه ــق ب ــای منطب روش ه
داشــت امــا هزینه هــای اصلــی شــامل هزینــه 
پرســنلی، تجهیــزات، مــواد مصرفــی و تــدارکات و 

هزینه هــای خدماتــی هســتند.
  الگوهــای تأمیــن هزینــه، بایــد بــه روابــط 
ــی،  ــز علم ــی، مراک ــات مال ــران، مؤسس ــن کارب بی
صنعتــی  شــرکای  همچنیــن  و  دانشــگاه ها 
ــه   ــود برنام ــن وج ــد. همچنی ــه کن ــی توج احتمال
غیرقابــل  حــوادث  بــا  مقابلــه  خصــوص  در 
ــاخت های  ــر س ــت زی ــدم کفای ــی و ع ــش بین پی
حمایتــی در برابــر عواملــی ماننــد ســیل یــا 
ــت در  ــرق و اینترن ــان ب ــش ســوزی، قطــع جری آت
ــوند. ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــی بای ــوی مال ــر الگ ه

راه  بــرای  ۲-4- مالحظــات عمومــی 
بانک زیســتی انــدازی 

ــتی،  ــک بانک زیس ــدازی ی ــاد و راه ان ــگام ایج هن
عوامــل متعــددی بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد. 
 ISBER توضیــح مفصلــی از ایــن الزامــات در ســند
ــا  ــن روش ه ــوان بهتری ــت عن ــال 2012 تح در س
جمــع آوری،  در خصــوص  زیســتی1  بانک هــای 
ــرای  ــتی ب ــواد زیس ــع م ــی و توزی ــره، بازیاب ذخی
ــن  ــت و در ای ــوان شده اس ــعه، عن ــق و توس تحقی

1Best Practices for Repositories 

بخــش بر مــواردی کــه از جنبه هــای مختلف
در راه انــدازی بانک زیســتی بــرای تحقیقــات 
ــردد. ــد می گ ــتند، تأکی ــم هس ــرطان مه س

۲-4-1- تعهدات سازمانی

ــا ایجــاد و  فاکتورهــای بســیاری در رابطــه ب
ــتند.  ــرح هس ــتی مط ــدازی بانک زیس راه ان
در عمــل ایــن رونــد اغلــب بــا تمایــل 
پزشــکان و دانشــمندان بــرای توســعه منابــع 
ــی  ــش آگه ــخیص، پی ــور تش ــد به منظ مفی
بیماری هــا و تحقیقــات شــروع می شــود. 
ــد  ــا ایــن حــال تأســیس بانک زیســتی نبای ب
ــه آن،  ــه الزم ــد بلک ــردی باش ــل ف ــک عم ی
ــوده و  ــان ب ــه میزب ــفاف مؤسس ــدات ش تعه
ــی،  ــی، اخالق ــن قانون ــت موازی ــد از رعای بای
بالینــی و علمــی همچنیــن دســتورالعمل های 
تــداوم  بــودن  فراهــم  به منظــور  فنــی 
اطالعــات،  ثبــت  و  نمونــه   مدیریــت 
اطمینــان حاصــل کــرد. در نهایــت بایــد 
ــترس بــودن نمونه هــای ذخیــره  از در دس
ــود. ــن ب ــم مطمئ ــات ه ــرای تحقیق ــده ب ش

ــد به طــور واضــح  ــداف بانک زیســتی بای   اه
ــند. در  ــده باش ــتند ش ــدی و مس ــته بن دس
صــورت از دســت دادن منابــع تأمیــن بودجه 
یــا ســایر حــوادث ناگــوار کــه ممکــن اســت 
ــن  ــد، ای ــه گردن ــدات اولی ــه تعه ــع ادام مان
ــا مؤسســه اســت کــه اقدامــات  مســئولیت ب
عملــی و مــورد نیــاز را منطبــق بــر الزامــات 
قانونــی و اخالقــی انجــام دهد. اقدامــات الزم 
ــاء  ــامل امح ــت ش ــن اس ــاری ممک ــا اجب ی
ــات  ــا و اطالع ــال نمونه ه ــا انتق ــا و ی نمونه ه
جمــع آوری شــده بــه مؤسســه دیگــری 
باشــد و در ایــن صــورت اســت کــه می تــوان 
گفــت تعهــدات دراز مــدت در مــورد ذخایــر 

ــده اند. ــه ش ــده گرفت ــه عه ب

اخالقــی،  موضوعــات   -۲-4-۲
ــت ــی در مدیری ــی و اجتماع حقوق

2هنجارهــای   ELSI دســتورالعمل های  در 
فرهنگــی، حقوقــی، اجتماعــی و اخالقــی در 
ســطوح محلــی، ملــی و بین المللــی در نظــر 

2Ethical, Legal, and Social issues (ELSI)  
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بخش 2. نقش بانک های زیستی در مطالعات سرطان

مثــال،  به عنــوان  می شــوند.  گرفتــه 
دســتورالعمل حفاظــت از اطالعــات اتحادیــه 
اروپــا بیــان می کنــد کــه طبــق قانــون 
ــا، اطالعــات شــخصی را فقــط  ــه اروپ اتحادی
تحــت  و  قانونــی  به صــورت  می تــوان 
شــرایط بســیار محــدود و بــا اهــداف مشــروع 
European Commis-) ــود ــع آوری نم جم

ــا  ــراد ی ــن، اف ــر ای ــالوه ب sion.,1995). ع
ســازمان هایی کــه اطالعــات اشــخاص را 
ــد از  ــد، بای ــت می کنن ــع آوری و مدیری جم
ســوء اســتفاده از اطالعــات جلوگیــری کــرده 
و بــه حقــوق خــاص صاحبــان اطالعــات 
کــه توســط قوانیــن اتحادیــه اروپــا تضمیــن 
ایــن  بــا  بگذارنــد.  احتــرام  شده اســت، 
حــال، بیــن قوانیــن حفاظــت از داده هــا 
ــود  ــی وج ــف، اختالفات ــورهای مختل در کش
بین المللــی  تبــادالت  در  بایــد  کــه  دارد 
داده هــا مــورد توجــه قــرار گیرنــد؛ بنابرایــن، 
قوانیــن رایــج اتحادیــه اروپــا بــرای اطمینــان 
بــا  شــخصی  اطالعــات  از  حفاظــت  از 
ــا  ــه اروپ ــه ی اتحادی ــاال در هم ــتاندارد ب اس
ــن دســتورالعمل  ــن شده اســت. همچنی تدوی
اروپــا  اتحادیــه  اطالعــات  از  حفاظــت 
حفاظــت  بهتریــن  از  اطمینــان  جهــت 
ــال  ــرای انتق ــی را ب ــن خاص ــن، قوانی ممک
ــه  ــارج از اتحادی ــه خ ــخصی ب ــات ش اطالع
ــش 1.3.  ــت. در بخ ــوده اس ــع نم ــا وض اروپ
 ELSI ــن ــورد موازی ــوط در م ــور مبس به ط
ــا ســاختار  ــاط ب ــای اداری در ارتب و توصیه ه
اداری، رضایــت آگاهانــه، حفاظــت از داده هــا، 
بــه اشــتراک گذاری داده و نمونــه و بــاز 
تصادفــی  یافته هــای  و  نتایــج  گردانــدن 

شده اســت. بحــث 
  یکــی از موضوعــات مهــم اداری در هنــگام 
تأســیس و نگاهــداری از بانک هــای زیســتی، 

ــه مشــارکت عمومــی و ایجــاد مســیر  ایجــاد برنام
ــت؛  ــان اس ــرکا و ذی نفع ــا ش ــن ب ــی روش ارتباط
بنابرایــن، شــفافیت در روش هــا و عملیــات بســیار 
ــش  ــن از نق ــات روش ــد توضیح ــوده و بای ــم ب مه
بــه شــرکا و ذی نفعــان  و مســئولیت پرســنل 
ــارکت در  ــه مش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب داده ش
ــر بانک هــای  ــه اســت و اکث بانک زیســتی، داوطلبان
زیســتی بــر مبنــای غیراقتصــادی عمــل می کننــد؛ 
لــذا بانک زیســتی نیــاز بــه اعتمــاد و حمایــت 
عمومــی دارد. قبــل از تأســیس بانک هــای زیســتی 
ــا  در مقیــاس جمعیتــی وســیع بایــد از مشــورت ب
UK Biobank Eth-)  عمــوم و ذی نفعــان بهــره بــرد

   .(ics and Governance Council, 2015.,2016
ــاوره  ــامل، مش ــد ش ــی می توان ــای ارتباط   روش ه
بــا نماینــدگان جامعــه، جلســات متمرکــز گروهــی، 
آموزشــی، مصاحبــه، نشســت عمومــی،  کارگاه 
نظرســنجی و بازدیــد باشــد. مشــاوره عمومــی 
ــی در  ــی و فرهنگ ــای قوم ــه اقلیت ه ــی ک هنگام
بانک زیســتی مشــارکت می کننــد بســیار مهــم 
ــورد  ــتری در م ــات بیش ــش1.3 اطالع ــت. بخ اس
ــان  ــی را بی ــان اصل ــا ذی نفع ــاط ب ــفافیت و ارتب ش
ــه را  ــا جامع ــل ب ــش 5.2.1.3 تعام ــد و بخ می کن
ــد. ــرح می ده ــه ش ــد رضایت نام ــا رون ــه ب در رابط

۲-4-3- مدیریت و کارکنان بانک زیستی

ــی و  ــنل کاف ــد دارای پرس ــتی بای ــای زیس بانک ه
ــن  ــی در ای ــارت اختصاص ــا مه ــده و ب ــوزش دی آم
مــورد باشــند. هــر بانک زیســتی بایــد تحــت 
ــه  ــص و تجرب ــا تخص ــر ب ــک مدی ــی ی ــارت کل نظ
الزم اداره شــود کــه دارای ارشــدیت بــر تمــام 
جوانــب فعالیــت بانــک باشــد. مدیــر بانک زیســتی 
مســئول عملکردهــای بانــک از جملــه انطبــاق 
نقــش  و  اســت  مربوطــه  مقــررات  بــا  آن هــا، 
ــه  ــخ ب ــازی و پاس ــاده س ــت، آم ــی در دریاف مهم

ــای  ــه نمونه ه ــی ب ــت های دسترس درخواس
می توانــد  مدیــر  دارد.  شــده  ذخیــره 
ــه  ــرای کمیت ــی ب ــاور فن ــک مش ــوان ی به عن
بــه  دسترســی  درخواســت های  بررســی 

منابــع بانک زیســتی هــم عمــل کنــد.
ــان  ــد کارکن ــدازی بانک زیســتی نیازمن راه ان
متخصــص در آمــاده ســازی و ذخیــره ســازی 
نمونه هــا و مدیریــت داده هاســت. شــرح 
ــی  ــتم گزارش ده ــف و سیس ــا و وظای کاره
ــتند  ــد مس ــی، بای ــان فن ــن و کارکن ناظری
به ویــژه  موضــوع،  ایــن  اهمیــت  باشــد. 
زمانــی اســت کــه پرســنل بانک زیســتی 
در  کار  به جــز  هــم  دیگــری  وظایــف 
ــد  ــده دارن ــر عه ــازمان ب ــتی در س بانک زیس
ــا در بخــش  ــوژی ی )مثــاًل در ســرویس پاتول
مولکــوالر بیولــوژی هســتند(.   کارکنــان 
بایــد از زمینــه تحصیلــی متناســب و مهــارت 
و آموزش هــای کافــی بــرای اطمینــان از 
ــا  ــق ب ــده، مطاب ــن ش ــف تعیی ــام وظای انج
بانک هــای  مصــوب  دســتورالعمل های 
باشــند. آموزش هــای  زیســتی برخــوردار 
دوره ای پرســنل مطابــق بــا مقــررات و نقــش 
آن هــا در بانک زیســتی بــرای بــه روز رســانی 

ــت. ــاز اس ــورد نی ــم م ــان ه ــش آن دان
ســایر افــراد ماننــد پزشــکان، محققــان، 
جراحــان،  پرســتاران،  تکنســین ها، 
ــه  پاتولوژیســت ها و متخصصــان بیهوشــی ک
لزومــاً از کارکنــان بانک زیســتی نیســتند هــم 
ــه  ــد از اهــداف نگاهــداری و دسترســی ب بای
ــند،  ــت آگاه باش ــتی باکیفی ــای زیس نمونه ه
دخیــل بــودن متخصصیــن پاتولــوژی در 
ــان  ــاظ اطمین ــه لح ــتی ب ــد بانک زیس فراین
از اینکــه رونــد درمانــی بیمــار بــه مخاطــره 

.(NCI.,2016) نمی افتــد حیاتــی اســت 
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بخش 3

توصیه هایی برای بانک های زیستی

3-1- مســائل اخالقــی، قانونــی، 
اجتماعــی )ELSI(1  و مدیریــت

خصــوص  در  اطالعاتــی  بخــش  ایــن  در 
بانک هــای  داخلــی  مدیریــت  سیســتم 
ــا  زیســتی ارائــه می شــود. برخــی از منابــع ب
ــن  ــل رجــوع در ای ــی و قاب ــت بین الملل اهمی

از: عبارت انــد  خصــوص 
Organization for Economic Co-oper- 
ation and Development
(OECD, 20072009) 
 International Society for Biological  
and Environmental Repositories (IS-
BER, 2012
 Global Alliance for Genomics and  
Health (GA4GH, 2016
United States National Cancer Insti-
tute (NCI, 2016

ــتورالعمل ها  ــن و دس ــه قوانی ــی ک   از آنجای
ــند،  ــترش می باش ــه گس ــورد رو ب ــن م در ای

1Ethical, legal and social issue 

ــا  ــات بانک ه ــب اطالع ــورت مرت ــت به ص الزم اس
بــرای  گردنــد.  رســانی  بــروز  مــورد  ایــن  در 
مثــال می تــوان بــه مقــررات جدیــد حفاظــت 
European Com-)  از اطالعــات اتحادیــه اروپــا

ــار  ــوق بیم ــر حق ــت ب ــه دالل mission.,2016) ک
در تحقیقــات پزشــکی دارد، معیارهــای کمیتــه 
ســازمان  و   2CEN اروپایــی  اســتانداردهای 
اســتانداردهای بین المللــی ISO 3 اشــاره کــرد.

  روش یکســانی بــرای سیســتم مدیریــت در همــه 
بانک هــای زیســتی وجــود نــدارد. در طــول راه 
انــدازی یــک بانک زیســتی، سیســتم مدیریــت 
ــوزه  ــه ح ــردد ک ــی گ ــه ای طراح ــد به گون آن بای
آن  در  بانک زیســتی  کــه  بســتری  و  فعالیــت 
Lau-)  عمــل می کنــد را مــورد توجــه قــرار دهــد.

rie.,2011) یــک سیســتم مدیریــت داخلــی خــوب 
ــد: ــر باش ــوارد زی ــامل م ــد ش ــتی بای در بانک زیس

ــداف  ــه اه ــدی بانک زیســتی ب ــان از پایبن  اطمین
2European Committee for Standardization 
3International Organization for Standardization

بیــن  اعتمــاد  افزایــش  و  خــود  اولیــه 
مختلــف؛ ذی نفعــان 

شــفافیت،  از  تصمیم گیری هــا  تبعیــت   
پاســخگویی، ثبــات، تناســب، کارآمــدی، 

هماهنگــی، انصــاف و عدالــت؛ و
ــول  ــق در ط ــدرت تطاب ــی و ق  دارای پویای

زمــان.
ــن بخــش  روش مدیریــت داخلــی کــه در ای
ــر اســاس مطالــب بخــش  ــه شده اســت ب ارائ
)1.1.3( تحــت عنــوان ســاختار و چارچــوب 
و  بانک زیســتی  در  مناســب  مدیریــت 
ــد: ــه آن هســتند، مانن ــوط ب مســتندات مرب

  رضایت آگاهانه )بخش2.1.3(؛
  حفاظــت از اطالعــات، حفــظ محرمانگــی 

و حریــم خصوصــی )بخــش.3.1.3(؛
   بازگردانــدن نتایــج و یافته هــای تصادفــی 

)بخش4.1.3(؛
  دسترســی و بــه اشــتراک گــذاری نمونــه و 
اطالعــات مربوطــه )بخــش5.1.3 و همچنین 

پیوســت شــماره یک(؛

)

)

)
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

کیفیــت  بــه  مربــوط  بخش هــای  و    
)بخــش4.3( و مدیریــت اســناد )بخــش 6.3(.

بــر  بانک زیســتی  در  خــوب  مدیریــت    
ــان شــروع  ــی از زم ــای مشــارکت عموم مبن
ــت  ــت آن اس ــه فعالی ــول ادام ــام ط و در تم
ــارکت  ــب مش ــرد جل ــن رویک ــر ای ــا ب و بن
عمومــی از ابتــدا بایــد در نظــر گرفتــه شــود. 
عــالوه بــر درگیــر نمــودن مشــارکت کنندگان 
بانک زیســتی، ممکــن اســت نیازمنــد ارتبــاط 
ــای  ــان و گروه ه ــی، محقق ــه علم ــا جامع ب
ــور  ــر مجب ــا در شــکل عمومی ت ــاران و ی بیم
بــه اســتفاده گســترده تر از تکنولــوژی و 
متدهــای جدیــد؛ همچنیــن مشــاوره در 
ــی،  ــت های تحقیقات ــا و سیاس ــورد طرح ه م
مشــارکت در کمیته هــای علمــی، انتشــارات 
الزامــات  از  و تبلیغــات باشــد. همچنیــن 
ــی خــوب در بانک زیســتی،  سیســتم مدیریت
بــه محققــان، تضمیــن کیفیــت،  تعهــد 
اســت؛  خدمــات  شــفافیت  و  کارایــی 
ــه در  ــن، الزم اســت پیشــنهاد هایی ک بنابرای
ادامــه ذکــر می شــوند بــا همــکاری محققــان 

ــد. ــام پذیرن ــروژه انج ــی پ اصل

3-1-1- چهارچوب حاکمیت

ــاختار  ــد س ــوب بای ــی خ ــوب مدیریت چارچ

ســازمانی بانک زیســتی را بــرای مدیریــت روزانــه و 
نظــارت بــر سیاســت اســتراتژیک آن تعریــف کنــد. 
ایــن چارچــوب معمــوالً شــامل اســامی و توصیــف 
ــط  ــا و خ ــتی، کمیته ه ــنل بانک زیس ــگاه پرس جای
مشــی هایی اســت کــه بــرای فعالیــت جــاری 
و  اســت. ســطح سیاســت ها  بانک زیســتی الزم 
ــت،  ــا ماهی ــتی ب ــر بانک زیس ــم ب ــای حاک رویه ه
گســتره و منابعــی کــه در دســترس دارد ســنجیده 

می شــود.   
  به عنــوان مثــال، بانک هــای زیســتی کوچــک 
ممکــن اســت خــط مشــی یــا اهــداف محدودتــری 
بانک هــای  کــه  حالــی  در  باشــند؛  داشــته 
و  دســتورالعمل ها  نیازمنــد  زیســتی بزرگ تر 
روش هــای حــاوی جزئیــات دقیق تــر هســتند. 
خــط مشــی و سیاســت ها معمــوالً در مــدارک 
ــوند  ــرح داده می ش ــتند ش ــور مس ــی به ط مدیریت
کــه معمــوالً شــامل اهــداف و دامنــه فعالیــت 
اســتراتژی  ســازمانی،  ســاختار  بانک زیســتی، 
ــه در  ــوالً هم ــادی آن )معم ــالن اقتص ــی و پ علم
ــم  ــاالنه ه ــه س ــد ک ــاری آمده ان ــه تج ــک برنام ی
بــه روز می شــود( و برنامه هــای احتمالــی را در 
صــورت تعطیــل شــدن هســتند. اســناد مدیریتــی 
ــات و  ــت از اطالع ــه حفاظ ــامل برنام ــن ش همچنی
حفــظ حریــم خصوصــی و نیــز روش هــای مربــوط 
ــت. ــتی اس ــاص در بانک زیس ــای خ ــه فعالیت ه ب

و  کمیته هــا  مأموریــت  و  ســاختار  تعریــف 

ــر  ــی مؤث ــا، راه ــی آن ه ــط مش ــف خ توصی
جهــت اطمینــان از مدیریــت صحیــح در 
ــود  ــال، وج ــن ح ــا ای ــت. ب ــتی اس بانک زیس
ــد،  ــش از ح ــی های بی ــط مش ــه و خ کمیت
یــا نامناســب بــودن تعاریــف خــود می توانــد 
به عنــوان مانعــی در انجــام فعالیــت روز مــره 

ــد. ــل کن ــا عم ــر در کاره و تأخی

3-1-1-1- ساختار مدیریت

و  کمیته هــا  دارای  بایــد  بانک زیســتی 
ــوط  ــد در مســئولیت های مرب پرســنل کارآم
ــر  ــور مؤث ــد به ط ــا بتوان ــد ت ــا باش ــه آن ه ب
ــداد  ــوع و تع ــد. ن ــا نظــارت کن ــر فعالیت ه ب
ــدازه  ــته به ان ــا بس ــب آن ه ــا و ترکی کمیته ه
و هــدف بانک زیســتی متفــاوت خواهنــد 
ــرادی  ــت اف ــه الزم اس ــی ک ــود. در صورت ب
از شــرکا و ذی نفعــان، گروه هــای بیمــار 
کمیته هــای  در  عمومــی  نماینــدگان  یــا 
ــد  ــند، بای ــته باش بانک زیســتی شــرکت داش
بــا وظایــف خــود در کمیته هــا به خوبــی 
ــه  ــوزش الزم ب ــرده و آم ــرار ک ــاط برق ارتب
ــه  ــر شــماره 1 نمون ــان داده شــوند. تصوی آن
ــان  ــتی را نش ــا در بانک زیس ــواع کمیته ه ان

می دهــد.

تصویر 1. نمونه ساختار کمیته ها در مدیریت بانک زیستی
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 Executive) ــری ــا راهب ــی ی ــروه اجرای  گ
(committee or steering -group

همــه بانک هــای زیســتی بایــد یــک هیــأت 
رئیســه یــا کمیتــه راهبــری داشــته باشــند. 
می تواننــد  کمیتــه  ایــن  مســئولیت های 
شــامل مدیریــت کلــی، تعییــن اهــداف 
اســتراتژیک، نظــارت بــر پیشــرفت، بازنگــری 
و اتخــاذ سیاســت ها و توســعه ارتباطــات 
ــد  ــن می توان ــه همچنی ــن کمیت ــند. ای باش
ــر  ــارت ب ــرور و نظ ــرای م ــاالنه ب ــع س مجم
سیســتم مدیریــت کیفــی (QMS )1 را در 

برگزارکنــد. بانک زیســتی 

 Ethics) کمیتــه نظــارت )مشــاوره( اخالقــی
(oversight (or advisory) committee

خصــوص  در  اخالقــی  نظــارت  کمیتــه 
اســتراتژی، تحــوالت و رویه هــای مربــوط بــه 
نظــارت اخالقــی از جملــه مســائل حقوقــی و 
ــاوره  ــی مش ــه اجرای ــه کمیت ــت ها، ب سیاس
متخصصیــن  از  کمیتــه  ایــن  می دهــد. 
کارشناســان  علمــی،  محققــان  اخــالق، 
پزشــکی، وکال، دانشــمندان علــوم اجتماعــی 
یــا  عمومــی  ســازمان های  اعضــای  و 
در  می شــود.  تشــکیل  همکاری کننــده 
بعضــی از مــوارد ایــن کمیتــه می توانــد 
بخشــی از یــک زیــر ســاخت بزرگ تــر، 
ــان  ــتان هم ــالق بیمارس ــه اخ ــد کمیت مانن
ناحیــه باشــد. در بعضــی از کشــورها وجــود 

ــت. ــی اس ــزام قانون ــک ال ــه ی ــن کمیت ای

ایمنــی آزمایشــگاهی و زیســتی  کمیتــه 
 Laboratory safety and biosecurity)

(committee

ــت  تمــام بانک هــای زیســتی به منظــور رعای
مــوارد بهداشــت عمومــی، ایمنــی و امنیتــی 
ــگاهی را  ــی آزمایش ــه ایمن ــک کمیت ــد ی بای
تأســیس نمــوده یــا بــه آن دسترســی داشــته 

باشــند.

ــات  ــه و اطالع ــه نمون ــی ب ــه دسترس کمیت
Data and sample access commit-)

(tee

1Quality Management System 

و  نمونــه  بــه  دسترســی  کمیتــه  تأســیس 
نظــارت  به منظــور  بانک زیســتی  در  اطالعــات 
نمونه هــا،  از  اســتفاده  درخواســت های  بــر 
از  حفاظــت  کار،  انجــام  مراحــل  بــر  نظــارت 
اهــداف نمونه دهنــدگان و اطمینــان از رعایــت 
ــی  ــت. در بعض ــتی اس ــتورالعمل های بانک زیس دس
ــتی  ــارج از بانک زیس ــه در خ ــن کمیت ــوارد ای از م
و از اعضــای غیــر وابســته بــه آن بانک زیســتی 

می شــود. تشــکیل 

 Operations or) ــت ــا مدیری ــات ی ــه عملی کمیت
(management committee

عملکــرد و نقــش کمیتــه مدیریــت، حمایــت 
و  راهبــری  کمیتــه  اســتراتژیک  تصمیمــات  از 
ــی  ــص در تمام ــای متخص ــودن نیروه ــم نم فراه
اســت)نظیر  بانک زیســتی  فعالیــت  جنبه هــای 
ایمنــی، کیفیــت، بهــره وری، ذخیــره ســازی، آمــاده 

ــه(. ــع نمون ــازی و توزی س
ــاز  ــن اســت نی ــر ممک ــای زیســتی بزرگ ت  بانک ه
ــه  ــه در ادام ــد آنچ ــتری مانن ــای بیش ــه کمیته ه ب

ــند. ــته باش ــد داش می آی

 Scientific) ــی ــاوره علم ــا مش ــارت ی ــه نظ کمیت
(oversight (or advisory) committee

ایــن کمیتــه بــه کمیتــه راهبــری بازخــورد علمــی 
الزم را ارائــه می کنــد و در خصــوص اســتراتژی 
علمــی، تحــوالت جــاری، کیفیــت نمونه هــای 
جدیــد و انتخــاب روش هــا مشــاوره می دهــد. 
تخصص هــای  دارای  بایــد  کمیتــه  اعضــای 
ــای زیســتی،  ــند. در بعضــی از بانک ه ــط باش مرتب
ــام  ــی ادغ ــارت اخالق ــه نظ ــا کمیت ــه ب ــن کمیت ای
شده اســت. در بعضــی از کشــورها وجــود ایــن 
کمیتــه ممکــن اســت الــزام قانونــی داشــته باشــد.

Public engage-) یکمیتــه مشــارکت عمومــ 
(ment committee

ایــن کمیتــه بــه پرســنل و محققــان بانک زیســتی 
کمــک می کنــد افــکار عمومــی را بهتــر درک 
ــای  ــزرگ، هیأت ه ــای زیســتی ب ــد. در بانک ه کنن
مشــورتی از شــرکت کننــدگان در مطالعــه به طــور 
ــر  ــد، خب منظــم تشــکیل شــده و پروژه هــای جدی
ــارت  ــرده و نظ ــرور ک ــنامه ها را م ــا و پرسش نامه ه
در  هیأت هــا  ایــن  از  مثال هایــی  می کننــد. 

بانک هــای زیســتی بــزرگ عبارت انــد از:

 Avon Longitudinal Study of Parents
and Children(ALSPAC
 UK Biobank Ethics and Governance
Council, 2009
NIH Precision Medicine Initiative Co-
hort Program subcommittee Preci-
sion Medicine Initiative Working
Group, 2015

ــد  ــتی بای ــر بانک زیس ــان، ه ــر کارکن از نظ
ــی  ــی و جوابگوی ــزارش ده ــی گ ــط مش خ
شــفاف و مســتندات دســته بنــدی شــده از 
ــتی را  ــر در بانک زیس ــر نف ــئولیت های ه مس
ــئولیت  ــاختن مس ــفاف س ــد. ش ــته باش داش
از  بانک زیســتی  مدیریــت  بــه  کارکنــان، 
الزامــات  بــا  فعالیت هــا  کامــل  انطبــاق 
اخالقــی و قانونــی اطمینــان الزم را می دهــد.

و  ســازمانی  جــدول   .(OECD.,2009)
ــا  ــئولیت های آن ه ــان و مس ــت کارکن فهرس
نیــز مــورد نیــاز اســت. همچنیــن یــک 
ــتی  ــاختار بانک زیس ــه س ــازمانی ک ــرح س ط
ــا ســایر  ــا را ب ــاط آن ه ــت آن و ارتب و مدیری
ــد  ــح ده ــک توضی ــارج از بان ــای خ بخش ه
ــه روز  ــاز اســت کــه پیوســته ب نیــز مــورد نی
شــده و مســئولیت و وظایــف، به طــور شــفاف 
ــی  ــش و مســئولیت قانون ــوند. نق ــف ش تعری
افــراد در بانک زیســتی بایســتی به خوبــی 
مشــخص شــود و مشــخص باشــد چه کســی 
ــه  ــه را دارد و چ ــات روزان ــئولیت عملی مس
کســی مســئول نگاهــداری نمونه هاســت.

  مســئولیت های خــاص در بانک زیســتی 
ــوع و زمینــه فعالیــت بانــک  ــه ن ــا توجــه ب ب

می توانــد به صــورت ذیــل باشــد:
ــرای بانک زیســتی:   رئیــس تعییــن شــده ب
اجــرای  مســئولیت  کــه  اســت  فــردی 
ــتی  ــی ها را در بانک زیس ــت و خط مش سیاس
بــه عهــده دارد و نقــش و مســئولیت وی در 
ــف  ــی تعری ــد به خوب ــه بای ــازمان مربوط س

شــده باشــد.
 هماهنــگ کننــده یــا مدیــر بانک زیســتی؛ 
ایــن فــرد به طــور مســتقیم بــه گــروه راهبری 
ــردن  ــن ب ــور از بی ــد. به منظ ــزارش می ده گ
تضــاد منافــع، پیشــنهاد می گــردد کــه مدیــر 
بانــک محقــق و یــا کاربــر بانک زیســتی 
همچنیــن  بانک زیســتی  مدیــر  نباشــد. 
به عنــوان حافــظ ذخایــر  اســت  ممکــن 
ــد: ــر باش ــئولیت های زی ــک و دارای مس بان
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

 سازمان دهی روش ها؛
ــرار  ــول ق ــورد قب ــان از م ــاد اطمین   ایج
گرفتــن و احتــرام بــه دســتورالعمل های 

ــی؛ اخالق
ــف  ــای مختل ــات کمیته ه ــرای تصمیم  اج
در ارتبــاط بــا نظــارت، دسترســی و اســتفاده 

ــا؛ ــواد و نمونه ه از م
  همکاری نزدیک با محققان اصلی؛

ــتی و  ــورد بانک زیس ــانی در م ــالع رس  اط
ــات مربوطــه؛ تحقیق

ــورد آن  ــه در م ــایر مســئولیت های ک  و س
قبــاًل بحــث گردیــد.

ــت  ــتی: فردیس ــت بانک زیس ــر کیفی  مدی
ــی  ــت کیف ــتم مدیری ــئولیت سیس ــه مس ک
ــا QMS ، مــرور دوره ای دســتورالعمل های  ی
ــئولیت  ــتاندارد SOPs 1 و مس ــات اس عملی
ــن  ــا QC  و تضمی ــی ی ــرل کیف ــی کنت کل

ــده دارد؛ ــه عه ــا  2QA را ب ــت ی کیفی
از  حفاظــت  مســئول  وایــزر:  ســوپر   
اطالعــات و حفــظ حریــم خصوصــی اســت.

برنامه هــا،  مستندســازی:   -2-1-1-3
دســتورالعمل ها و  سیاســت ها 

ــارت هســتند  ــازی عب ــات مســتند س ملزوم
از برنامه هــا، خــط مشــی ها و مهم تریــن 
خــاص  اســتاندارد  دســتورالعمل های 
ــق  ــد منطب ــناد بای ــوع اس ــن ن (SOPs). ای
بــا اســتانداردهای بین المللــی موجــود در 
مــورد بانک هــای زیســتی باشــد ماننــد: 
ــی  ــد چگونگ ــه بن ــد ب ــه بن ISO و CEN ک
فعالیــت بانک زیســتی را بیــان کرده انــد. 
)بــه بخــش 3و4 بــرای آشــنایی بــا جزئیــات 
اســتانداردهای ISO و CEN مراجعــه شــود(.
برخی اصول کلی در خصوص مستند سازی 

عبارت اند از:
مدیریــت  چارچــوب  در  بایــد  اســناد   
کیفــی (QMS) تنظیــم گردنــد و شــامل 

باشــند؛ نیــز  بازنگــری  نســخه های 
ــاوی  ــد ح ــورت روزآم ــد به ص ــناد بای  اس
ــورد  ــر در م ــرآورد خط ــر ب ــای معتب معیاره
روش هایــی باشــند کــه تهدیــد کننــده 
محســوب  مــردم  ایمنــی  و  ســالمت 

 1Standard Operating Procedures Quality 
Control
2Quality Assurance 

؛ ند می شــو
 اســناد بایــد در یــک چهارچــوب زمانــی مشــخص 
بازبینــی شــوند )دوره هــای دو ســاله  مــرور و 

(NCI.,2016(؛ می گردنــد(  پیشــنهاد 
 اســناد بایــد بــا توجــه بــه اســتانداردها و قواعــد 
ــکاری  ــت هم ــا قابلی ــد ت ــه گردن ــی تهی بین الملل
یابــد.  افزایــش  زیســتی  بانک هــای  بیــن  در 

(OECD.,2009(؛
ــای  ــد روش ه ــتی، مانن ــاال دس ــت های ب  سیاس
ــات  ــه و اطالعــات و تصمیم ــه نمون ــی ب دسترس
کمیته هــای مرجــع بایــد آزادانــه بــه اطــالع 
عمــوم رســیده و قابــل دسترســی باشــند. مثــاًل از 

ــایت؛ ــق وب س طری
ــی را  ــای نظارت ــد روش ه ــتی بای ــای زیس  بانک ه
بــکار بســته و دارای برنامــه بازرســی دوره ای باشــند 
تــا اطمینــان حاصــل گــردد کــه معیارهــا و قواعــد 

ــد؛ ــروی می نماین ــه را پی مربوط
و  ســالیانه  گزارش هــای  بایــد  محققــان   
ــه  ــود را ک ــروژه خ ــی پ ــزارش انتهای ــن گ همچنی
شــامل انتشــارات و پتنت هاســت ارائــه دهنــد.

OECD.,2009(؛ )
ــزارش  ــرای گ ــازو کاری ب ــد س ــتی بای  بانک زیس
عــوارض جانبــی، ناهنجاری هــا و مــوارد عــدم 
انطبــاق بــا سیســتم مدیریــت کیفــی داشــته 
ــورد  ــی در م ــزارش ده ــتم، گ ــن سیس ــد. ای باش
اقدامــات اصالحــی و پیشــگیرانه را فعــال کــرده و 
ــه به روز رســانی اســناد مربوطــه می گــردد  منجــر ب

.(CCB.,2014)
یکــی از اســناد بســیار مهــم، برنامــه بانک زیســتی  
یــا دســتورالعمل بانک زیســتی اســت کــه متضمــن 
و  طراحــی  اهــداف،  دامنــه،  علمــی،  منطــق 
ــا،  ــایر برنامه ه ــت. س ــتی اس ــتراتژی بانک زیس اس
ــتورالعمل  ــاس دس ــر اس ــا ب ــت ها و پروژه ه سیاس
ــد. مأموریــت  بانک زیســتی، برنامــه ریــزی می گردن
ــق و  ــوع تحقی ــدف، ن ــاظ ه ــه لح ــتی ب بانک زیس
دامنــه اســتفاده کاربــران و نــوع نمونــه و اطالعاتــی 
کــه جمــع آوری می کنــد، بایــد کامــاًل روشــن 
ــات  ــواع خدم ــامل ان ــر ش ــات دیگ ــد. مالحظ باش
ــی و  ــای خــاص تحقیقات ــده )آزمایش ه ــه ش ارائ
ذخیــره کــردن نمونــه( و روش ذخیــره نمونه هــای 
به جــا مانــده از افــراد فــوت شــده، در بانک زیســتی 
اســت. این دســتورالعمل و ســایر مســتندات کلیدی 
ــالق در  ــه اخ ــط کمیت ــد توس ــه آن، بای ــوط ب مرب
تحقیقــات تصویــب  شــوند و چنانچــه اصالحاتــی در 
اســناد صــورت پذیــرد تصویــب مجــدد آن هــا الزم 

.(OECD.,2009) ــت اس

کار  ادامــه  و  مالــی  مبــادالت  برنامــه 
ــانی  ــه روز رس ــد ب ــز، نیازمن ــتی نی بانک زیس
ســالیانه اســت؛ بخصــوص هنگامــی کــه برای 
اســتفاده از ذخایــر بانــک قــرار باشــد هزینــه 
     .(Vaught et al,2011) شــود  دریافــت 
پــالن تجــاری، شــامل برنامــه پایــدار در هــر 
دو حالــت میــان مــدت و دراز مــدت اســت. 
وجــود برنامــه ریــزی بــرای بودجــه بنــدی و 
ــای  ــن پالن ه ــن چنی ــه تدوی ــرد ب ــه ک هزین

تجــاری کمــک می نمایــد.
تمــام بانک هــای زیســتی بایــد خــط مشــی 
مدیریــت کیفیــت و دسترســی بــه نمونه هــا 
و اطالعــات را تدویــن نماینــد. )پیوســت 

یــک(
 سیاســت های دیگــری کــه بایــد مــورد 

توجــه قــرار گیــرد عبارت انــد از:
 سیاســت های اداره بانــک، شــامل ســاختار 
بانک زیســتی.  مدیریــت  مســئولیت های  و 

(OECD.,2009(؛
ــای  ــداری نمونه ه ــظ و نگاه ــت حف  سیاس
زیســتی شــامل اینکــه چگونــه در دســترس 
بــوده یــا بــه اشــتراک گذاشــته شــوند و یــا 

از بیــن بــرده شــوند؛
 سیاســت تصمیــم گیــری در خصــوص 

ســازی؛ ذخیــره  گزینه هــای 
ــد  ــان و بازدی ــی کارکن ــی ایمن ــط مش  خ

ــدگان؛ کنن
 سیاست در خصوص حمل و نقل مواد؛

 سیاســت روش از بیــن بــردن مــواد و 
ایمنــی زیســتی و امنیــت بانک زیســتی؛

 سیاســت های در برگیرنــده مــوارد اخالقــی 
ــم خصوصــی و حفاظــت  ــظ حری ــد حف مانن
ــه بخــش  ــده گان )ب ــه دهن ــات نمون از اطالع
3.1.3 مراجعــه شــود(، رضایــت آگاهانــه، 
بازگشــت نتایــج و یافته هــای تصادفــی و 

ــوارد مشــابه دیگــر؛ م
ــوی  ــت معن ــوص مالکی ــت در خص  سیاس

پژوهشــی؛ یافته هــای 
ــت  ــج و مدیری ــار نتای ــت های انتش  سیاس
از  اســتفاده  از  حاصــل  مقــاالت  چــاپ 

؛ یســتی نک ز با
 و سیاســت چگونگــی پایــان بخشــیدن بــه 

کار بانک زیســتی.
اســتاندارد  دســتورالعمل های  تمامــی    
ــت  ــوارد فعالی ــه م (SOPs) بایســتی در هم
بانک زیســتی شــامل: اســتخدام، آمــوزش 
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نکات کلیدی: اداره بانک زیستی

  مدیریت خوب بانک زیستی شامل توجه به ساختار و مستند سازی از ابتدای تأسیس آن است.
ــی آزمایشــگاهی و  ــه ایمن ــوده و همچنیــن دارای کمیت ــری ب ــا راهب ــی ی ــت اجرای ــک گــروه مدیری ــد دارای ی ــل بای   بانک زیســتی حداق

زیســتی بــوده یــا بــه آن دسترســی داشــته باشــد.
  وجود کمیته های نظارت علمی، نظارت اخالقی، مدیریت و دسترسی به اطالعات و نمونه ها به شدت توصیه می گردد.

ــدازه و دامنــه فعالیــت بانــک  ــا مشــارکت های عمومــی، بســته به ان   ســایر کمیته هــا ماننــد کمیتــه مدیریــت کیفــی و کمیتــه روابــط ی
اختیــاری هســتند.

  از نــگاه کارکنــان، وجــود روندهــای شــفاف گزارش دهــی و پاســخگویی، مشــخص بــودن ســطوح اختیــارات و مســئولیت ها بســیار مهــم 
هســتند. نقشــه ســاختار ســازمانی بایــد وجــود داشــته باشــد و همــه کارکنــان از آن اطــالع داشــته باشــند.

  مهم ترین کارمند در بانک زیستی معموالً اداره کننده یا رئیس (director) آن است.
  در رده هــای بعــدی هماهنــگ کننــده یــا مدیــر (coordinator or manager) بانــک اســت کــه مســتقیماً بــه کمیتــه راهبــری گــزارش 

می دهــد. همچنیــن وجــود یــک مدیــر کیفیــت و یــک مســئول حفاظــت از اطالعــات بســیار مــورد توصیــه اســت.
  مهم تریــن ســند در بانک زیســتی (protocol) موافقــت نامــه و یــا آییــن نامــه آن اســت کــه متضمــن منطــق علمــی، دامنــه، اهــداف، 

طراحــی و اســتراتژی بانک زیســتی اســت. پروتــکل و اســناد مرتبــط بــا آن بایــد توســط کمیتــه اخــالق مســتقل تصویــب گــردد.
  وجــود یــک برنامــه مالــی یــا مــدل اقتصــادی کــه متضمــن پایــداری دراز مــدت بانک زیســتی و تــداوم برنامه هــای آن باشــد ضــروری 

اســت، به ویــژه زمانــی کــه بانک زیســتی بــرای ارائــه خدمــات وجــه دریافــت کنــد.
  شــدیداً توصیــه می گــردد کــه تمــام بانک هــای زیســتی، سیاســت های مربــوط بــه مدیریــت کیفــی و دسترســی بــه منابــع را بــر اســاس 

مــدل بانک زیســتی خــود تدویــن کننــد.
   بســته بــه زمینــه فعالیــت بانک زیســتی دســتورالعمل های جامــع،در مــورد ســایر سیاســت ها و دســتورالعمل های اســتاندارد 

ــد. ــود دارن ــز وج ــوند نی ــته ش ــکار بس ــت ب ــن اس ــه ممک ــتی ک بانک زیس

In-( آگاهانــه  رضایــت   -۲-1-3
)formed consent

ــگام  ــه هن ــت آگاهان ــذ رضای ــرد اخ  رویک
ــیار  ــد بس ــتی جدی ــک بانک زیس ــیس ی تأس
ــن  ــت روش آن تدوی ــوده و الزم اس ــم ب مه
گــردد )بخــش 2.1.1.3 مالحظــه شــود(. 
مناســب  آگاهانــه  رضایــت  درخواســت 
نمونه هــا  جمــع آوری  زیر بنــای  به عنــوان 
ــوده و توســط  ــرای پژوهــش ب ــات ب و اطالع
ــه  ــتورالعمل ها توصی ــا و دس بیشــتر راهنماه
ــنهاد هایی  ــش پیش ــن بخ ــت. در ای شده اس

بــرای کمــک بــه بانک هــای زیســتی جهــت 
ــا آن  ــط ب ــه و اســناد مرتب ــت آگاهان ــن رضای تدوی
ــماره 2  ــت ش ــردد )پیوس ــه می گ ــل ارائ ــوارد ذی م

ــردد(؛ ــه گ ــم مطالع ه
 نوع رضایت نامه؛

 چــه اطالعاتــی بــه شــرکت کننــدگان احتمالــی 
ــود؛ ــه می ش ارائ

 مســائل احتمــاالً چالــش بــر انگیــز از نظــر 
اخالقــی یــا قانونــی؛

ــد  ــه بای ــذ رضایت نام ــد اخ ــواردی در رون ــه م  چ
مــورد توجــه قــرار گیرنــد؛

 چــه مســائلی مــورد توجــه قــرار گیرنــد تا کشــور 

یــا منطقــه مــورد مطالعــه از مشــارکت 
جامعــه در رونــد رضایــت آگاهانــه بهره منــد 

شــود؛
ــن رضایت نامــه  ــد کــرد اگــر تدوی  چــه بای
بــه زبانــی باشــد کــه به صــورت کامــل مــورد 

فهــم شــرکت کننــدگان نباشــد؛
کننــدگان،  شــرکت  کــه  مــواردی  در   
ظرفیــت قانونــی بــرای دادن رضایت نامــه 
ــد کــرد؛ ــد چــه بای ــرای خودشــان را ندارن ب

نگاهــداری  بــه  مربــوط  مالحظــات   
ــده در  ــوت ش ــراد ف ــه از اف ــات و نمون اطالع

؛ یســتی نک ز با
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ــتی،  ــی زیس ــا، ایمن ــان، رضایت نامه ه کارکن
و  ســازی  آمــاده  دریافــت،  جمــع آوری، 
ــی  ــرل کیف ــا، کنت ــازی نمونه ه ــره س ذخی
آزمایشــگاهی  کیفیــت  تضمیــن  و   (QC)
کننده هــا،  شــرکت  شناســایی   ،(QA)
ذخیــره  ثبــت،  اطالعــات،  جمــع آوری 

ســازی و مدیریــت، حفاظــت از اطالعــات، نظــارت، 
نســخه های  گرفتــن  نگاهــداری،  تنظیمــات، 
پشــتیبان و تعمیــر تجهیــزات، تهیــه و نظــارت بــر 
ــواد دارای  ــار مصــرف و م ــک ب ــواد ی ــدارکات )م ت
واکنــش(، توزیــع و ردیابــی نمونه هــا، گــزارش 
ــوارد  ــی م ــزارش ده ــردن، گ ــتند ک ــی و مس ده

عــدم انطبــاق و شــکایات و مدیریــت بحــران 
ــد. ــتفاده گردن اس

در  بایــد  بانک زیســتی  پرســنل  همــه    
بانک زیســتی  در  کار  مراحــل  خصــوص 
ایــن موضــوع  آمــوزش دیــده باشــند و 

مســتند شــده باشــد.
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

 ماهیت دائمی بودن رضایت؛
ــروز کــردن  ــرای ب  زمــان تمــاس مجــدد ب
رضایــت  یــک  گرفتــن  یــا  رضایت نامــه 

ــد؛ جدی
ــس  ــاز پ ــوارد ب ــورد در م ــی برخ  چگونگ

ــت؛ ــری رضای گی

3-1-۲-1- انواع رضایت نامه

زیســتی  بانک هــای  از  بســیاری 
رضایت نامه هــای جامعــی از بیمــاران یــا 
شــرکت کننــدگان در تحقیــق می گیرنــد 

جدول ۲. انواع رضایت نامه و اصلی ترین وجوه التزام

 اطالعاتی که باید در اختیار مشارکت
کننده قرار بگیرد

وجود ندارد    

نکات اساسی

 یــک کمیتــه اخــالق موافقــت کــرده اســت کــه نمونه هــای موجــود و اطالعــات بــدون نــام،
بــدون نیــاز بــه رضایت نامــه جدیــد و یــا بــه روز رســانی شــده

قابل استفاده است

موارد استفاده

مجموعه موجود

 نمونه ها
 و  انواع

رضایت نامه

  چشم پوشی از
رضایت نامه

ــرای ــد ب ــتی، بای ــود در بانک زیس ــات موج  اطالع
  جمعیــت مشــارکت کننــده بــه همــراه جرئیــات
 نپذیرفتــن آن، ) ماننــد فــرم هایــی کــه بــه
ــود، ــی ش ــار داده م ــه بیم ــتقیم ب ــورت مس  ص
 اطالعیــه هایــی کــه توســط بیمارســتان، تنظیــم
ــخص( در ــال مش ــای کام ــتر ه ــت و پوس  شده اس

ــد ــرار گیرن دســترس ق

 نمونه هــا و اطالعاتــی کــه بــه صــورت معمــول از فــرد مشــارکت کننــده گرفتــه شده اســت،
 می توانــد بــرای تحقیقــات مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؛ مگــر اینکــه فــرد مشــارکت کننــده

تصمیــم بــه خــروج از طــرح را بگیــرد
ــروژه هــای ــرای پ ــی ب ــا اضاف ــد و ی ــرای جمــع آوری نمونه هــای جدی ــد ب ــد نبای ــن فراین  ای

ــرد ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــتی، م ــی و بانک زیس تحقیقات

نمونه هــای مانــده   باقــی 
ــی ــان؛ زمان ــی از درم  بالین
ــتفاده از آن، ــر اس ــه خط  ک

کــم اســت
از جدیــد   اســتفاده 
موجــود  مجموعــه 

امتناع

 اطالعــات بــرای یــک پــروژه تهیــه شــده بــوده اند
و یــا بــه گروهــی از پــروژه هــا متعلــق بــوده اند

 اطالعاتــی مربــوط بــه قصــد ایجــاد بانک زیســتی
 بایــد در برگــه هــای اطالعــات پــروژه ثبــت شــده
 باشــند، همچنیــن در صــورت امــکان ســایر

ــط ــات مرتب اطالع

ــرای درمــان هــای جراحــی، اطالعــات مریــوط  ب
ــه ــوند.) توصی ــه ش ــد ارائ ــتی، بای ــه بانک زیس  ب
ــامل ــه،  ش ــروج از مطالع ــه خ ــه گزین ــوط ب  مرب
ــد را ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــر آن ک ــتر و نظای  پوس

ــد ــاهده کنی مش

فرم های رضایت نامه دارای اظهاراتی هستند که مختص به همان پژوهش هستند
ــه پژوهش هــای خاصــی کــه شــرح آن هــا داده شده اســت  اختصــاص نمونه هــا و داده هــا را ب

ــد ــدود می کن مح

 فــرم رضایت نامــه بــرای پــروژه یــا کارآزمایــی خــاص شــامل شــرایط  افــزودن اطالعــات و
ــد ــی دارن ــه اخالق ــه تاییدی ــاز ب ــه بانک زیســتی اســت و نی ــه شــرکت کنندگان ب نمون

 فرم رضایت برای درمان به روش جراحی، باید دارای عباراتی جهت اضافه کردن نمونه باقی
مانده و اطالعات بالینی به صورت گمنام  به بانک زیستی باشد

 ممکن است دسترسی بانک زیستی به نمونه و اطالعات بدون نام را محدود کند
ــر روی ــق ب ــده و تحقی ــتی آین ــای زیس ــک ه ــرای بان ــی  ب ــی و علم ــای اخالق ــوز ه  مج

ــت ــاز اس ــورد نی ــن راه ، م ــده از ای ــع آوری ش ــای جم نمونه ه
ــی ــن راه مجــوز اخالق ــده از ای ــا بدســت آم ــرای نمونه ه ــد ب ــک بانک زیســتی موجــود بای  ی
ــا در ــد ت ــته باش ــده داش ــد ش ــتاندارد و تأیی ــدی اس ــه بن ــن  جمل ــد ؛همچنی ــته باش  داش

ــود ــتفاده ش ــی از آن اس ــای اطالعات ــه ه ــه و برگ رضایت نام
  
 

 پژوهش هایــی کــه مســتلزم
 نمونه گیری هایــی هســتند
آن توضیــح  و  فهــم   کــه 
مشــلرکت کنندگان  بــرای 
بالینــی کارآزمایی هــای   و 

مشــکل اســت

ــتفاده ــورد اس ــای م  نمونه ه
 بــرای پــروژه هــا و فعالیــت
ــرای مثــال  هــای خــاص) ب
 درمــان بــه شــیوه جراحــی
 یــا آزمایــش هــای بالینــی(
 در زمانــی کــه طــرح ایجــاد
آینــده، در   بانک زیســتی، 

وجــود داشــته باشــد

 انتخاب کردن،
 به همراه زیر

 مجموعه های
آن

 رضایت های
خاص

 رضایت های
 خاص و
گسترده
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ــترده از  ــرداری گس ــره ب ــکان به ــده ام ــه در آین ک
داده هــا و نمونه هــای زیســتی را بــرای آن هــا فراهــم 
می کنــد. ایــن نــوع رضایت نامــه طیــف وســیعی از 
ــا  ــد ام ــش می ده ــی را پوش ــای تحقیقات فعالیت ه
ــزان  ــدگاه می ــالق از دی ــه اخ ــط کمیت ــد توس بای
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــده م ــی اهدا کنن ــی آگاه واقع
گیــرد. زیــرا ایــن نــوع از رضایت نامــه شــرایط 
از  نشــده  مشــخص  قبــل  از  بهره برداری هــای 
نمونــه زیســتی را در آینــده فراهــم می کنــد )مثــاًل 
ذکــر تحقیقــات ســرطان پســتان و شــرایط وابســته 
ــت  ــم اس ــوع مه ــن موض ــه ای ــه ب ــه آن(. توج ب
کــه فــرم رضایت نامه هــای جامــع و گســترده، 

معمــوالً حــاوی سلســله  اظهاراتــی در مــورد 
ــه  ــارات، ب ــن اظه ــت و ای ــتی اس بانک زیس
مربــوط  خاصــی  تحقیقاتــی  پروژه هــای 
انــواع رضایــت  نمی شــوند. در جــدول 2 
ــتی  ــای زیس ــا بانک ه ــه ب ــه در رابط آگاهان
ــکات  ــراه ن ــه هم ــا ب ــع آوری نمونه ه و جم
کلیــدی در مــورد رویکردهــای اخــذ رضایــت 
ــاز شــرکت  ــورد نی ــات م ــه اطالع ــه ب و توج

کننــدگان ارائــه می شــود.
اطالعات بیشتر در خصوص، طراحی و اجرای 

انواع رضایت آگاهانه در پیوست 2 وجود 
دارند.

    بــرای مجموعــه نمونه هــای بــا ارزش بــاال ) غیر قابــل جایگزینــی( مــوارد چشم پوشــی 
ــا  ــود و تنه ــر گرفته ش ــتثناء در نظ ــورد اس ــک م ــوان ی ــد به عن ــط بای ــه فق از رضایت نام

در صورتیکــه در آینــده، نمونه هــای مشــابه قابــل دســتیابی باشــند، انجــام شــود.

این رهیافت به بررسی مجدد در کمیته اخالق نیاز دارد.



بــه شــرکت  اطالعاتــی  3-1-2-2- چــه 
می شــود؟ ارائــه  کننــدگان 

و  بانک زیســتی  مــورد  در  اطالعــات 
شــرکت  بــه  معمــوالً  آن،  فعالیت هــای 
کننــدگان احتمالــی در اوراق مربــوط بــه 
ــای  ــار فرم ه ــان در کن ــردی آن ــات ف اطالع
رضایت نامــه ارائــه می گــردد. )در بعضــی 
ــا  ــور یکج ــند به ط ــن دو س ــه ای ــوارد ک از م
رضایــت  فــرم  آن  بــه  می شــوند  ارائــه 
ــه  ــات ارائ ــود(. اطالع ــه می ش ــه گفت آگاهان
ــوع فعالیــت بانک زیســتی  ــه ن شــده بســته ب
و نــوع رضایتــی کــه در پــی کســب آن 
اســت، تفــاوت دارنــد. اطالعــات تکمیلــی در 
ایــن مــورد در جــدول 2 و پیوســت 2 ارائــه 

ند. شــده ا
برانگیــز  چالــش  مســائل   -3-2-1-3

اخالقــی یــا قانونــی

مواردی که در حین استفاده از نمونه های زیستی و 
اطالعات وابسته به آن ممکن است از نظر قانونی یا 
اخالقی چالش برانگیز باشند در ادامه ذکر شده اند:

 انتقــال نمونــه یــا داده هــا بــه خــارج از مرزهــای 
ــت از  ــالع و تبعی ــورت اط ــن ص ــه در ای ــی ک مل
مقــررات منطقــه ای و ملــی انتقــال اطالعــات 
ــا  ــه اروپ بســیار مهــم اســت؛ نظیــر قوانیــن اتحادی
اطالعــات  از  حفاظــت  دســتورالعمل  همچــون: 
 European Article.,26) 1995 مصــوب در ســال
قوانیــن فی مابیــن  یــا  و   (commission.,1995
اتحادیــه اروپــا و ایــالت متحــده (EU-U.S) ماننــد 
ــوالی  ــه در دوازده ج ــی ک ــتورالعمل محرمانگ دس
ــب شده اســت ــا تصوی ــه اروپ 2016 توســط اتحادی
http://ec.europa.eu/justice/data-protec-  )
-tion/international 
/transfers/eu-us-privacy-shield 

;(index_en.htm
 استفاده از نمونه در مطالعات تجربی در 
حیوانات؛

همچنیــن  و  ســلولی  رده هــای  تولیــد   
نمونه هــا؛ از  بنیــادی  ســلول های 

 اســتفاده تجــاری از نمونــه و اطالعــات 
توســط محققــان بخــش خصوصــی؛

مثــل  تولیــد  بــه  مربــوط  تحقیقــات   
جنین هــا؛ از  اســتفاده  بخصــوص 

 بازگردانــدان نتایــج تحقیــق در مــورد 
ــن  ــه ای ــی )البت ــای اتفاق ــرد و یافته ه ــر ف ه
ــه بحــث گســترده تری دارد  ــاز ب موضــوع نی

ــت(. ــتار اس ــن نوش ــدف ای ــر از ه ــه فرات ک
ــاالی  ــوذ ب ــورد ژن هــای بانف ــق در م  تحقی

ــه بیمــاری. ــوط ب مرب
و  اطالعــات  فرم هــای  کــه  هنگامــی    
تدویــن  حــال  در  رضایت نامــه  فرم هــای 
ــوارد  ــه م ــتی ب ــتی بایس ــتند، بانک زیس هس

 اطالعاتی که باید در اختیار مشارکت
کننده قرار بگیرد

نکات اساسی موارد استفاده  نمونه ها و  انواع
رضایت نامه

 عنــوان برگــه اطالعاتــی بانک زیســتی، در
پیوســت شــماره 2 موجــود اســت

بــرای را  هایــی  گزینــه  و  اطالعــات  روش،   ایــن 
 مشــارکت کنندگان در رابطــه بــا فعالیــت بانک زیســتی

می کنــد ایجــاد 
بــه طــور معمــول، شــامل  فــرم هــای رضایت نامــه 
ــه ــتی و ن ــه بانک زیس ــوط ب ــارات مرب ــه ای از عب  مجموع

ــد ــی باش ــی م ــاص پژوهش ــروژه خ پ
مجوز اخالقی برای این رویکرد اجباری است

ــل از   ــوال قب ــی معم ــی و علم ــای اخالق ــرور مجوزه  م
توزیــع نمونه هــا و اطالعــات بیــن پژوهشــگران، الزم اســت

 زمانــی اســتفاده می شــود کــه نمونــه
ــری در بانک زیســتی، ــرار گی ــه هــدف ق  ب
 بــرای چنــد پــروژه و چندبــار نمونــه

گیــری انتخــاب می شــود

رضایت نامه گسترده

سیســتم یــک  از  اســتفاده  طریــق   از 
شــرکت کننده ها اطالعــات،   فنــاوری 
 می تواننــد انتخــاب کننــد کــه چــه مقــدار
ــرای ــود را ب ــه خ ــوط ب ــات مرب  از اطالع
ــه، ــا خالص ــق ی ــات دقی ــا جزئی ــال ب  مث

دریافــت کننــد
 اطالعات می توانند  شامل حیطه فعالیت

بانک زیستی و مدیریت بانک باشند
 اطالعات بیشتر می تواند شامل  استفاده
  های احتمالی از  نمونه ها و فراهم کردن

 ورود و خروج مشارکت کنندگان برای
برخی استفاده های خاص باشد

 رونــد اخــذ رضایــت و ارتبــاط مــداوم بــا مشــارکت کننــده
ــات ــاوری اطالع ــاختهای فن ــق زیرس ــوال از طری ــا معم  ه

ــرد ــام می گی انج
ســازد، ممکــن  را  فراینــد  ایــن  بانک زیســتی،   اگــر 
ــرح ــهایی از ط ــد در بخش ــا می توانن ــده ه ــارکت کنن  مش
 پژوهشــی بانک زیســتی وارد شــده و یــا از آن خــارج
 شــوند و در طــول زمــان، آن را بهبــود داده و بفهمنــد
 کــه نمونه هــای آنهــا، در کــدام پــروژه هــا، مــورد اســتفاده

قــرار گرفتــه اســت
مجوز اخالق  برای این منظور، مورد نیاز است

ــد( ــه )چن ــود ک ــتفاده می ش ــی اس  زمان
ــروژه ــا پ ــتی و ی ــرای بانک زیس ــه ب  نمون

پژوهشــی گرفتــه می شــود
فعالیــت معیارهــای  کــه   زمانــی 
 بانک زیســتی و یــا پــروژه، در طــول زمــان

ممکــن اســت تغییــر کنــد
 زمانی که بانک زیستی در نظر دارد در

ارتباط منظم با مشارکت کننده ها باشد

رضایت پویا

جدول ۲. انواع رضایت نامه و اصلی ترین وجوه التزام

IT.فناوری اطالعات
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

چالــش برانگیــز احتمالــی توجــه کــرده 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــی ب ــورت مقتض و به ص
ورقــه اطالعــات یــا فــرم رضایت نامــه در 
ــول در  ــی و معم ــات اصل ــایر اطالع ــار س کن
رضایت نامه هــا اشــاره شــود. رضایت نامــه 
بایســتی بــرای شــرکت کننــده در پژوهــش، 
ــه  ــد ک ــاد نمای ــاب را ایج ــن انتخ ــکان ای ام
ــه  ــواردی کــه ب ــات در م ــا اطالع ــا ی نمونه ه
ــز  ــی از نظــر وی ســؤال برانگی لحــاظ اخالق
هســتند، اســتفاده نخواهنــد شــد. همچنیــن 
احتمــال دارد برخــی گزینه هــای خــاص 
در فــرم رضایت نامــه نیازمنــد تبعیــت از 
قوانیــن ملــی و یــا منطقــه ای باشــند. مثالــی 
از ایــن دســت قوانیــن خــروج داده از اتحادیه 
اروپــا بــا توجــه بــه دســتورالعمل حفاظــت از 
Europe-) ــ ــا اس ــه اروپ ــات اتحادی تاطالع

an Commission.,1995). اجــازه انجــام 
از نمونه هــا  برخــی اســتفاده های خــاص 
ــی  ــا هنگام ــای زیســتی، تنه توســط بانک ه
وجــود دارد کــه قابلیــت ثبــت عملیــات 
مربوطــه بــه آن وجــود داشــته باشــد )مثــاًل 
ــل پیگیــری و  ــگاه ثبــت داده هــا(؛ قاب در پای
قانونــی بــوده )ماننــد توزیــع نمونه هــا بــرای 
ــد  ــرا باش ــل اج ــی( و قاب ــتفاده تحقیقات اس
ــا تعــداد  ــد اعــالم تعــداد داوطلبیــن ی )مانن

ــده(. ــع ش ــه توزی نمون

3-1-2-4- در رونــد درخواســت رضایــت 
چــه مــواردی بایــد در نظــر گرفته شــوند

ــذ  ــد اخ ــر در رون ــای زی ــه جنبه ه ــه ب توج
ــتند: ــم هس ــه مه رضایت نام

 اگــر امــکان آن وجــود داشــته باشــد، بایــد 
بســته حــاوی اطالعــات الزم قبــل از شــروع 
جلســه بــا داوطلبیــن، در میــان آنــان توزیــع 

گردد.
زمــان  بایــد  کننــدگان  شــرکت  بــه   
ــرای مطالعــه و دقــت الزم در اوراق  ــی ب کاف
می تــوان  حتــی  و  داد  را  رضایت نامــه 
ــرده  ــه ک ــه آن را مطالع ــود ک ــنهاد نم پیش
و در مالقــات یــا جلســه بعــدی تحویــل 

ــد. دهن
گرفتــن  اداری  رونــد  کــه  فــردی   
رضایت نامــه را تعقیــب می کنــد بایــد از 
ــت  ــت دادن رضای ــب، جه ــت داوطل صالحی
اطمینــان حاصــل کنــد. در غیــر ایــن صورت 

مفــاد بخــش6.2.1.3 )در مــورد شــرکت کنندگانــی 
کــه صالحیــت الزم را بــرای دادن رضایــت ندارنــد( 
ممکــن اســت قابــل اجــرا باشــد. در حالــت دیگــر 
ــرای خوانــدن فــرم نیــاز  ممکــن اســت داوطلــب ب

ــه کمــک داشــته باشــد. ب
ــه  ــور ب ــب را مجب ــد داوطل ــه نبای ــچ وج ــه هی  ب

ــرد. ــت ک دادن رضای
 باید برای داوطلب فرصت سؤال و بحث را فراهم 

نمود.
 داوطلــب بایــد از حقــوق خــود در مــورد انصــراف 
و پــس گرفتــن رضایت نامــه، مزایــا و معایــب 
ــر در  ــم دیگ ــب مه ــر مطل ــروژه و ه ــرکت در پ ش

ــد. ــع باش ــن خصــوص مطل ای

3-1-2-5- بــرای اینکــه کشــور یــا یــک 
ــه در  ــارکت جامع ــی از مش ــوع تحقیقات موض
ــد  ــت بهره من ــب رضای ــد کس ــا رون ــه ب رابط
شــود چــه مالحظاتــی را بایــد در نظــر گرفــت؟

ــا فرهنــگ  فراینــد اخــذ رضایــت بایــد متناســب ب
مشــارکت  هــم  مــواردی  در  باشــد،  منطقــه 
H3Afri-) دگســترده تر جامعــه را طلــب می کنــ

ــه مشــارکت گســترده، مشــورت  ca.,2013). الزم
بــا گروه هــای بزرگ تــری از جامعــه، مســئولین 
محلــی و متخصصــان فــن در خصــوص کســب 
رضایــت و چگونگــی تنظیــم اســناد بانک زیســتی با 
مالحظــه موازیــن اخالقــی و قانونــی در آن منطقــه 
اســت. تــا آنجــا کــه در بعضــی از مــوارد بایــد قبــل 
از گرفتــن رضایت نامــه از شــرکت کننــدگان از 
رهبــران جامعــه، قبیلــه و یــا فامیــل اجــازه گرفــت 
در  و   (Nuffied Council on Bioethic.,2002)
ــه،  ــای رضایت نام ــد فرم ه ــوارد بای ــن م ــه ای هم
دراختیــار همــه شــرکت کننــدگان بالقــوه در 
ــد حــق  ــن، بای ــه و همچنی ــق قرار گرفت ــک تحقی ی

ردکــردن مشــارکت در طــرح را داشته باشــند.

3-1-2-6- در صورتــی کــه شــرکت کننــدگان 
بالقــوه صالحیــت قانونــی دادن رضایــت بــرای 

خــود را نداشــته باشــند، چــه بایــد کــرد؟

ــراد  ــوان اف ــب به عن ــان اغل ــته از داوطلب ــن دس ای
آســیب پذیــر مطــرح هســتند. از ایــن رو در نحــوه 
مشــارکت آنــان، بایــد دقت هــای الزم، اعمــال 
ایــن  از  اســتفاده   .(WMA.,2013/2016)شــود
گــروه از افــراد در پژوهش هــا مســتلزم رعایــت 

بیانیــه هلینســکی و متضمــن توجهــات ویــژه 
ــیب  ــراد آس ــا و اف ــت از گروه ه ــرای حفاظ ب
پذیــر بــوده و طــرح تحقیقاتــی مســئول 
ــات الزم  ــد اقدام ســالمتی آن هاســت و  نبای
بــر روی افــراد معمولــی قابــل انجــام باشــد. 
ــن  ــرای ای ــد ب ــق بای ــن انجــام تحقی همچنی
گــروه از افــراد ســودمند باشــد. ســه گــروه از 
شــرکت کننــدگان در یــک تحقیــق معمــوالً 

ــوند: ــناخته می ش ــر ش ــیب پذی آس
  افراد بالغ دارای اختالل ذهنی؛

مراقبت هــای  در شــرایط  بالــغ  افــراد    
اورژانــس؛

 کودکان و نوجوانان.
  در مــوارد بالغیــن مبتــال بــه اختــالل روانی، 
ــرف  ــد از ط ــی، می توان ــاز قانون ــده مج نماین
ــارکت  ــه مش ــد. چنانچ ــت ده ــا رضای آن ه
ــورت  ــی به ص ــی ذهن ــل از ناتوان ــده، قب کنن
را  تحقیــق  در  خــود  مشــارکت  قانونــی 
ــی  ــده قانون ــا نماین ــد ی ــرده باش ــول ک قب
ــد مــورد  تعییــن کــرده باشــد، ایــن امــر بای
مشــارکت کنندگان  قرار گیــرد.  احتــرام 
ــم  ــکان دارد در تصمی ــه ام ــدر ک ــد هرق بای
ــته  ــش داش ــارکت، نق ــورد مش ــری در م گی
باشــند و بــه هرگونــه اعتــراض یــا مقاومــت 
ــرام  ــز احت ــور نی ــام ام ــل انج ــان در مقاب آن

گذاشته شــود.
ــرایط  ــه در ش ــی ک ــوص تحقیقات   در خص
می پذیــرد  انجــام  بالینــی  فوریت هــای 
ــت  ــل دریاف ــی از قب ــه رضایت ــه هیچ گون ک
نشده اســت، الزاماتــی وجــود دارد کــه در 
کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت و شــامل 

ــتند: ــر هس ــوارد زی م
ــت روش  ــی به صراح ــالق محل ــه اخ  کمیت

ــد. ــد کن ــراد را تأیی ــن اف ــری ای به کارگی
 یکــی از متخصصــان پزشــکی مســتقل 

ــد. ــرد را بده ــارکت ف ــازه مش اج
 خواســته ها یــا مخالفت هــای شــناخته 
احتــرام  مــورد  کننــده  شــرکت  شــده 

نــد. ر گیر ا قر
بــرای  زمانــی  محدودیــت  حداکثــر    
ایــن دســته از شــرکت کننــدگان بــدون 
رضایت نامــه در پژوهــش در نظــر گرفتــه 

ــود. ش
  کســب موافقــت و رضایــت از شــرکت 
ــدداً  ــی را مج ــی قانون ــه توانای ــی ک کنندگان

بازیافته انــد بایــد انجــام شــود.
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بــه  مربــوط  تحقیقــات  خصــوص  در    
ــه ســن و  ــا توجــه ب کــودکان، آن هــا بایــد ب
مراحــل بلــوغ و موافقــت )به جــای رضایــت( 
ــه  مشــارکت داده شــوند. به منظــور کمــک ب
درک تحقیــق، می تــوان فــرم اطالعــات و 
گروه هــای  بــا  متناســب  را  رضایت نامــه 
ســنی مختلــف، طراحــی نمــود و هــر گونــه 
عــدم موافقــت از جانــب کــودک، بایــد مــورد 
 .(Hens et al.,2011) ــود ــع ش ــرام واق احت
ــن و  ــاس س ــر اس ــد ب ــت بای ــد موافق فراین
بلــوغ کــودک و قوانیــن و دســتورالعمل 
اخالقــی محلــی کــه فــرد در آن ســاکن 
اســت انجــام شــود. عــالوه بــر موافقــت 
کــودک، والدیــن کــودک یــا نماینــده قانونــی 
وی نیــز بایــد از طــرف کــودک رضایــت 
بدهنــد. البتــه در صــورت امــکان، بهتــر 
اســت هنگامــی کــه کــودک طبــق قوانیــن 
ــدداً  ــد مج ــی می رس ــن قانون ــه س ــی ب محل
ــاس  ــا او تم ــت ب ــب رضای ــوص کس در خص
 CIOMS,2002; Hens et) گرفتــه شــود 

.(al. 2011

بــه  مربــوط  مالحظــات   -7-2-1-3
ــه و اطالعــات از شــرکت کننــدگان  نمون

بانک زیســتی در  فــوت شــده 

 الزامــات رضایت نامــه بســته بــه اینکــه 
بــرای  تقاضــا  دارد  قصــد  بانک زیســتی 
دریافــت نمونــه و اطالعــات را قبــل از مــرگ 
نمونه هــای  بانک زیســتی  )مثــاًل  آنــان 
مغــز( یــا بعــد از مــرگ آنــان بگیــرد، 
متفــاوت خواهــد بــود. قوانیــن محلــی، نــوع 
ــی را  ــات قانون ــول و الزام ــل قب ــت قاب رضای
تعییــن می کنــد. بدیهــی اســت برخــی 
محدودیت هــای قانونــی بــرای دسترســی 
بــه مــدارک بالینــی داوطلــب، پــس از مــرگ 
دارد.  وجــود  زیســتی  بانک هــای  بــرای 
اســتفاده از نمونه هــا و داده هــای جمــع آوری 
ــا بعــد از مــرگ کــه خــارج از  شــده قبــل ی
دارد،  قــرار  اولیــه  رضایت نامــه  محــدوده 
نیــاز بــه تصویــب در یــک کمیتــه اخــالق در 

.(Tassé.,2011) دارد  مرتبــط  تحقیــق 
  وقتــی نمونه هــا بــرای تحقیــق پــس از 
بایســتی  می شــوند،  جمــع آوری  مــرگ 
ــرای  ــی ب ــی و قانون ــی، اخالق ــن محل موازی
رعایت گردنــد  رضایــت  بــه  دســتیابی 

شــده  شــناخته  اعتقــادات  و  تمایــالت  و 
روش هــای  قرار گیرنــد.  احتــرام  مــورد  فــرد، 
کســب رضایــت بــرای پیونــد بافــت و ارگان ، 
از  پــس  یــا  بالینــی  اســتفاده های  به منظــور 
از  توجهــی  قابــل  به طــور  می تواننــد  مــرگ 
ــند. ــاوت باش ــر متف ــور دیگ ــه کش ــور ب ــک کش ی

3-1-2-8- ماهیت استمرار رضایت

بانک زیســتی،  داوطلــب مشــارکت در  چنانچــه 
ــد  ــت، بای ــرده اس ــه ک ــاًل ارائ ــود را قب ــت خ رضای
ــا  ــفاهی ی ــدد )ش ــد مج ــت تأیی ــته درخواس پیوس
ــان  ــت آن ــب( موافق ــورت مناس ــا به ص ــی ی ضمن
فرصــت  اختیــار گذاشــتن  در  و  انجــام گیــرد 
پرســش ســؤاالت مختلــف بــرای آنــان، قبــل از اخذ 
نمونه هــای دیگــر )نظیــر خــون، بیوپســی، آســپیره 
ــا  ــه از مجــاری تنفســی( و ی ــن نمون ــردن، گرفت ک
جمــع آوری اطالعــات بیشــتر از داوطلــب الزم 
ــی،  ــای کالم ــکان رضایت ه ــورت ام ــت. در ص اس
ــا در  ــط شــود و ی ــک ضب ــد به صــورت الکترونی بای
فــرم رضایت نامــه اصلــی یادداشــت شــود. داوطلــب 
ــه  ــه خواســت از دادن نمون ــت ک ــر وق ــد ه می توان
ــب  ــن مطل ــد. ای ــاع کن ــی امتن ــات اضاف و اطالع
ــه و اطالعــات  ــرای دادن نمون رضایــت قبلــی وی ب
ــد؛  ــاقط نمی کن ــار س ــتی را از اعتب ــه بانک زیس ب
مگــر اینکــه داوطلــب بــا ارائــه درخواســت، رضایــت 

ــد. ــو کن خــود را لغ

بــا  مجــدداً  بایــد  موقــع  چــه   -9-2-1-3
ــن  ــا گرفت ــانی ی ــه روز رس ــت ب ــب جه داوطل

گرفــت تمــاس  جدیــد  رضایت نامــه 

به غیــر از برقــراری تمــاس در خصــوص درخواســت 
نمونــه یــا اطالعــات اضافــی در هنــگام انجــام 
ممکــن  دیگــر  موقعیــت  چندیــن  در  پــروژه، 
رســانی  بــه روز  به منظــور  بانک زیســتی  اســت 
ــد اقــدام  ــا اخــذ رضایت نامــه جدی رضایت نامــه و ی
ــا شــرکت کننــدگان در یــک  ــه تمــاس مجــدد ب ب
ــی  ــورد کودکان ــال در م ــرای مث ــد. ب ــرح نمای ط
ــا در خصــوص  ــوغ رســیده اند و ی ــه ســن بل ــه ب ک
کســانی اســت کــه توانایــی قانونــی آن هــا پــس از 
یــک دوره ناتوانــی موقــت بازگشــته اســت )بخــش 
6.2.1.3(. در چنیــن مــواردی بایــد کســب رضایــت 
 Burke and) آگاهانــه کامــل درخواســت شــود
ــت  ــی اس ــر زمان ــوارد دیگ Diekema.,2006). م

کــه اطالعــات و فــرم رضایــت آگاهانــه اولیــه 
ارائــه شــده بــه روز رســانی شــده و یــا تغییــر 
ــتی  ــداف بانک زیس ــاًل اه ــت )مث ــوده اس نم
تغییــر کرده باشــد(. در ایــن صــورت تمــاس 
ــه  ــک رضایت نام ــذ ی ــرای اخ ــب ب ــا داوطل ب
بــه روز شــده حــاوی تغییــرات جدیــد ممکــن 
 .(Wallace et al.,2016) ــد ــت الزم باش اس
ضــرورت  خصــوص  در  گیــری  تصمیــم 
کســب رضایت نامــه جدیــد و یــا چشــم 
ــه ذی صــالح  ــر عهــده کمیت پوشــی از آن، ب

ــت. ــق اس ــالق در تحقی اخ
  به عنــوان یــک دســتورالعمل کلــی، قبــل از 
برقــراری تمــاس مجــدد بــا داوطلــب توصیــه 
می شــود رضایت نامــه اولیــه در خصــوص 
تمــاس مجــدد مطالعــه شــود، زیــرا داوطلــب 
ممکــن اســت گزینــه عــدم تمــاس مجــدد را 
از ابتــدا انتخــاب کــرده باشــد )پیوســت 3 را 

مشــاهده کنیــد(.

از  انصــراف  چگونگــی   -10-2-1-3
مــه یت نا ضا ر

بانک زیســتی،  در  مشــارکت  داوطلــب 
ــود  ــت خ ــی از رضای ــر زمان ــد در ه می توان
ــات  ــه و اطالع در خصــوص اســتفاده از نمون
ــل انصــراف  ــر دلی ــدون ذک ــه او، ب ــوط ب مرب
دهــد. مهــم اســت کــه گزینــه انصــراف 
از رضایــت در فــرم رضایت نامــه یــا فــرم 
اطالعــات بانک زیســتی درج شــده باشــد. 
ــی از  ــه معن ــه ب ــدام همیش ــن اق ــه ای البت
بیــن بــردن نمونــه و اطالعــات نیســت؛ 
بــرای مثــال در گزینــه انصــراف ممکــن 
ــی  ــه و اطالعات ــه نمون ــود ک ــر ش ــت ذک اس
کــه توزیــع شــده و یــا در رونــد آزمایش هــا 
قــرار گرفتــه اســت، قابــل بازیابــی نیســتند.

و  انصــراف  گزینه هــای  از  مثال هــای    
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــاب آن ب ــوم انتخ مفه

ــن  ــتر: در ای ــتفاده بیش ــدم اس ــه ع  گزین
و  نمونه هــا  تمــام  بانک زیســتی  صــورت 
داده هــای داوطلــب را از بیــن بــرده و دوبــاره 

ــت. ــد گرف ــاس نخواه ــب تم ــا داوطل ب
بیشــتر:  تمــاس  بــدون  گزینــه   
ــا  ــچ منظــوری ب ــه هی ــر ب بانک زیســتی دیگ
ــب تمــاس مســتقیم نخواهــد داشــت  داوطل
امــا می توانــد همچنــان بــه اســتفاده از 
نمونه هــا و داده هایــی کــه قبــاًل جمــع آوری 
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

ــات، راز  ــت از اطالع 3-1-3- حفاظ
ــم خصوصــی داری و حری

در ایــن بخــش به طــور خالصــه کلیــات 
توصیه هــا در خصــوص حفاظــت از اطالعــات 
ــم  ــظ حری ــتی، راز داری و حف در بانک زیس
ارائــه  داوطلبیــن  اطالعــات  خصوصــی 
دســتورالعمل های  و  قوانیــن  شده اســت. 
مربــوط بــه ایــن مســائل در کشــورهای 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــاوت اس ــف متف مختل
ــه  ــر منطق ــی در ه ــی و قانون ــات اخالق الزام

می گــردد. تدویــن 
ــی حافظــت  ــررات کل ــا، مق ــه اروپ در اتحادی
European Com-) یاز داده هــای عمومــ

حفاظــت  دســتورالعمل   (mission 2016
European Com-  1995) اطالعــات  از 

حفاظــت  و  کــرده  عــوض  را   (mission
یکســان  افــراد  همــه  بــرای  را  داده هــا 
ــتفاده  ــورد اس ــن م ــت. همچنی ــوده اس نم
قــرار گرفتــن اطالعــات شــخصی افــراد 
ــم  ــش مه ــک بخ ــه ی ــن اتحادی ــارج از ای خ
ــر  ــوق بش ــن حق ــخصی و قوانی ــم ش از حری
اتحادیــه اروپــا اســت. مثال هــای دیگــری از 
ــم و سیاســت های حفاظتــی، در  حفــظ حری
ــرطان  ــتی س ــای زیس ــیون بانک ه کنفدراس
ــوم  ــی ژن ــه جهان (CCB.,2014) و اتحادی

و بهداشــت GA4GH (GA4GH.,2015b وجــود 
ــد. دارن

ــت  ــررات حفاظ ــن و مق ــی، قوانی ــش اروپای در بخ
بــا  روابــط  تحــت  آن  مقتضیــات  و  داده هــا  از 
ایــاالت متحــده EU-US در حــال تغییــر هســتند 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــد م ــخصی بای ــم ش ــظ حری و حف
داده  تعهــد  راســتای  در  بانک زیســتی  گیــرد. 
ــر الزم  ــد تدابی ــارکت کنندگان، بای ــه مش ــده ب ش
ــات و  ــاوری اطالع ــوب فن ــتن چهارچ ــرای داش ب
مدیریــت صحیــح داده هــای جمــع آوری شــده 
ــی  ــدد. روش های ــه کار بن ــا را ب ــا نمونه ه ــراه ب هم
ــا، راز داری و  ــت از داده ه ــن محافظ ــرای تضمی ب
ــش 6.3  ــش 4.3.3 و بخ ــی در بخ ــم خصوص حری
ــد  ــتی بای ــد. بانک زیس ــرار گرفته ان ــث ق ــورد بح م
 de-identification” ــازی ــام س ــای گمن از روش ه
methods” ماننــد کــد گــذاری یــا روش نــام 
گــذاری غیرواقعــی و روشــی بــرای ذخیــره ســازی 
کدهــای مربوطــه اســتفاده نمایــد. در بخــش یــک 
ــم  ــظ حری ــا حف ــه ب ــک در رابط ــت ی و در پیوس
شــخصی و سیاســت های حفاظتــی توضیحــات الزم 
GA4GH .(GA4GH.,2015B شــده اند  ارائــه 

مثال هایــی از مــوارد خــاص در حفاظــت از داده هــا 
و حفــظ حریــم شــخصی بــرای بانک هــای زیســتی 

ــد از: عبارت ان
 دسترســی بــه پرونــده پزشــکی: هــر گاه ممکــن 
ــه ای و  ــن حرف ــت قوانی ــد تح ــان بای ــد، کارکن باش

اســتانداردهای بــاالی اخالقــی مقیــد شــوند. 
از داوطلبــان در رابطــه بــا اجــازه دسترســی 
بــه پرونــده پزشــکی آنــان ســؤال شــود و بــه 
ــت  ــا در فرم ــه داده ه ــد ک ــان برس اطالعش
رمزگــذاری شــده  و  غیرقابــل شناســایی 
می شــوند  نگاهــداری  بانک زیســتی  در 

.(CCB.,2014)
 هنگامــی کــه بانک زیســتی اطالعــات را بــا 
ــه اشــتراک می گــذارد  بانک زیســتی دیگــر ب
یــا اطالعــات مــورد نیــاز تحقیقــی را فراهــم 
مــوارد هنــگام  ایــن گونــه  در  می کنــد. 
فراهــم کــردن دسترســی بــه اطالعــات، 
محرمانگــی  و  شــخصی  حریــم  حفــظ 

ــد. ــت گردن ــات ضمان اطالع
ــه  ــت آگاهان ــد در رضای ــان بای ــه داوطلب  ب
شــرح داده شــود کــه چــه اطالعاتــی و 
ــوند و  ــته می ش ــتراک گذاش ــه اش ــه ب چگون
ــم شــخصی و  ــد از چگونگــی حفــظ حری بای

ــند. ــات آگاه باش ــودن اطالع ــه ب محرمان
 اطالعاتــی کــه مربــوط بــه ژنتیــک و 
نســلی  یابــی  توالــی  جدیــد  روش هــای 
منجــر  اســت  ممکــن  هســتند   (NGS)
ــه  ــن گون ــوص ای ــی در خص ــه نگرانی های ب
ــد  ــا می توانن ــا داده ه ــوند: )1( آی ــوارد ش م
هویــت افــراد و / یــا اعضــای خانــواده را 
مشــخص کننــد و )2( آیــا نتایــج  ایــن نــوع 
ــش  ــوند؟ )بخ ــودت داده می ش ــی ها ع بررس

 نکات کلیدی: رضایت آگاهانه
 به ضرورت های قانونی یا اخالقی ناحیه جغرافیایی تحقیق در رضایت نامه توجه شود.

 مفــاد رضایت نامــه هــرگاه ممکــن باشــد از قبــل در اختیــار شــرکت کننــده قــرار گیــرد. رضایت نامــه بایــد بــه زبــان قابــل فهــم بــرای 
شــرکت کننــده نوشــته شــده باشــد.

 به داوطلب زمان کافی برای مطالعه رضایت نامه داده شود تا مفاد آن را فهمیده و نوع مشارکت را درک کند.
 فردی که تقاضای رضایت نامه می کند باید مطمئن شود که داوطلب به خوبی متوجه شده که چه چیزی از او درخواست شده است.

 فــردی کــه تقاضــای رضایت نامــه می کنــد بایــد داوطلبــان احتمالــی را تشــویق بــه بحــث  آزاد در مــورد پــروژه کنــد امــا نبایــد  آن هــا 
را مجبــور بــه شــرکت در پــروژه کنــد.

 حقوق داوطلب و خطرات و مزایای شرکت در پروژه به داوطلبین احتمالی توضیح داده شوند.
 گزینه های انصراف از شرکت در پروژه باید به خوبی توضیح داده شوند.

)

)
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ــه  ــزوم ب ــورت ل ــد و در ص ــه ده ــده ادام ش
پرونــده پزشــکی داوطلــب دسترســی داشــته 

ــد. باش
بیشــتر:  دسترســی  بــدون  گزینــه   
ــی  ــب تماس ــا داوطل ــر ب ــتی دیگ بانک زیس
نگرفتــه و بــه پرونــده پزشــکی او دسترســی 

از  همچنــان  می توانــد  امــا  داشــت،  نخواهــد 
جمــع آوری  قبــاًل  کــه  داده هایــی  و  نمونه هــا 

کنــد. شده اســتفاده 
بانک زیســتی بایــد بــه داوطلبیــن هنگامی کــه 
ــا  ــا و داده ه ــی از نمونه ه ــردن بخش های ــن ب از بی
ــفاف  ــح و ش ــور واض ــت، به ط ــر نیس ــکان پذی ام

توضیــح دهــد. مثال هایــی از ایــن مــوارد بــه 
ــر اســت: شــرح زی

به منظــور  قبــاًل  اطالعــات  و  نمونه هــا   
پژوهــش توزیــع شــده یــا در رونــد آزمایــش 

ــد. ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس م
بازرســی  فرآینــد  به منظــور  اطالعــات   
ــی شــده  ــاًل بایگان ــا قب ــاز باشــند ی ــورد نی م

ــند. باش



نکات کلیدی: حفاظت از اطالعات و حریم شخصی

 بــه مشــارکت کنندگان در بانک زیســتی در مــورد هــر نــوع موضــوع مربــوط بــه حفاظــت از داده هــا و حفــظ حریــم خصوصــی )ماننــد 
فرســتادن اطالعــات بــه خــارج از کشــور و بــه اشــتراک گــذاری اطالعــات( اطــالع داده شــود.

pseudo-anonymi- و coding گمنــام ســازی، کــد گــذاری de-identification از یکــی از روش هــای حفاظــت از حریــم شــخصی ماننــد 
ــه  ــه ایــن روش هــا تمــاس مجــدد و بازگردانــدن نتایــج ب zation اســتفاده از نام  هــای مســتعار، اســتفاده شــود و توجــه شــود کــه چگون

اشــخاص را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.
  توسعه سیاست یا روشی که روند شناسایی مجدد مشارکت کنندگان de-identification را شرح دهد.

 داده های رمز گذاری شده و رمزها باید جداگانه نگاهداری شوند.
  استفاده از سیستم های قدرتمند داده و بازرسی مداوم.

 حق دسترسی به سیستم اطالعات باید مدیریت، محدود و ردیابی گردد.
 دسترســی فیزیکــی محــدود گــردد )اســناد کاغــذی در اتــاق بــا دسترســی محــدود نگاهــداری شــوند( و در صــورت امــکان از سیســتم 

امنیــت الکترونیکــی اســتفاده شــود.
 به گزینه های انتخاب شده در رضایت نامه در زمان دسترسی، انتقال و استفاده از داده ها احترام گذاشته شود.

 به منظور محرمانه ماندن مشخص شود کدام داده ها یا ترکیبی از آن ها نباید در دسترس باشند.

ببینیــد( را   4.1.3
ــکن  ــد اس ــکی )مانن ــر پزش ــود تصاوی  وج
در  بافت شناســی(  اســالیدهای  یــا  فیلــم 
خــاص  چالش هــای  زیســتی  بانک هــای 
ــردن  ــایی ک ــل شناس ــرای غیرقاب ــود را ب خ
معمــوالً  زیــرا  دارد؛  بــر  در  اطالعــات 
درج  تصاویــر  ایــن  در  افــراد  مشــخصات 
ــایی  ــل شناس ــا قاب ــدون آن ه ــت و ب شده اس

نیســتند.
  از نظــر اصــول محرمانــه بــودن، تمــام 

ــی  ــه دسترس ــات محرمان ــه اطالع ــه ب ــنلی ک پرس
وظیفــه  جــزو  بایــد  داری  راز  حفــظ  دارنــد 
ــان باشــد (OECD,. 2007). اعضــای  ــه ای  آن حرف
ســتاد، مشــاوران و یــا اعضــای کمیته هــا نیــز کــه 
ــک  ــد ی ــن دسترســی نیســتند هــم بای دارای چنی
تعهد نامــه در خصــوص راز داری امضــاء کننــد. 
دسترســی بــه اطالعــات شــخصی افــراد نیــز بایــد 
محــدود شــود و دسترســی بــه هــر نــوع اطالعــات، 
ــرای  ــه ب ــوند ک ــی ش ــه داده های ــدود ب ــد مح بای
ــورد  ــر م ــتفاده های دیگ ــا اس ــی ی ــروژه تحقیقات پ

ــاس  ــر اس ــتی ب ــا بایس ــند. داده ه ــاز باش نی
ــگاه  ــده و در پای ــدا ش ــم ج ــان از ه نوعش
گردنــد.  بنــدی  دســته  متفــاوت  داده ای 
بانک زیســتی به منظــور رازداری و امنیــت 
مربــوط   (metadata) فراداده هــای  بایــد 
ــی  ــک اطالعات ــک بان ــا را در ی ــه نمونه ه ب
ــا جــدا از اطالعــات دموگرافیــک  مرتبــط ام
و پرونــده پزشــکی بیمــار نگاهداری کنــد. 
سیســتم های  از  منظــم  بازرســی های 

ــت. ــروری اس ــی ض اطالعات

3-1-4- بازگرداندن  نتایج و 
یافته های اتفاقی

در ایــن بخــش موضوعــات مربــوط بــه نتایــج 
تحقیــق ارائــه شــده اند شــامل: خالصــه 
ــه  ــای پای ــوط بهارزیابی ه ــج مرب ــج، نتای نتای
هــم  فــردی؛  تحقیقــات  نتایــج  و  افــراد 
ــتی  ــم بانک زیس ــروژه و ه ــی پ ــق اصل محق
در خصــوص ارســال نتایــج تحقیــق بــه اهــدا 
کننــدگان نمونــه مســئول هســتند. تصمیــم 
موضــوع  چنــد  بیــن  بایــد  گیرنــدگان 
از  درمانــی  مراقبت هــای  وظیفــه  ماننــد 
بانک زیســتی،  در  مشــارکت کنندگان 
منفعــت  در  قانونــی  و  اخالقــی  الزامــات 
ــی  ــی فن ــی تکنیک ــج و توانای ــی از نتای ناش
بــه  نتایــج  ارســال  بــرای  بانک زیســتی 

ــد.  ــاد کنن ــی ایج ــن، هماهنگ ــو ممک ــن نح بهتری
آیــا  از:  عبارت انــد  نتایــج  نظــر  مــورد  مــوارد 
بانک زیســتی همچنــان بــا داوطلــب در تمــاس 
اســت، میــزان ســهولت بازشناســانی صاحــب نمونه 
ــر روش  ــی ب ــن مبن ــت داوطلبی ــالع از خواس و اط
تمــاس مجــدد بــا آن هــا، هزینــه احتمالــی تمــاس 
بــا داوطلبیــن و انجــام دوبــاره آزمایــش و مشــاوره 
در صــورت لــزوم و نهایتــاً مشــخص نمــودن اینکــه 

ــت. ــوارد اس ــن م ــئول ای ــردی مس ــه ف چ
داده هــای  انتقــال  کلــی  چهارچــوب  مفــاد    
Medical Re-) به ســالم  مربــوط  تتحقیقاتــی 
 (,search,2014 Council and Wellcome Trust
ــن رابطــه اســت. ــای موجــود در ای ــی از ابزاره یک

3-1-4-1- نتایج کلی و غیر فردی مطالعه

بــر اســاس تجــارب موفــق بــه دســت آمــده، نتایــج 

ــایت  ــوان در وب س ــات را می ت ــی تحقیق کل
ــر  ــه منتش ــر نام ــک خب ــا ی ــتی ی بانک زیس

.(CCB.,2014) ــود نم
ــق  ــج تحقی ــج، خالصــه ای از نتای ــن نتای   ای
بــا اســتفاده از نمونه هــا و یــا داده هــای 
را  آن  نمی تــوان  و  هســتند  بانک زیســتی 

ــرد. ــب ک ــاص منتس ــرد خ ــه ف ب
شــرکت  بــرای  بایــد  رضایت نامــه،  در    
ــت  ــوص دریاف ــه ای در خص ــدگان گزین کنن
نتایــج منتشــر شــده تحقیــق در نظــر گرفتــه 
شــود، همچنیــن پژوهشــگرانی کــه از داده ها 
بایــد در  اســتفاده می کننــد،  نمونه هــا  و 
ــد  ــواد MTA 1متعه ــال م ــه انتق ــم نام تفاه
ــه بانک زیســتی  شــوند نتایــج تحقیقــات را ب

گــزارش می نماینــد.

1Material Transfer Agreement  
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

آزمایش هــای  فــردی  نتایــج   -2-4-1-3
انجــام شــده در زمــان ثبــت نــام یــا عضویــت

پــس  زیســتی  بانک هــای  از  بعضــی 
داوطلبیــن  از  رضایت نامــه،  گرفتــن  از 
آزمایش هــای  کــه  می کننــد  درخواســت 
اولیــه ماننــد کنتــرل فشــار خــون، بررســی 
عملکــرد ریــه و انــدازه بینایــی را انجــام 

پایــه(.      )ارزیابی هــای  دهنــد 
ــا  ــت نمونه ه ــن اس ــن ممک ــر ای ــالوه ب   ع
ــازی  ــره س ــل از ذخی ــول قب ــورت معم به ص
بیماری هــای  نظــر  از  بانک زیســتی  در 
 B و   C هپاتیــت   ،HIV ماننــد  عفونــی 
مــورد بررســی قــرار گیرنــد؛ بنابرایــن قصــد 
ــن  ــج ای ــالم نتای ــر اع ــی ب بانک زیســتی مبن
آزمایش هــا بایــد بــرای داوطلــب به طــور 
روشــن و واضــح در رضایت نامــه بیــان شــود 
نبایــد به عنــوان  ایــن تســت ها  انجــام  و 
ــه  ــای رضایت نام ــرای امض ــزه ب ــاد انگی ایج
ــرد  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــتی م بانک زیس
ــه انجــام  ــح داده شــود ک ــن توضی و همچنی
بررســی های  از  آزمایش هــا بخشــی  ایــن 

معمــول مربــوط به ســالمت نیســتند.

3-1-4-3- نتایج فردی تحقیقات

نتایــج حاصــل از تحقیقــات در مــورد افــراد شــرکت 
کننــده بــه 2 دســته تقســیم می شــوند:

ــه دلیــل قــرار داشــتن در مســیر   نتایجــی کــه ب
و اهــداف پژوهــش بانک زیســتی، قابــل پیــش 
بینــی هســتند. روش هــای گــزارش ایــن مــوارد را 
می تــوان هنــگام درخواســت بــرای دریافــت نمونــه 

مشــخص نمــود.
ــا  ــر مرتبــط ب  نتایجــی کــه به طــور اتفاقــی و غی
اهــداف پژوهشــی بانک زیســتی حاصــل می شــوند 
ــم  ــان تنظی ــوان در زم ــن خصــوص می ت کــه در ای

تفاهــم نامــه MTA تصمیــم گرفــت.
نیازمنــد  بانک زیســتی  مــورد،  دو  هــر  در 
دســتورالعملی بــرای ســنجش اعتبــار نتایــج و 
همچنیــن طــول دوره ایــن اعتبــار اســت و چنانچــه 
ــان  ــه، خواه ــرم رضایت نام ــه در ف ــان نمون صاحب
ــتی  ــد، بانک زیس ــق بوده ان ــج تحقی ــالع از نتای اط
ــن و  ــدد داوطلبی ــایی مج ــاز و کار شناس ــد س بای
 UK Biobank) تمــاس بــا آن هــا را در نظــر بگیــرد
.Ethics and Governance Council.,2015

نــوع نتایــج قابــل گــزارش و نحــوه ارائــه آن هــا بــه 
داوطلــب بایــد از قبــل بــا نظــر متخصــص مرتبــط 
 Thorogood et) ــف شــود ــه اخــالق تعری و کمیت
ــه  ــت ک ــر داش ــد در نظ ــن بای al,2014). همچنی
حــق انتخــاب بــرای عــدم اطــالع از نتایــج فــردی 
تحقیــق از حقــوق داوطلــب اســت و بهتریــن زمــان 
ــه  ــن رضایت نام ــگام گرفت ــش هن ــن پرس ــرح ای ط

فرم هــای  در  بایســتی  بنابرایــن  اســت؛ 
رضایــت گزینــه ای در ایــن خصــوص در نظــر 
گرفتــه شــود. همچنیــن در دســتورالعمل ها، 
ــب  ــرای داوطل ــاب ب ــر انتخ ــق تغیی ــد ح بای

وجــود داشــته باشــد.

آزمایش هــا  از  نتایــج حاصــل   -4-4-1-3
توالــی  تعییــن  و نســل جدیــد  ژنتیــک 

(NGS )

ــا  ــی ی ــای ژنتیک ــج آزمایش ه ــزارش نتای گ
ــه  ــد همــراه تأییدی ــوم، بای ــی ژن ــن توال تعیی
صحــت بالینــی بــر اســاس تجربیــات بالینــی 
ــی  ــند. توصیه های ــک باش ــاوره ژنتی ــا مش ی
بــرای اینکــه چــه نــوع از یافته هــای ژنتیــک 
ــود  ــوند وج ــزارش ش ــب گ ــه داوطل ــد ب بای
دارنــد، بــرای مثــال در دســتورالعمل های 
و  ژنومیــک  تحقیقــات  آمریکایــی  کالــج 
ژنتیــک ACMG 1 یــا گــزارش نتایــج اتفاقــی 
حاصــل از توالــی یابــی ژنــوم و اگــزوزوم 
(Green et al.,2013) و در پــروژه ژنومیــک 
http://www. Genomeicseng-)  انگلستان
.(/land.co.uk/taking-part/results

3-1-4-5- نتایــج مربــوط بــه تصاویــر و 
اســکن

نکات کلیدی:  بازگرداندن نتایج

 در توافق نامــه (MTA) بانک زیســتی و پژوهشــگران، بایســتی نحــوه بازخــورد نتایــج تحقیقــات روی نمونه هــا و اطالعــات بــه 
ــه  ــرم رضایت نام ــتی در ف ــش، بایس ــرکت کنندگان در پژوه ــه ش ــات ب ــج تحقیق ــه نتای ــن ارائ ــود. همچنی ــخص ش ــتی مش بانک زیس

ــف شــود. ــن تکلی تعیی
ــار  ــی اعتب ــای بالین ــتفاده از روش ه ــا اس ــتی ب ــارکت کننده در بانک زیس ــه مش ــدن ب ــل از بازگردان ــردی قب ــای ف ــج آزمایش ه  نتای

ســنجی شــود.
ــط، در  ــی مرتب ــک ســاختار پشــتیبانی بالین ــده شــود کــه ی ــب بازگردان ــه داوطل ــد ب ــی بای ــا در صورت ــردی تنه ــات ف ــج تحقیق  نتای

ــد در دســترس باشــد(. ــک مشــاور ژنتیــک بای ــج ژنتیــک، ی ــاًل در خصــوص نتای ــرد )مث ــرار گی ــب ق دســترس داوطل
  در تصمیــم گیــری در مــورد بازگردانــدان نتایــج فــردی تحقیقــات بــه داوطلــب، بایــد بیــن چندیــن مطلــب تــوازن وجــود داشــته 
ــه  ــج ب ــه نتای ــی فنــی و پشــتیبانی بانک زیســتی در ارائ ــان و توانای ــج، وظیفــه مراقبــت از داوطلب ــار نتای ــد از: اعتب باشــد کــه عبارت ان

بهتریــن روش بــه فــرد.
 شــرکت کننــدگان بانک زیســتی بایــد فرصــت انتخــاب گزینــه تمایــل یــا عــدم تمایــل بــه اطــالع از نتایــج تحقیقــات را داشــته باشــند 

و بایــد در خصــوص بازگردانــدن نتایــج بــه آن هــا رضایــت دهنــد.
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توســط  تصاویــر1،  زیســتی  بانک هــای 
انجمــن رادیولــوژی اروپــا تحــت عنــوان 
بــرای  یافتــه  ســازمان  داده  پایگاه هــای 
ــکی و  ــر پزش ــتن تصاوی ــتراک گذاش ــه اش ب
نشــانگرهای زیســتی (Biomarkers) مربوط 
ــوژی و روش هــای  ــرداری )رادیول ــه تصویرب ب
فراتــر از آن( بیــن پژوهشــگران متعــدد 
ــازن  ــر مخ ــا دیگ ــه ب ــت ک ــف شده اس تعری
Eu-)  ذخیــره ســازی اطالعــات مرتبط اســت

 .(ropean Society of Radiology.,2015
تصادفــی،  یافته هــای  کشــف  احتمــال 
به ویــژه در مراکــز تخصصــی و بانک هــای 
تصویربــرداری  مطالعــات  کــه  زیســتی 
ماننــد اســکن را انجــام می دهنــد زیــاد 
اســت. کالــج ســلطنتی رادیولوژیســت ها 
راهنمــای مدیریــت یافته هــای اتفاقــی طــی 
ــوده  ــه نم ــی را تهی ــرداری تحقیقات تصویرب

.(RCR.,2011) اســت 

3-1-4-6- نتایج مربوط به کودکان

جمــع آوری  بانک زیســتی،  یــک  در  اگــر 
بگیــرد،  انجــام  کــودکان  از  نمونه هــا 
ــی دارد  ــن ارزیاب ــه ای ــاز ب ــتی نی بانک زیس
ــه  ــری نســبت ب ــا مســئولیت  بزرگ ت ــه آی ک
بازگشــت نتایــج در مــورد ایــن شــرکت 
کننــدگان کــه کــودکان هســتند وجــود دارد 
ــن  ــر (Hens et al.,2011). همچنی ــا خی ی
ــس  ــج پ ــه نتای ــودک ب ــکان دسترســی ک ام
ــه  ــن نکت ــر و ای ــه ســنین باالت از رســیدن ب
کــه آیــا والدیــن حــق دارنــد همــه اطالعــات 
و نتایــج مربــوط بــه کــودک را دریافــت 
ــه شــود.  ــه بخــش 6.2.1.3 مراجع ــد )ب کنن
ــرا  ــود؛ زی ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــز بای ( نی
گرفتــه  کــودک  از  اولیــه  رضایت نامــه 

نشده اســت. 

ــتن و  ــتراک گذش ــه اش 3-1-5- ب
ــات ــه و اطالع ــه نمون ــی ب دسترس

دارایی هــای  از  مدونــی  فهرســت  بایــد 
زیســتی، به منظــور اســتفاده بهینــه از منابــع 
ــر  ــتی منتش ــت بانک زیس ــفافیت فعالی و ش
ــر  ــی ه ــوب اســت همــراه معرف ــردد. مطل گ

ــه آن  ــوع رضایت نام ــه، شــرایط دسترســی و ن نمون
.(OECD.,2009) ــد ــده باش ــت ش ــم پیوس ه

  در بعضــی از موارد، ممکن اســت مؤسســین بانک، 
ــت های  ــازی سیاس ــاده س ــی و پی ــد طراح نیازمن
خــاص بــرای بــه اشــتراک گــذاری اطالعــات 
 Kaye and Hawkins,2014., Kosseim) باشــند
ــه  ــی ک ــه و اطالعات ــد نمون ــذا بای et al.,2014). ل
قصــد بــه اشــتراک گذاشــتن آن هــا وجــود دارد از 
ــب  ــه داوطل ــات و رضایت نام ــرم اطالع ــدا در ف ابت

.(GA4GH.,2015a) ــند ــده باش ــر ش ذک
ــه  ــا ب ــت های راهنم ــن فهرس ــی از بزرگ تری   یک
نــام 2BBMRI-ERIC به منظــور تســهیل در بــه 
اشــتراک گــذاری نمونــه و داده هــا بیــن بانک هــای 
ــن مجموعــه  ــا ایجــاد شده اســت.   ای زیســتی اروپ
ــون  ــش میلی ــش از ش ــر دارای بی ــال حاض در ح
نمونــه و اطالعــات وابســته بــه آن بــوده کــه بــرای 
BBMRI-ER-) اســت دســترس  در   همــکاری 

.(IC.,2016
  پژوهشــگرانی کــه تقاضــای دسترســی بــه منابــع 
بانک زیســتی را دارنــد، بایــد بــه بانک زیســتی 
درخواســت داده و از خــط مشــی آن در خصــوص 
ــد  ــروی کنن ــا پی ــتفاده از داده ه ــی و اس دسترس
ــر ایــن، بانک زیســتی  )بخــش 1.5.1.3(.   عــالوه ب
بایــد نــوع درخواســت محقــق را در رابطــه بــا 
ــی  ــی و ارزیاب ــی بررس ــع اطالعات ــتفاده از مناب اس
ــدون  ــتی ب ــرای بانک زیس ــال ب ــرای مث ــد. ب نمای
افشــای  امــکان  صریــح،  رضایت نامــه  وجــود 
ــدارد.  ــود ن ــراد وج ــایی اف ــل شناس ــات قاب اطالع
ــن  ــا بی ــام توافق نامه ه ــد در تم ــئله بای ــن مس ای
بانــک و پژوهشــگر مــورد تأکیــد قــرار گیــرد 
)ماننــد توافــق MTA یــا DTA بخــش5.5.1.3(. 
در همــه ایــن مــوارد بایــد مبحثــی در رابطــه 
ــرد  ــرای شناســایی ف ــالش پژوهشــگر ب ــع ت ــا من ب
ــی،  ــده وجــود داشــته باشــد. به طــور کل نمونه دهن
ــامل  ــد ش ــتی بای ــه بانک زیس ــی و برنام ــط مش خ
حــذف اطالعــات شناســه هایی از ســوابق ثبــت 
شــده بیمــار باشــد کــه منجــر بــه مشــخص شــدن 
هویــت افــراد می گردنــد. به ویــژه مراقبــت در 
ــر  ــتقیم منج ــور مس ــه به ط ــه هایی ک ــورد شناس م
بــه شناســایی نمی شــوند امــا در ترکیــب بــا ســایر 

ــد. ــراد را دارن ــایی اف ــت شناس ــات، قابلی اطالع
ــای  ــواد و داده ه ــه م ــی ب 3-1-5-1- دسترس

ــق ــداف تحقی ــرای اه ــده ب ــره ش ذخی

روش  و  مشــی  خــط  بایــد  بانک زیســتی 
دســتیابی بــه منابــع و اطالعــات خــود را در 
ــن  ــتورالعمل هایش تبیی ــایر دس ــتای س راس
نمایــد )بخــش1.1.3(.   ایــن سیاســت ها 
توضیــح دهنــده  بایــد  و دســتورالعمل ها 
بــراي  اداري  گیــري  تصمیــم  فرآینــد 
ــوده و  ــا ب ــا و داده ه ــه نمونه ه ــي ب دسترس
ــدات و  ــا، تعه ــی محدودیت ه ــورت کل به ص
ــن  ــود. در عی ــرح داده ش ــف در آن ش تکالی
ــان  ــرای اطمین ــتورالعملی ب ــد دس ــال بای ح
ــگران  ــت پژوهش ــودن در خواس ــی ب از واقع
ــرای  ــه ب ــن برنام ــد و ای ــته باش ــود داش وج
عموم در دســترس باشــد (CCB.,2014). در 
ایــن رابطــه پیوســت یــک در خصــوص خــط 
مشــی IARC مطالعــه گــردد. مثال هــای 
مؤسســه  توصیه هــای  شــامل  دیگــر 
 (NCRI.,2009)3تحقیقــات ملــی ســرطان
.(Harris et al.,2012) 4 هســتند P3G و

ــاس  ــر اس ــد ب ــت ها بای ــی درخواس   ارزیاب
خطــرات  و  منافــع  مقایســه  و  تناســب 
پذیــرش آن، همچنیــن اطمینــان از پیــروی 
ــده  ــن ش ــای تعیی ــداف و اولویت ه آن از اه
شــرکت  رضایت نامــه  و  بانک زیســتی 
 Mallette et) شــود  انجــام  کننــدگان 
al.,2013). به طــور کلــی نمونه هــا بایــد 
ــه  ــفاف و عادالن ــه، ش ــیوه ای منصفان ــه ش ب
 Chen and) ــوند ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ب
نمونه هــای  مــورد  در   .(Pang.,2015
کــه  گرفــت  تصمیــم  می تــوان  کمیــاب 
پروژه هایــی  اختیــار  در  نمونه هــا  ایــن 
ــتی  ــداف بانک زیس ــا اه ــه ب ــد ک ــرار گیرن ق
ــق بایســتی  ــد. محق ــی بیشــتری دارن نزدیک
ــات و  ــال اطالع ــه انتق ــوط ب ــه مرب توافق نام
مــواد (MTA / DTA) کــه شــامل تعهــدات و 
تکالیــف وی اســت را قبــل از دریافــت نمونــه 
و اطالعــات امضــا کنــد )بــه بخــش 5.5.1.3  

ــود(. ــه ش مراجع

3-1-5-2- اصول مبادالت بین المللی 
نمونه
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

ــن  ــه در بی ــادل نمون ــی تب ــای قانون جنبه ه
ــان  ــد اطمین ــاوت اســت و بای کشــورها، متف
کافــی از هــم خوانــی  ایــن قوانیــن بــا 
ــاد  ــتی و مف ــر بانک زیس ــورد نظ ــداف م اه
رضایت نامــه حاصــل شــود. در صــورت امکان، 
شــرکت کننــده بایــد در مــورد انتقــال نمونــه 
و داده هایــش بــه کشــورهای دیگــر رضایــت 
دهــد. نمونه هایــی از الزامــات قانونــی مــورد 
اصــول  توافق نامــه  در  می تــوان  را  نیــاز 
ــا  ــن اروپ ــی بی ــم خصوص ــت از حری حفاظ
ــور  ــه به ط ــده (EU-U.S) ک ــاالت متح و ای
خــاص بــه انتقــال داده هــا از اروپــا بــه 
دارد  اختصــاص  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 
)بخــش 3.1.2.3( و نســخه جدیــد مقــررات 

کلــی حفاظــت از اطالعــات اتحادیــه اروپــا )بخــش 
3.1.3( یافــت.

  در نهایــت، چنانچــه هــر گونــه تردیــدی در مــورد 
پیامدهــای حفــظ حریــم خصوصــی در هنــگام 
ــود دارد،  ــا داده وج ــه ی ــی نمون ــال بین الملل انتق
ــم  ــر حری ــر آن ب ــی از تأثی ــک ارزیاب ــوان ی می ت
ــام داد  ــی انج ــن انتقال ــل از چنی ــی را قب خصوص
(GA4GH.,2015a). بــرای اطالعــات بیشــتر از 
الزامــات قانونــی بــه اشــتراک گــذاردن بین المللــی 
نمونــه، محققــان می تواننــد از ابــزار هدایتگــر 
 1hSERN  مقــررات تبــادل نمونه هــای انســانی
http://www.hsern. ــایت ــی در س ــل دسترس قاب

ــد. ــتفاده نماین eu اس
  همچنین باید توجه ویژه ای در موارد انتقال

نمونــه بــه کشــورهای بــا چهارچــوب قانونــی 
 Chen) ــرد ــورت پذی ــف ص ــی ضعی و نظارت

.(and Pang.,2015

3-1-5-3- همکاری با بخش خصوصی

 همــکاری بــا بخــش خصوصــی بایــد بــا همه 
ــتراک گذاری داده  ــدات به اش ــات و تعه الزام
و نمونــه هماهنــگ باشــد. بســیار مهــم اســت 
ــتن  ــکان به اشتراک گذاش ــال و ام ــه احتم ک
داده هــا بــا بخــش خصوصــی به طــور خــاص 
ــات  ــه و کتابچــه حــاوی اطالع در رضایت نام
Europe-) ــ ــده باش ــر ش ــتی ذک دبانک زیس

.(an Commission.,2012a

نکات کلیدی:  به اشتراک گذاری نمونه ها و اطالعات

ــی،  ــر اســاس دســتورالعمل های مل ــد ب ــدارد. بانک هــای زیســتی بای ــه زیســتی مالکیــت وجــود ن ــرای نمون ــی، ب ــوان یــک قاعــده کل  به عن
ــا  ــق ب ــا را مطاب ــا و داده ه ــتراک گذاری نمونه ه ــه اش ــد روش ب ــتی بای ــد. بانک زیس ــخص کنن ــا را مش ــداری نمونه ه ــت و روش نگاه مالکی

پروتــکل خــود و رضایــت شــرکت کننــدگان در پژوهــش، تدویــن کنــد.
ــات در  ــا و اطالع ــذاردن نمونه ه ــه اشــتراک گ ــی حاصــل از ب ــع احتمال ــرداری از مناف ــره ب ــرای به ــد سیاســت خــود را ب  بانک زیســتی بای

ــد. ــن نمای ــد، تبیی ــرار داده ان ــار بانک زیســتی ق ــات خــود را در اختی ــا و اطالع ــه نمونه ه ــرادی ک ــا اف ــاط ب ارتب
 بانک زیستی باید خط مشی خود را در خصوص مالکیت معنوی داده یا نمونه ها مشخص نماید.

3-1-5-4- مالکیت معنوی و دارایی ها

خــط مشــی مالکیــت معنــوی در بیــن 
مؤسســات متفــاوت اســت، امــا بانک زیســتی 
ــود را  ــوی خ ــت معن ــت مالکی ــد سیاس بای
تعریــف کنــد. جنبه هــای مختلــف ایــن 
ــادل داده و  ــه تب ــد در توافق نام سیاســت بای
نمونــه (MTA / DTA) و همچنیــن مالکیــت 
ــه  ــوند )ب ــف ش ــی تعری ــای بیولوژیک نمونه ه

ــود(. ــه ش ــش 3.1.5.5 مراجع بخ

3-1-5-5- توافق نامه انتقال مواد و 
داده ها

نمونه هــا  یــا  داده هــا  انتقــال  از  قبــل 
 MTA and) مربوطــه  توافق نامــه  بایــد 
DTA) یــا توافقــی شــبیه بــه آن، بیــن 
داشــته  وجــود  مربوطــه  ســازمان های 
MTA/توافق نامــه .(ISBER.,2012) باشــد

DTA ســند قانونــی اســت کــه شــرایط 

ــت  ــخص شده اس ــه در آن مش ــال داده و نمون انتق
)پیوســت 4(. ایــن ســند نــوع نمونه هــا و اطالعــات 
ــا و  ــه محدودیت ه ــال و هم ــدف انتق ــی، ه انتقال
را  نمونه هــا  و  اطالعــات  بــه  تعهــدات مربــوط 
 NCI.,2011;ISBER.,2012;)مشــخص می کنــد

 .(NCI.,2016
بــا  مطابــق  بایــد  تعهــدات  و  محدودیت هــا    
شــرایط رضایــت آگاهانــه و تأییــد کمیتــه اخــالق 
ــر بانک زیســتی تعییــن شــده  و مدیریــت حاکــم ب
ــه  ــود ک ــر نم ــه ذک ــوان در توافق نام ــد. می ت باش
ــی  ــای اخالق ــات دارای تأییدیه ه ــا و اطالع نمونه ه
توافق نامه هــا  هســتند.  الزم  رضایت نامــه،  و 
بایــد شــامل بخش هــای مشــخصی باشــد کــه 
ــه رعایــت سیاســت و مقــررات  محقــق را مکلــف ب
نمایــد کــه شــامل مــوارد زیــر  بانک زیســتی 

ــتند: هس
 از نمونه هــا و اطالعــات در راســتای خــط مشــی 

تأییــد شــده بانک زیســتی اســتفاده شــود.
 از قوانیــن، مقــررات و دســتورالعمل های 

ــود. ــروی ش ــتی پی بانک زیس
ــه  ــات ب ــه و اطالع ــدد نمون ــع مج  از توزی

ــود. ــود داری ش ــر خ ــراد دیگ اف
داد هــا  و  نمونه هــا  اســتفاده،  از  پــس   
ــودت  ــتی ع ــه بانک زیس ــا ب ــده ی ــاء ش امح

داده شــوند.
ــا  ــت از داده ه ــدن و حفاظ ــه مان   محرمان

ــوند. ــت ش ضمان
 در جهــت شناســایی افــراد شــرکت کننــده 

در بانک زیســتی تــالش نشــود.
 هــر مــوردی در رابطــه بــا داده یــا نمونه هــا 

بــه بانک زیســتی اطــالع داده شــود.
 امکان ردیابی نمونه فراهم باشد.

ــل  ــکلی از قبی ــر ش ــق در ه ــج تحقی   نتای
نتایــج فــردی، داده هــای خــام، گــزارش 
یــا  نشــریات  در  نهایــی، چــاپ  موقــت/ 
اختیــار  در  بتنــت  ثبــت  درخواســت 

گیرنــد. قــرار  بانک زیســتی 
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بانک زیســتی  از  قدردانــی  یــا  ارجــاع   
یــا ســایر اســناد،  انتشــارات، پتنــت  در 
ــر  ــه بانک زیســتی در ه ــن اســتناد ب همچنی
ــول  ــه اص ــرام ب ــا احت ــده ب ــر ش ــر منتش اث

مالکیــت معنــوی صــورت پذیرنــد.
در   MTA توافق نامه هــای  از  مثال هــای    
پیوســت 4 آورده شده اســت و مثال هــای 

ــل هســتند: ــوارد ذی ــامل م ــر ش دیگ

Knoppers et al. (2013) online sup-  
,plementary material
 ,(NCI (NCI, 2016 
The National Cancer Research Insti-
,tuteNCRI,(NCRI.,2009
The Association of Research Man-  
 agers and Administrators )ARMA,
,2016
 Belgian Coordinated Collections of  
Microorganisms (BCCM, 2016

3-۲- احتیاط های متداول ایمنی 
مورد نیاز برای کار در بانک زیستی

یــک  اساســی  و  اولیــه  الزامــات  از 
ایــن  اســت.  آن  ایمنــی  بانک زیســتی 
ــط  ــراد و محی ــت از اف ــامل محافظ ــر ش ام

از خطــرات زیســتی و مــواد شــیمیایی اســت. 
مدیریــت ایمنــی در بانک هــای زیســتی دارای 
همــان اصــول ایمنــی در آزمایشــگاه های بالینــی و 
ــب  مراکــز کلینیکــی اســت کــه می بایســت در قال
ــن  ــک تبیی ــی بان ــی عموم ــت ایمن ــه مدیری برنام

ــردد. گ

3-۲-1- ایمنی عمومی آزمایشگاهی

ــد  ــر ایمنــی زیســتی، بای در بانک زیســتی عــالوه ب
ــه ای، در  ِ ــخت گیران ــی س ــررات ایمن ــن و مق قوانی
رابطــه بــا ایمنــی الکتریکــی، فیزیکــی و شــیمیایی 
ــد  ــع مانن ــای مای ــتفاده از گازه ــود. اس ــال ش دنب
گاز نیتــروژن (LN2) به منظــور حفــظ نمونــه در 
ــی  ــادی دارد. زمان ــرات زی ــاد، مخاط ــت انجم حال
ــع کار  ــروژن مای ــا نیت ــه ب ــی ک ــه از یخچال های ک
از  الزم  ذخیــره  می شــود.  اســتفاده  می کننــد، 
ــد و  ــته باش ــود داش ــل وج ــد در مح ــع بای گاز مای
ــدار  ــل 2۰% بیشــتر از مق ــد حداق ــدار بای ــن مق ای
معمــول مــورد نیــاز بــرای پــر کــردن مجــدد تانــک 
نیتــروژن باشــد تــا پاســخگوی شــرایط اضطــراری 

باشــد.
ــت  ــع مســتلزم رعای ــروژن مای ــا نیت ــردن ب   کار ک
ــا  ــت ب ــاس دس ــت. تم ــدی اس ــی ج ــوارد ایمن م
ــی شــدید ــخ زدگ ــع (LN2) ســبب ی ــروژن مای نیت

ب(

د(

ــازن  ــه از مخ ــی ک ــود. زمان ــت می ش  پوس
ــروژن  ــه کشــی نیت ــتم لول ــا سیس ــم ب حجی
چنانچــه  می شــود،  اســتفاده  مایــع 
دریچه هــای تخلیــه مســدود باشــند یــا 
افزایــش فشــار بیــش از وجــود داشــته 
باشــند، فشــار ســبب نشــت خــود بــه خــود 
ــده و در  ــه ش ــوپاپ تخلی ــن س گاز از چندی
عــرض چنــد ثانیــه منجــر بــه وضعیــت 
ــارات  ــی از بخ ــگ1 ناش ــفید رن ــود س ــه آل م
ایــن  بــه  و  می گــردد  مایــع  نیتــروژن 
ترتیــب میــدان دیــد بــه حــد صفــر کاهــش 
ــزان  ــش می ــبب کاه ــن س ــد. همچنی می یاب
اکســیژن الزم بــرای زنــده مانــدن در هــوای 
شــرایط  ایــن  در  می شــود.  استنشــاقی 
پرســنل بایــد ســریعاً از محــل خــارج شــوند.

مخــازن  کــه  زیســتی   بانک هــای  در    
نیتــروژن مایــع دارنــد، سیســتم وکیــوم 
و تخلیــه هــوای محیــط از گاز نیتــروژن 
الزامــی اســت. همچنیــن بایــد سنســور 
ــز وجــود  ــزان اکســیژن هــوا نی ســنجش می
مایــع  نیتــروژن  بخــارت  باشــد.  داشــته 
می تواننــد تــا 650 برابــر حجــم اولیــه خــود 
ــن  ــاق منبســط شــوند و بنا برای ــای ات در دم
ــر  ــرد خط ــرار گی ــار ق ــت فش ــه تح چنانچ
ــن  ــت؛ بنابرای ــد داش ــار خواهن ــی انفج نوع
ــد  ــع بای ــروژن مای مکان هــای نگاهــداری نیت
مجهــز بــه سیســتم های ایمنــی بــوده و 
ــتفاده  ــن اس ــردد. در حی ــه گ ــی تهوی به خوب
ــت  ــه ای جه ــتیکی و شیش ــازن پالس از مخ
ایــن مایــع بجــای کانتینــر،  نگاهــداری 
ــود  ــوس ش ــع در آن محب ــروژن مای ــر نیت اگ
به ســادگی باعــث انفجــار خواهــد شــد. 

از  ایــن گاز، اســتفاده  بــا  در هنــگام کار 
از قبیــل دســتکش  پوشــش های ایمنــی 
ضخیــم، ماســک پوشــاننده صــورت و محافظ 
ــر  ــتند )تصوی ــروری هس ــه ض ــاس همیش لب
ــز پیشــنهاد  ــی نی 2(. پوشــیدن کفــش ایمن
دســتورالعمل های  و  اخطارهــا  می گــردد. 
ــد در محیــط  ــع، بای ــن مای ــا ای ایمنــی کار ب
مشــاهده  قابــل  به وضــوح  بانک زیســتی 
بانک زیســتی،  در  کار  از  قبــل  و  باشــند 
ــگیری از  ــای پیش ــنل روش ه ــه پرس ــد ب بای
ــوزش  ــع، آم ــروژن مای ــا نیت ــرات کار ب خط
داده شــود و ایــن آمــوزش در فواصــل منظــم 

تصویر 2: تجهیزات ایمنی در کار با نیتروژن مایع: الف ( آشکارساز اکسیژن شخصی، ب( دستکش بافتنی ج (
دستکش محافظ یخ زدگی، د( محافظ صورت
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

نوع، تعداد نمونه ها و تعداد موجود از هر نمونه.
  محفظه های نگاه داری.

  دما و شرایط نگاه داری.
  تعداد دفعات رجوع به نمونه ها.

   ملزومات مربوط به شناسایی نمونه ها.
  فضای مورد نیاز برای ذخیره سازی.
   ملزومات مربوط به نظارت بر دما.

  اطالعات مرتبط با نمونه.
  پایائی عوامل مالی و عملکردی.

ــود. ــرار ش تک
  مــواد شــیمیایی و محلول هــای تثبیــت 
ســازی  آمــاده  پروســه  در  کــه  کننــده 
ــز  ــرد نی ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــت م باف
خطرنــاک هســتند. عــالوه بــر ایــن، موضــوع 
ایمنــی الکتریکــی بانــک نیــز موضــوع مهمی 
ــع  ــه مناب ــد به درســتی ب ــا بای اســت. فریزره
کافــی بــرق متصــل بــوده و کابــل اتصــال بــه 

ــن داشــته باشــند. زمی
ــرات  ــامل خط ــز ش ــتی نی   کار در بانک زیس
ــای  ــایر محیط ه ــر س ــدد، نظی ــغلی متع ش
ــل  ــرات قب ــن مخاط ــت. ای ــگاهی اس آزمایش
از راه انــدازی بانک زیســتی، بایــد تعییــن 
ــز  ــان نی ــری از آن ــای جلوگی ــد و راه ه گردن
در اســتانداردهای عملیاتــی (SOPs)1 وارد 

شــوند.

3-۲-۲- مخاطرات زیستی

ایمنــی زیســتی در آزمایشــگاه، نیازمنــد 
عمــل نمــودن بــه الزامــات عملکــرد مطلــوب 
ــتفاده  ــن اس ــگاهی (GLP*)2 همچنی آزمایش
صحیــح از تجهیــزات و امکانــات ایمنــی 
ــی  ــه ناخواســته و تصادف ــا از مواجه اســت ت
بــا میکروارگانیســم ها و ســموم یــا رهــا 

ــد. ــل آی ــه عم ــت ب ــا ممانع ــدن آن ه ش
به طــور  بیولوژیــک،  نمونه هــای  همــه    
ــند.  ــی باش ــع آلودگ ــد منب ــوه می توانن بالق
بــه همیــن دلیــل مراقبــت ویــژه بــرای 
جلوگیــری از آلودگــی در حیــن کار بــا آن هــا 
الزم اســت. رونــد جمــع آوری و بررســی 
ایــن نمونه هــا هــم بــرای اهدا کننــده و 
ــی از  ــگاه، خال ــنل آزمایش ــرای پرس ــم ب ه
ــاب از  ــرای اجتن ــن ب ــت؛ بنابرای ــر نیس خط
ــن  ــا چنی ــود کار ب ــنهاد می ش ــی پیش آلودگ
ــام  ــی انج ــای ایمن ــر هوده ــی زی نمونه های
شــود تــا خطــر انتقــال عوامــل آسیب رســان 
شــود.  کمتــر  پرســنل  بــه  بیولوژیــک 
همچنیــن بایســتی نمونه هــای گروه هــای 
ســطح  و  شــده  مشــخص  خطرناک تــر 
مراقبــت ایمنــی بیولوژیــک بانک زیســتی بــا 

ــد. ــته باش ــت داش ــر مطابق ــزان خط می
  در شــرایطی کــه واکســن مناســب وجــود 
ــتی  ــنل بانک زیس ــیون پرس دارد، واکسیناس
1Standard Operating Procedures 
2Good Labratory Practice 

 B توصیــه می شــود. تزریــق واکســن هپاتیــت
ــا  ــی ی ــراورده ای خون ــا ف ــه ب ــی ک ــرای کارکنان ب
ــت.  ــاری اس ــد اجب ــانی کار می کنن ــای انس بافت ه
خطــرات پــر اهمیــت دیگــر عبارت انــد از مواجهــه 
بــا ویــروس هپاتیــت C، ویــروس HIV و همچنیــن 
ــون گاوی3  ــاری جن ــه بیم ــر ب ــه منج ــا ک پریون ه
هــم  بیمــاری زا  عوامــل  ســایر  می گردنــد.   
ــد. ــاد نماین ــددی را ایج ــرات متع ــد خط می توانن

  مطالعــه توصیه هــای مربــوط در دســتورالعمل 
ــانی  ــخیصی انس ــگاه های تش ــن در آزمایش کار ایم
و حیوانــی4 کــه توســط مرکــز کنتــرل و پیشــگیری 
ایــاالت متحــده منتشــر   (CDC) بیماری هــا از 
 Miller) ــود ــد ب ــده خواه ــک کنن ــت، کم شده اس

.(et al.,2012

3-۲-3- ایمنی زیستی

ــرل و  ــوم حفاظــت، کنت ــه مفه ــی زیســتی ب  ایمن
ــمند  ــتی ارزش ــواد زیس ــل م ــخگویی در مقاب پاس
ــن  ــاز، از بی ــی غیرمج ــری از دسترس ــرای جلوگی ب
رفتــن، ســوء اســتفاده و دزدی یــا ترخیــص عمــدی 

آن هــا اســت.
آزمایشــگاهی،  زیســتی  ایمنــی  محــدوده    
ــمند  ــتی ارزش ــواد زیس ــام م ــن تم ــداری ایم نگاه
بــوده و نــه تنهــا شــامل عوامــل بیماری هــا و 
ســموم اســت؛ بلکــه شــامل مــواد زیســتی بــاارزش 
ــد  ــم هســت. مانن ــی، تاریخــی و اقتصــادی ه علم
همــه مجموعه هــای ســویه های مرجــع نــژادی

3Creutzfeldt–Jakob 
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و  واکســن ها  پاتوژن هــا،  ،ســموم 
غذایــی،  مــواد  دارویــی،  محصــوالت 
ــی،  ــده ژنتیک ــتکاری ش ــم های دس ارگانیس
زا،  بیمــاری  غیــر  میکروارگانیســم های 
کــره  از  خــارج  بــه  مربــوط  نمونه هــای 
زمیــن، ترکیبــات ســلولی و عناصــر ژنتیکــی.  
ــات  ــامل اقدام ــد ش ــت زیســتی می توان امنی
ــتفاده از  ــری از اس ــرای جلوگی ــی ب احتیاط
ــای  ــموم در جنگ ه ــم ها و س میکروارگانیس
باشــد.  نیــز  بیوتروریســم  و  بیولوژیــک 
برقــراری امنیــت پاتوژن هــا و ســموم در 
تشــخیصی،  و  تحقیقاتــی  آزمایشــگاه های 
بیوتروریســم  از  نمی توانــد  چــه  اگــر 
ــرای  ــد راه را ب ــا می توان ــد ام ــری کن جلوگی
انحــراف مســیر بــه ســمت تروریســم و 
یــا ســاخت ســالح بیولوژیــک دشــوارتر 
کنــد (OECD.,2007). در ســال 2006 
ســازمان بهداشــت جهانــی در خصــوص 
مدیریــت امنیــت زیســتی: راهنمــای ایمنــی 
کــرده  منتشــر  را  آزمایشــگاهی  زیســتی 
اســت کــه دامنــه و کاربــرد امنیــت زیســتی 
ــرای محیط هــای آزمایشــگاهی انســانی،  را ب
دامپزشــکی و کشــاورزی کامــاًل تعریــف 

.(WHO.,2006) اســت  نمــوده 
ــاِی  ــد برپ ــتی بای ــت زیس ــای امنی   معیاره
ــری در  ــئولیت پذی ــع مس ــه جام ــک برنام ی
برابــر مــواد زیســتی ارزشــمند تعییــن گــردد 

ــر اســت: و شــامل مــوارد زی
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 ارزیابی خطرات زیستی؛
 محدود نمودن و کنترل کردن دسترسی ها؛

در  متعــدد  محدودیت هــای  ایجــاد   
تــو(؛ در  تــو  )به اصطــالح  معمــاری 

ــل  ــودی و مح ــم موج ــردن منظ ــه روز ک  ب
ــود؛ ــای موج ــن نمونه ه ــرار گرفت ق

  شناسایی افراد دارای دسترسی؛
ــتی  ــواد زیس ــتفاده از م ــرای اس ــه ب  برنام

ــمند؛ ارزش
 وجــود فرایندهــای شــفاف و تصویــب 

ــده؛ ش
انتقــال  گونــه  هــر  ســازی  مســتند   
ــه بیــرون یــا داخــل مجموعــه یــا بــه  ب
مجموعه هــای دیگــر یــا هرگونــه مــوارد 

حــذف یــا از بیــن بــردن مــواد.

بایــد  زیســتی  ایمنــی  دســتورالعمل های 
شــامل چگونگــی رســیدگی بــه مــوارد نقــص 

ــت زیســتی باشــد، شــامل: امنی
 اطالع رسمی حوادث؛

 وجود دستورالعمل برای گزارش موارد؛
 گزارش تحقیقات؛

  توصیه و راه حل ها؛
ــرای  ــری ب ــن تدابی ــب چنی ــاذ و تصوی   اتخ
کــه  بانک زیســتی  یــک  امنیــت  حفــظ 
ذخیــره  را  ســمی  و  زا  بیمــاری  منابــع 

اســت. مهــم  بســیار  می کنــد 

ــات  ــاخت ها و امکان ــر س 3-3- زی
ذخیــره ســازی

ســازی  ذخیــره  کار  ســازو  و  زیرســاخت 
بانک زیســتی، بــه نــوع مــواد و شــرایط 
ــتگی  ــازی بس ــره س ــرای ذخی ــاز ب ــورد نی م
دارد. ایــن موضــوع همچنیــن به پیــش بینــی 
طــول دوره ذخیــره، هــدف از ذخیــره ســازی 
ــا  ــع و حمایت هــا موجــود در رابطــه ب و مناب
 Mendy et) بانک زیســتی وابســته اســت 
ــه  ــازی پای ــره س ــتم ذخی al.,2013). سیس
ــت  ــای باکیفی ــتن نمونه ه ــاس نگاه داش و اس

ــاال اســت. ب
ــی  ــر بنای ــم زی ــای و مه ــر ویژگی ه   از دیگ
پایــگاه  بانک زیســتی، کیفیــت داده هــا و 
ذخیــره ســازی داده هــای مربــوط بــه شــرح 
نمونه هــای زیســتی، مــکان نگاهــداری و 
ــات  ــور اطالع ــا و همین ط ــتفاده از آن ه اس

ــه بیمــار اســت. ــوط ب بالینــی و اپیدمولوژیــک مرب
ــت  ــره ســازی، اســتفاده و مدیری جمــع آوری، ذخی
داده هــای مرتبــط بــا نمونه هــای بیولوژیــک در 
بخــش6.3 و بخــش 2.8.3 مــورد بحــث قــرار 

نــد. گرفته ا

3-3-1- شرایط ذخیره سازی

همــواره بایــد بــه خاطــر داشــت، نمونه های زیســتی 
ــور  ــدار و به منظ ــت و پای ــرایط ثاب ــت ش ــد تح بای
ــد. در  ــده ذخیره گردن ــی در آین ــتفاده تحقیقات اس
ــره  ــت ذخی ــب جه ــرارت مناس ــه ح ــاب درج انتخ
ــد.  ــود دارن ــی وج ــل مهم ــا، عوام ــازی نمونه ه س
نظیــر نــوع نمونه هــا، طــول دوران ذخیــره ســازی، 
قــرار  اســتفاده  مــورد  نمونه هــا  کــه  دفعاتــی 
ــر و  ــورد نظ ــی م ــز مولکول ــوع آنالی ــد، ن می گیرن
همچنیــن بایــد مشــخص نمــود آیــا طــی ذخیــره 
ســازی هــدف از نگاهــداری زنــده نگاه داشــتن 
ســلول های نمونــه اســت یــا خیــر. بســیار ضــروری 
اســت عواملــی ماننــد درجــه رطوبــت، میــزان نــور، 
دسترســی بــه سیســتم های دائمــی جریــان بــرق، 
ــزر،  ــی فری ــوارد خراب ــتیبان در م ــتم های پش سیس
افــت جریــان بــرق و ســایر شــرایط اضطــراری را در 

نظــر داشــت.

3-3-1-1- انجماد در دماهای بسیار پایین

روش  پاییــن1  بســیار  دماهــای  در  انجمــاد   
ــای ــظ نمونه ه ــرای حف ــه ب ــت ک ــتانداردی اس اس

1Cryopreservation

 زیســتی انســانی، به منظــور اســتفاده در 
ــی  ــای تحقیقات ــیعی از کاربرده ــه وس دامن
ــا،  ــداری بافت ه ــت. در نگاه ــه شده اس توصی
ــل  ــا حداق ــردن ی ــف ک ــی متوق ــش اصل چال
و  ســلولی  داخــل  اعمــال  کــردن  کنــد 
ــه  ــای آنزیمــی اســت؛ به طــوری ک واکنش ه
هم زمــان ســاختارهای فیزیکــی و شــیمیایی 
ســلولی  فعالیت هــای  ایــن  بــه  وابســته 

ــردد. ــظ گ حف
  ایــن روش انجمــاد رونــدی اســت کــه 
طــی آن ســلول و یــا بافــت کامــل، بــا 
ــر  ــیار پایین ت ــای بس ــا دماه ــدن ت ــرد ش س
از تــر از صفــر درجــه ســانتی گراد محافظــت 
ــی  ــا منف ــا ت ــش دم ــوالً کاه ــود، معم می ش
هشــتاد درجــه بــا فریــزر و تــا 196- درجــه 
ــن  ــت. در ای ــر اس ــع میس ــروژن مای ــا نیت ب
درجــات از بــرودت، بیشــتر فعالیت هــای 
ــای بیوشــیمیایی  ــه فراینده زیســتی از جمل
منجــر بــه هضــم خــود بــه خــود ســلول ها2 
بــا  می شــوند.  متوقــف  مؤثــری  به طــور 
ــات  ــل برخــی خصوصی ــه دلی ــود ب ــن وج ای
انجمــاد  روش  ایــن  آب،  فیزیکــی  ویــژه 
ــه  ــیب هایی ب ــبب آس ــت س ــن اس ــز ممک نی
ســلول ها و بافــت به واســطه شــوک دمایــی، 
کــم آبــی و افزایــش غلظــت نمــک و تشــکیل 
ــن  ــردد. اســتفاده از ای ــخ گ کریســتال های ی
ــات  ــاًل در مطالع ــاص )مث ــوارد خ روش در م
پروتئومیکــس یــا کشــت ســلول های اولیــه( 
پیچیده تــری  انجمــاد  پروســه  نیازمنــد 

2autolysis 

(Parafin-embeded Tissue) تصویر 3: بافت قرارگرفته در قالب پارافینی

28



3 
ش

بخ

بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

تصویر 5: تأسیسات نیتروژن مایع و ناتک های مربوطه

تصویر 4: اسالید بافت شناسی

نمونه هــا بــا نیتــروژن مایــع بــه دلیــل آســیبی کــه 
ــاب  ــد اجتن ــی دارد بای ــت در پ ــاختار باف ــرای س ب

شــود.

3-3-1-2- روش های دیگر حفظ و ثبوت بافت

 تثبیــت نمونــه بــا اســتفاده از فرمالیــن3 ، الــکل4  و 
یــا قــرار دادن در داخــل قالــب پارافیــن5  بهتریــن 

روش هــا بــرای بررســی های ریخــت شناســی و

3Formalin 
4alcohol 
5Paraffin embedding 

اســت. اطالعــات کلــی در ایــن خصــوص در 
ــط  ــن توس ــای پایی ــاد در دماه ــول انجم اص
 Cryo Bio) پائیــن  دمــای  در  نگاهــداری 
System.,2013) و درجــه حــرارت مطلــوب 
بیومارکرهــا  و  متابولیت هــا  حفــظ  بــرای 
 .(Hubel et al.,2014) ارائــه گردیــده اســت
ــت در  ــن اس ــه ممک ــود ک ــه نم ــد توج بای
ــز  ــاد1 نی ــت انجم ــودن از حال ــارج نم روندخ
متابولیت هــا  و  ســلولی  ســاختارهای  در 

تغییراتــی ایجــاد گــردد.
ــا،  ــردن نمونه ه ــز ک ــرای فری ــر ب   روش دیگ
قــرار دادن آن هــا در یــک ظــرف کامــاًل 
بســته )البتــه امــکان تبــادل هــوا بایــد 
غوطه ورســازی  و  باشــد(  داشــته  وجــود 
اســت.  انجمــاد  یــک محیــط  در  ظــرف 
محیــط ایــده آل بــرای انجمــاد ســریع، مــاده 
ــاد  ــه انجم ــا نقط ــه ت ــت ک ــان  اس ایزوپنت
ســانتی گراد،  درجــه   -160 یعنــی  خــود 
ــن  ــه ای ــرای رســیدن ب ســرد شــده باشــد. ب
درجــه ظــرف محتــوی ایزوپنتــان2 بایــد 
ــردد.  ــع غوطــه ور گ ــروژن مای در مخــزن نیت
نقطــه انجمــاد تقریبــاً مربــوط بــه لحظــه ای 
ــان  ــدر در ایزوپنت ــای ک ــه قطره ه ــت ک اس
مســتقیم  تمــاس  از  می شــوند.  ظاهــر 

1thawing 
2Isopentane 

و  آن  بــه  مربــوط  مطالعــات 
ــن  ــن ای ــت. همچنی ــیمی اس ایمونوهیستوش
ــاد  ــکان انجم ــه ام ــی ک ــا در مواقع روش ه
عنــوان  بــه  نــدارد،  وجــود  نمونه هــا 
ــرای  ــه ب ــم هزین ــن و ک ــای جایگزی روش ه

هســتند. مفیــد  بافت هــا  حفــظ 
ــی6   ــالیدهای بافت ــن و اس ــای پارافی  قالب ه
قابــل نگاهــداری در شــرایط کنتــرل شــده از 
ــت در درجــه حــرارت 22  ــور و رطوب نظــر ن
ــکل های 3  ــتند )ش ــانتی گراد هس ــه س درج

و 4(.
ــده  ــت ش ــی تثبی ــه به خوب ــی ک   بافت های
 DNA باشــند، ممکــن اســت بــرای اســتخراج
اســتفاده شــوند. معمــوالً DNA قطعه قطعــه 
ــرای  می شــود امــا ایــن قطعــات همچنــان ب
قطعــات  بــر  مبتنــی   7  PCR مطالعــات 
کوچــک DNA مناســب اســت. در حالــی 
ــد بافت هــای تثبیــت شــده جهــت  کــه فوای

ــت. ــدود اس ــتخراج RNA مح اس
  مــاده تجــاری RNAlater یــک نگاهدارنــده 
غیــر ســمی اســت کــه به ســرعت بــه بافــت 
نفــوذ کــرده و RNA بافتــی را در درجــه 
حــرارت اتــاق، تثبیــت و محافظــت می کنــد. 
بــه ایــن ترتیــب نیــازی بــه اقدامــات فــوری 
دیگــر بــرای محافظــت بافــت یــا فریــز 
ــع  ــروژن مای ــتفاده از نیت ــا اس ــردن آن ب ک
جهــت انجــام ایــن اعمــال در آینــده نخواهــد 

ــود. ب

6Histological Slides 
7Polymerase Chain reaction 
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تصویر 6: مخزن ذخیره نیتروژن مایع فاز بخار

مــدت  بــرای  را  بافتــی  قطعــات  ایــن   
ــازی  ــدا س ــور ج ــوان به منظ ــخص می ت مش
نگرانــی  آنکــه  بــدون  آینــده  در   RNA
ــات  ــه قطع ــی ب ــا کیف ــی ی ــیب کم از آس
 RNA later وجــود داشــته باشــد  در RNA

ــود. ــره نم ذخی
 PAXgene اســتفاده از روش تثبیــت بــا 
نیــز به منظــور محافظــت از بافــت در حــال 

گســترش اســت. 
کــه  روش  ایــن  بافتــی  کیت هــای    
فرمالیــن  از  عــاری  محلول هــای 
هم زمــان  محافظــت  به منظــور  هســتند 
هیســتومورفولوژی  ویژگی هــای  از 
ســازی  خالــص  و  بیومولکول هــا  و 
و  پروتئیــن   ،RNA، DNA، microRNA
از یــک  فســفوپروتئین ها باکیفیــت بــاال 
ــای  ــد. نمونه ه ــرد دارن ــد کارب ــه واح نمون
بافتــی توســط محصــوالت تثبیــت و پایــدار 
ــع آوری،  ــد جم ــده PAXgene می توانن کنن

پایــدار شــوند.  و  تثبیــت 
ــه  ــده ب ــس ش ــای فیک ــوان از بافت ه   میت

ایــن روش هــم ماننــد بافت هــای فیکــس شــده بــا 
فرمالیــن قالــب پارافیــن تهیــه کــرده

 و بیومولکول هــا را هــم اســتخراج نمــود 
.(Gündisch et al.,2014)

3-3-2- زیرساخت ذخیره سازی 
نمونه های زیستی

ذخیــره  بــرای  کار  و  ســاز  نــوع  دو 
کــه  دارد  وجــود  زیســتی  نمونه هــای 
ــن1 و  ــای پایی ــه حرارت ه ــارت ا از:  درج عب
ــر  ــا پایین ت ــن2  ی ــاده پایی ــات فوق الع درج
از  80- درجــه ســانتی گراد )نظیــر نیتــروژن 
مایــع( و  درجــه حــرارت محیــط3 هســتند.

3-3-2-1- ذخیــره ســازی در نیتــروژن 
مایــع

تانک هــای  شــامل  نیتــروژن  تأسیســات 
مخصــوص نیتــروژن مایــع )تصویــر 5( و 
ــر  ــروژن )تصوی ــاز گازی نیت ــول های ف کپس
ــتفاده از  ــا اس ــازی ب ــره س 6( هســتند. ذخی
ــدت  ــک روش دراز م ــوان ی ــروژن به عن نیت
ــود  ــناخته می ش ــازی ش ــره س ــر ذخی و مؤث
ــن  ــاده پایی ــرودت فوق الع ــای ب ــرا در دم زی
شــیمیایی، واکنش هــای  بیشــتر  آن 

ــب  ــث تخری ــه باع ــی ک ــی و بیولوژیک فیزیک
ــود. ــته می ش ــوند آهس ــی می ش ــه بافت نمون

  نیتروژن مایع در کانتینرهای فاز گاز

1low temprature 
2Ultra-low-temperator 
3Ambient-temperature

تصویر 8: تجهیزات فریزر
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

تصویر 8: تجهیزات فریزر

ــه  ــه درج ــرار دارد ک ــزن ق ــن مخ  در پایی
 Tg حــرارت نمونه هــا را زیــر نقطــه بحرانــی
glass-transition temperature) )حــدود 
132ºC-(نگاه مــی دارد و غوطــه ور ســازی در 
)-196ºC( ــرارت ــه ح ــع درج ــروژن مای نیت

نمونه هــا  بــرای همــه  پایــدار  به طــور  را 
ــا در  ــداری نمونه ه ــد. نگاه ــن می کن تضمی

ــت  ــع آن ارجحی ــاز مای ــر ف ــروژن ب ــار نیت ــاز بخ ف
ــازی در  ــره س ــرات ذخی ــی خط ــرا از برخ دارد زی
فــاز مایــع از جملــه انتقــال آلودگــی بیــن نمونه هــا 
جلوگیــری می شــود )تصویــر 6(. طراحــی مناســب 
بــرای حفــظ مقــدار کافــی نیتــروژن مایــع در 

ــاز بخــار ضــروری اســت. مخــزن ف
  ذخیــره ســازی در فــاز مایــع بــه لحــاظ مصــرف 

ــر  ــع باصرفه ت ــروژن مای ــزان نیت ــن می و تأمی
تانک هــای  در  نمونــه  نگاهــداری  اســت. 
دمــای  بســته  سیســتم  دارای  نیتــروژن 
ــیوس را  ــه سلس ــی درج ــد و س ــی ص منف
ــر  ــه پ ــاز ب ــدون نی ــه ب ــن هفت ــرای چندی ب
می کنــد.  فراهــم  تانــک  مجــدد  کــردن 
مقــدار ســرمایه گــذاری اولیــه و در دســترس 
بــودن و قیمــت نیتــروژن مایــع از مشــکالت 
عمــده ایــن روش اســت. همچنیــن خطــرات 
ذات ایمنــی اســتفاده از نیتــروژن اســت 
ــیژن  ــود اکس ــا کمب ــوختگی و ی ــد س . مانن
بایســتی مدیریــت شــوند. زمانــی کــه از 
ــک نیتــروژن اســتفاده می گــردد حســگر  تان
تعییــن ســطح اکســیژن نیــز بایــد اســتفاده 
شــده و هــر چنــد ســال نیــز تنظیــم دقیــق 
گردنــد. اســتفاده از تجهیــزات حفاظتــی 
دســتکش  و  صــورت  ماســک  ماننــد 
ــردی  ــیژن ف ــگرهای اکس ــوص و حس مخص
ــند  ــترس باش ــد در دس ــوده و بای ــی ب الزام
)تصویــر 2(. همچنیــن آموزش هــای الزم 
ــوند و  ــد داده ش ــروژن بای ــا نیت ــرای کار ب ب
 (SOP) اســتاندارد  دســتورالعمل های  در 
در مــورد خطــرات ســالمتی احتمالــی و 
ــورد  ــن م ــرای ای ــی الزم ب ــات ایمن احتیاط

ــد. ــده باش ــرح داده ش ــد ش بای

 3-3-2-2- فریزرهای مکانیکی

فریزرهــای مکانیکــی در انــواع مختلــف، 
روش هــای ذخیــره ســازی بــا دامنــه بــرودت 
ــا بســیار  متفــاوت، از درجــات دمــای کــم ت
 -70ºC  ، -40ºC  ، -20ºC کــم شــامل
و  شــکل ها  در   -150ºC و    -8۰ºC تــا  
ــرای  ــوده و ب اندازه هــای گوناگــون موجــود ب
مقاصــد مختلــف ذخیــره نمونــه، مــورد 
ــر 7 و 8(. ــد )تصاوی ــرار می گیرن ــتفاده ق اس

احتمــال   -40ºC تــا  صفــر  دمــای  در 
نمونــه  در  یــخ  کریســتال های  تشــکیل 
بیولوژیــک وجــود دارد و فعالیــت پروتئینــی 
80ºC- می توانــد  یــا   -70ºC تــا دمــای 
ترجیحــاً  بنابرایــن  کنــد؛  پیــدا  ادامــه 
دمــای فریزرهــا بایــد زیــر 80-  درجــه 
سلســیوس باشــد. فنــاوری رو بــه رشــد 
ــیار  ــای بس ــورها1،  دماه ــوژی کمپرس تکنول
پاییــن ماننــد 140ºC- را نیــز می تواننــد 
1Compressor 
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تصویر 10: نمودار ثبت دما توسط سیستم مانیتورینگتصویر 9: سیستم کنترل دما

ایجــاد کننــد. فریزرهــای مکانیکــی نســبت 
ــه  ــاز ب ــع، نی ــروژن مای ــای نیت ــه تانک ه ب
ســرمایه گــذاری کمتردارنــد. همچنیــن 
دسترســی بــه نمونه هــا آســان اســت. از 
ــی کــه امــکان تأمیــن  ــن رو، در مکان های ای
نیــروی بــرق وجــود دارد، می تواننــد نصــب 
 شــوند. بــا ایــن حــال اســتفاده از کمپرســور، 
ــت و  ــی ثاب ــدرت الکتریک ــظ ق ــد حف نیازمن
ــر  ــای زی ــظ دماه ــرای حف ــرق ب ــته ب پیوس
ــد سیســتم  ــر نیازمن ــن ام ــر اســت و ای صف
قدرتمنــد پشــتیبان بــرق و امــکان ورود 
ــدار،  ــه م ــرق ب ــوری سیســتم پشــتیبان ب ف
در هنــگام قطعــی بــرق اســت. مقــدار گــرم 
شــدن و آســیب بــه نمونه هــا، طــی قطعــی 
ــه  ــزر بســتگی ب ــی فری ــرق و خراب ــان ب جری
ــای  ــم نمونه ه ــوع و حج ــرارت، ن ــه ح درج
ذخیــره شــده و شــرایط محیطــی دارد کــه 
دارنــد. همچنیــن  قــرار  آن  در  فریزرهــا 
انجــام  مراقبــت  و  اولیــه  نــوع طراحــی 
شــده از فریزرهــا نیــز در ایــن امــر دخالــت 
ــط  ــت محی ــرارت و رطوب ــه ح دارد.   درج
ــت.  ــر اس ــزر مؤث ــای فری ــداری دم ــر پای ب
بــه مــدت  فریــزر  اگــر درب  بخصــوص 
طوالنــی هنــگام قــرار دادن نمونــه بــاز بماند 
یــا برفــک در فریــزر، قفســه ها یــا روی 
نمونه هــا تشــکیل شــود. گــرم شــدن بیــش 
ــا را  ــر آن ه ــز، عم ــورها نی ــدازه کمپرس از ان

ــی  ــای مکانیک ــن فریزره ــد؛ بنابرای ــاه می کن کوت
ــان  ــرار داشــته باشــند کــه جری ــی ق ــد در مکان بای
ــود  ــا وج ــراف آن ه ــی در اط ــزان کاف ــه می ــوا ب ه
ــه  ــز ب ــداری مجه ــل نگاه ــاق مح ــا ات ــته و ی داش
ــه  ــد ک ــایلی باش ــوع و وس ــه مطب ــتگاه تهوی دس
هــوای گرمــی کــه توســط کمپرســور تولیــد شــده 
را خــارج ســازد. بایــد بــرای تمیــز کــردن فریزرهــا 
و نگاهــداری آن هــا، برنامــه ای وجــود داشــته باشــد

کــه حداقــل آن، تمیــز کــردن فیلترهــا و یــخ 
زدگی هــای اطــراف درب و نوارهــای اطــراف آن

 اســت. سیســتم آالرم فریــزر بایــد بــه 
 20ºC  ــه حــدود ــم شــود ک ــی تنظی گونه ای
گرم تــر از دمــای اســمی دســتگاه باشــد. 
ــتقل  ــگ مس ــتم مانیتورین ــک سیس ــد ی بای
ــت از  ــور ممانع ــط به منظ ــم در محی ــا ه دم
ــزر و آگاه ســازی  ــی فری ــا خراب نارســایی و ی
پرســنل از وقایــع وجــود داشــته باشــد 

)تصاویــر 9 و 10(.

تصویر 12: جعبه نمونه در دمای اتاقتصویر 11: ذخیره سازی در دمای اتاق
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تصویر 14: نظارت تصویری بر میزان نیتروژن تصویر 13: مخزن مجهز به دستگاه مانیتورینگ سطح نیتروژن مایع داخل مخزن
مایع

از فریزرهــا )در حــدود 10  بایــد برخــی 
ــن  ــه روش ــی ک ــا( در حالت ــد از فریزره درص
و ســرد هســتند خالــی بماننــد تــا در صــورت 
ــره  ــتیبان ذخی ــتم پش ــوان سیس ــزوم به عن ل

ــد. ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق م

3-3-2-3- یخچال ها

نمونه هایــی  بــرای  معمــوالً  یخچال هــا 
ــرار دادن  ــکان ق ــه ام ــد ک ــتفاده می گردن اس
ــود دارد.  ــز وج ــط نی ــای محی ــا در دم آن ه
ــا در  ــن نمونه ه ــرار دادن ای ــال ق ــن ح ــا ای ب
دمایــی کمتــر از دمــای محیــط طــول عمــر 
نمونــه را بیشــتر می کنــد کــه بــه دلیــل رخ 
دادن تغییــرات تجزیــه ای مولکولــی در مــوارد 
ــرار دادن  ــت. ق ــی اس ــاالی محیط ــای ب دم
نمونــه در دمــای ºC 4 به عنــوان یــک راه 
ــل  ــه حــد واســط قب ــا مرحل ــت، ی حــل موق
از ذخیــره ســازی در دمــای فوق العــاده کــم 
ــازی  ــاده س ــد آم ــروع رون ــل از ش ــا قب و ی
نمونــه اســت.   بــرای یخچال هــا نیــز ماننــد 
ــگ/ ــتم مانیتورین ــی سیس ــای مکانیک فریزه

پایــش دمــا و حفظ دمــا در محــدوده مطلوب 
ــت دارد. ــتیبان اهمی ــتم پش ــود سیس و وج

3-3-2-4- ذخیره سازی در دمای محیط

ــی،  ــل مال ــه دالی ــتی ب ــه بانک زیس ــی ک در صورت
دارای فریزرهــای مکانیکــی و یــا تجهیــزات ذخیــره 
ســازی کرایوژنیــک نیســت؛ تعــدادی از روش هــای 
ذخیــره ســازی زیســتی، به منظــور نگاهــداری 
ــود  ــاق وج ــای ات ــا در دم ــدت نمونه ه ــی م طوالن
ــکل  ــا ال ــت ب ــا تثبی ــن- PAXgene ی دارد. فرمالی
ــزه1   ــای لیوفیلی ــه و نمونه ه ــت پارافین ــول، باف اتان
شــده از روش هایــی هســتند کــه بــا کمــک آن هــا 
ــط  ــرارت محی ــه ح ــوان در درج ــا را می ت نمونه ه
بــه مــدت طوالنــی ذخیــره نمــود. نمونه هــای 
ــز  ــر نی ــذ فیلت ــر روی کاغ ــد خــون ب خشــک، مانن
در دمــای محیــط قابــل نگاهــداری اســت )تصاویــر 

11 و 12(.
 DNA ــرای نگاهــداری  روش هــای جدیــدی نیــز ب
در دمــای محیــط وجــود دارنــد؛ ماننــد نگاهــداری 
ــی  ــی. مین ــس از آب زدای ــول2  پ ــی- کپس در مین
کپســول یــک ویــال شیشــه ای حــاوی نمونــه اســت 
کــه در یــک پوشــش از جنــس فــوالد ضــد زنــگ 
دارای کالهــک قــرار گرفتــه اســت. بــا اســتفاده از 
لیــزر محــل اتصــال بیــن پوشــش و کالهــک مینــی 
1Lyophilized
2Mini-capsul 

کپســول در شــرایط فاقــد آب و هــوا، جــوش 
ــردد. ــدی می گ داده شــده و آب بن

قبــل از اســتفاده از ایــن دســته از روش هــای 
ــرد آن در  ــد از کارب ــتی، بای ــداری زیس نگاه
ــود.  ــع ب ــه مطل ــدی از نمون ــتفاده های بع اس
  تحــت حــرارت اتــاق بایــد درجــه حــرارت، 
ــوند  ــرل ش ــیژن کنت ــت و اکس ــزان رطوب می
تــا از رشــد قــارچ و آلودگــی میکروبــی 

ــد. ــل آی ــه عم ــت ب ممانع

ــوارد  ــی و م ــات، دسترس 3-3-3- خدم
ــازی ــره س ــا ذخی ــط ب ــی مرتب ایمن

ــره  ــزات ذخی ــتی تجهی ــتی، بایس بانک زیس
داشــته  را  بــه خــود  ســازی مخصــوص 
ــی زیســتی و  ــظ ایمن باشــد و به منظــور حف
امنیــت، ایــن تأسیســات و تجهیــزات نبایــد 
ــترک  ــورت مش ــر به ص ــای دیگ ــا فعالیت ه ب
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. وجــود سیســتم 
تهویــه هــوای مناســب بــرای چرخــش کافــی 
 ºC هــوا و حفــظ دمــای محیــط در محــدوده
ــتهالک  ــش اس ــه کاه ــر از آن ب ــا کمت 22 ی
ــک  ــا کم ــد فریزره ــر از موع ــی زودت و خراب
تانــک  آن  در  کــه  اتاق هایــی  می کنــد. 
نیتــروژن مایــع وجــود دارد بایــد مجهــز 
ــا از  ــند ت ــب باش ــه مناس ــتم تهوی ــه سیس ب
ــوارد  ــط در م ــروژن در محی ــع گاز نیت تجم
نشــت نیتــروژن جلوگیــری شــود. به صــورت 
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تصویر 15: کنترل دسترسی

تصویر 16: ژنراتور برق

هم زمــان وجــود سیســتم اعــالم خطــر 
کاهــش مقــدار اکســیژن به منظــور ســنجش 

میــزان رهایــش گاز نیتــروژن در هــوا، الزامــی 
اســت. به طــور کلــی، تأسیســات و تجهیــزات 

نگاهــداری  بایــد دارای سیســتم های هشــدار 
مناســب باشــند.)تصاویر 13 و 14(.  

بــه  مجهــز  می بایســت  بانک زیســتی    
را  آن  دسترســی  کــه  باشــد  سیســتمی 
ــع  ــرده و مان ــدود ک ــاز مح ــراد مج ــرای اف ب
از دسترســی افــراد غیرمجــاز شــود )تصویــر 
ــد  ــت بای ــی، در حقیق ــورت اصول 15(. به ص
ــداری  ــه محــل نگاه ــی، ب ــراد معین ــط اف فق
داشــته  دسترســی  زیســتی  نمونه هــای 
باشــند و همــه نمونه هــا و مــوادی کــه 
بــه بانک زیســتی وارد و یــا از آن خــارج 
مســتند  گردنــد.  ثبــت  بایــد  می شــود 
کــردن تغییــر مــکان نمونــه، در ردیابــی 
ــوگ مجموعــه  ــه روز رســانی کاتال ــه و ب نمون

ــت. ــم اس مه
نیازمنــد  زیســتی،  بانک هــای  همــه    
ــه  ــا توج ــتند. ب ــرق هس ــداوم ب ــان م جری
بــه اینکــه شــبکه بــرق تجــاری برخــی 
می گردنــد،  مشــکالتی  دچــار  مواقــع 
ــاز  ــورد نی ــرق م ــتیبان ب ــتم پش ــک سیس ی
ــد  ــرق بای ــتیبان ب ــتم پش ــن سیس ــت. ای اس
به صــورت مســتقل از شــبکه سراســری و 
تأسیســات دیگــر عمــل نمایــد و مخصــوص 
ــن  ــد. مهم تری ــتی باش ــزات بانک زیس تجهی
معمــول  بــرق  پشــتیبان  سیســتم های 
بایــد  و  هســتند؛  دیزلــی  ژنراتورهــای 
ــه مــدت  ــرق ب ــرای تأمیــن ب ظرفیــت الزم ب
کافــی )معمــوالً 48 تا 72 ســاعت( را داشــته 
باشــند. ایــن ژنراتورهــا بایــد به طــور منظــم 
از لحــاظ صحــت عملکــرد آزمایــش شــوند و 
بایــد ســوخت کافــی جهــت کار آن هــا بــرای 
چندیــن روز متوالــی در محــل وجــود داشــته 
ــب  ــوخت مرت ــت س ــن کیفی ــد؛ همچنی باش
ــر 16(. ــرد )تصوی ــرار گی ــی ق ــورد بازبین م
 (LN2) بانک هــای زیســتی کــه از نیتــروژن  
اســتفاده می کننــد، بایــد حتمــاً مخــزن 
پــر کــردن  به منظــور  نیتــروژن  ذخیــره 
مجــدد تانک هــا را در اختیــار داشــته باشــند 
ظرفیت هــای  بایــد   .)18 و   17 )تصویــر 
ــای   ــای دم ــرای واحده ــی ب ــتیبان کاف پش
ــدازه  ــک وجــود داشــته باشــد. ان پاییــن1 بان
ظرفیــت پشــتیبان بــرای بانک هــای زیســتی 
ــردد.  ــن می گ ــی تعیی ــور تجرب ــزرگ، به ط ب
امــا معمــوالً معــادل ده درصــد ظرفیــت برای 
بخش هــای فریزهــای مکانیکــی اســت. از 
1Low-temperature units 
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از اســتفاده از فریزرهــای مکانیکــی اســت ظرفیــت آنجــا کــه ذخیــره نیتــروژن مایــع مطمئن تــر 

ــل  ــز قاب ــد نی ــر از ده درص ــتیبان کمت پش
.(ISBER.,2012) ــت ــول اس قب

اصلــی،  بخش هــای  تمــام  در  بایــد    
هشــدار  و  اولیــه  امنیتــی  سیســتم های 
ایــن  و  باشــد  داشــته  وجــود  دهنــده 
سیســتم ها بایــد به صــورت 24 ســاعته و 
در تمــام روزهــای هفتــه توســط افــراد آگاه 
و مســئول، نظــارت شــده و عملیاتــی باشــند. 
ــه  ــش ب ــی واکن ــد توانای ــئول، بای ــراد مس اف
ــته  ــرر داش ــان مق ــدت زم ــدار را در م هش
بــه  آســیبی  کــه  بــه صورتــی  باشــند؛ 
یــا  نشــده  وارد  بانک زیســتی  مجموعــه 
حداقــل آســیب ممکــن ایجــاد گــردد. ایــن 
سیســتم ها همچنیــن بایــد در مــواردی کــه 
ــه هشــدار  ــد ب اولیــن شــخص مســئول نتوان
ــرا  ــانی و ف ــکان اطــالع رس ــد، ام پاســخ ده
خوانــدن ســایر افــراد کلیــدی را مطابــق 
ــند. ــن دارا باش ــماره تلف ــت ش ــک فهرس ی

  در صــورت امــکان، پیشــنهاد می شــود کــه 
هــر نمونــه را در دو قســمت کــرده و هرکــدام 
ــا در  ــود. ت ــره نم ــدا ذخی ــه ج را در مجموع
صــورت وقــوع وقایــع ناخوشــایند بــرای یکی 
از واحدهــا، مجموعــه دیگــر محفــوظ بمانــد. 
ــه  ــز توصی ــزی نی ــد مرک ــات چن در مطالع
جمــع آوری  مرکــز  محــل  در  می شــود 
کننــده نمونــه، یــک مقــدار از نمونــه را 
ــش دوم  ــود و بخ ــداری نم ــته و نگاه برداش
ــا  ــه بــه مرکــز اصلــی فرســتاده شــود ت نمون

ــد. ــکار باش ــز هم ــایر مراک ــترس س در دس

ــی  ــاخت های اصل ــر س 3-3-4- زی
اطالعــات

انفورماتیــک  بیــو  ســاخت های  زیــر 
نــرم  دارای  می بایســت  بانک زیســتی 
افزارهــا و ســخت افزارهایــی باشــد کــه 
نیازهــای عملــی بانک زیســتی را بــرای ثبــت 
و ذخیــره اطالعــات در همــه بخش هــای آن 
فراهــم کــرده )بخــش 8.3( و یــک روش 
الکترونیکــی بــرای مدیریــت اطالعــات ثبــت 
شــده را فراهــم نمایــد )بخــش 6.3(. بســیار 
مهــم اســت کــه طراحــی ســخت افــزاری و 
ــه ترتیبــی باشــد کــه عــالوه  ــرم افــزاری ب ن
بــر فراهــم نمــودن نیازهــای فــوق و امــکان 
ــات، بانک زیســتی  ــی اطالع ــتفاده و ردیاب اس

تصویر 17: مخزن ذخیره نیتروژن مایع

تصویر 18: لوله های مایع نیتروژن
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ثبت شده در پایگاه داده باشد.

3-3-4-1- عملکرد فن آوری اطالعات

ــت  ــد قابلی ــتی بای ــت بانک زیس ــزار مدیری ــرم اف ن
مدیریــت فعالیت هــای مختلــف بانک زیســتی و 
ــن  ــا را تضمی ــن فعالیت ه ــه ای ــات وابســته ب اطالع
 کنــد )قســمت 8.3(. اساســاً مهــم اســت کــه 
سیســتمی بــرای ردیابــی نمونه هایــی کــه بــه 
کــردن  مســتند  و  می شــود  وارد  بانک زیســتی 
ــر روی آن انجــام می شــود وجــود  ــی کــه ب عملیات

ــد. ــته باش داش
  مســتندات مربــوط بــه جمــع آوری نمونــه )ماننــد 
رضایــت آگاهانــه، فــرم اطالعــات مشــارکت بیمــار، 
ــد آمــاده ســازی  ــه(، رون پروتــکل جمــع آوری نمون
نمونــه، بــه اشتراک گذاشــتن نمونه هــا )انتقــال 
مــواد و اطالعــات( و حمــل و نقــل )تأییدیــه هــای 
به طــور  نمونــه( می بایســت  ارســال و تحویــل 
باشــد  مشــاهده  قابــل  سیســتم  در  مناســب 
)قســمت 6.3(. به منظــور اطمینــان از اینکــه تمــام 
داده هــای ثبــت شــده در سیســتم به درســتی 
پیگیــری و نگاهــداری می شــوند و در صــورت 
بــروز اشــتباه یــا اشــکال پیــش بینــی نشــده قابــل 
ــک  ــد دارای ی ــتم IT بای ــتند، سیس ــی هس بازیاب

ــد. ــتیبان باش ــتم پش سیس
 قابلیــت همــکاری بیــن فنــاوری اطالعــات و 
چالشــی  عمدتــاً  زیســتی  نمونه هــای  بانــک 
ــک ــت تک ت ــاًل الزم اس ــی رود. مث ــمار م ــم بش مه

تقســیمات یــک نمونــه قابــل ردیابی باشــند. 
همچنیــن پایــگاه داده بایــد بالدرنــگ و 
به طــور منظــم بــه روز رســانی شــود تــا 
بتــوان ورود و خــروج هــر نمونــه را در درون 
بانک زیســتی یــا خــارج از آن ردیابــی کــرد.

ــزاری  ــرم اف ــر ایــن کــه سیســتم ن  عــالوه ب
ــش  ــر بخ ــات را در ه ــوع عملی ــر ن ــد ه بای
راه  بــه  نیــاز  کنــد،  ثبــت  بانک زیســتی 
ثبــت  بــرای  افــزاری  نــرم  حل هــای 
ــاخت  ــر زیرس ــارت ب ــورد نظ ــات در م اطالع
ذخیــره ســازی و گــزارش هشــدارهای ثبــت 
ــود  ــز وج ــالالت نی ــکاالت و اخت ــده از اش ش

دارد.
نــرم  می شــود  پیشــنهاد  همچنیــن    
ــه  ــوط ب ــات مرب ــتی، اطالع ــزار بانک زیس اف
ــدگان  ــام دهن ــده و انج ــام ش ــات انج اقدام
ــد  ــوارد بای ــن م ــد. ای ــت نمای ــز ثب آن را نی
ــتانداردها  ــه اس ــوط ب ــات مرب ــامل اطالع ش
ــق  ــات دقی ــرای تنظیم ــم ب ــات منظ و اقدام
نگاهــداری  و  تعمیــر  و  )کالیبراســیون( 

باشــد. بانک زیســتی  تجهیــزات 
مدیریــت صحیــح ایــن اعمــال بــرای داشــتن 

نمونه هایــی باکیفیــت بــاال اساســی اســت.

3-3-4-2- راه حل های نرم افزاری

ــتی  ــل بانک زیس ــد تکمی ــا رون ــان ب ــم زم ه
جمــع آوری،  نمونه هــای  انــواع  نظــر  از 
اســتفاده های و  شــده  ذخیــره  و  ثبــت 

نظیــر  امنیتــی  نیازهــای  باشــد  قــادر 
ــی را  ــظ محرمانگ ــا و حف ــت از داده ه حفاظ

ــش 3.1.3(. ــد )بخ ــن نمای ــم تأمی ه
داده هــای  اتصــال  چالش هــا،  از  یکــی    
ــه  ــتند ک ــه هس ــه نمون ــته، ب ــی وابس بالین
ــی  ــگاه اطالعات ــدا از پای ــگاه ج ــک پای در ی
بانک زیســتی وارد شــده باشــند )بخــش 
8.3(. اگرچــه ضــروری نیســت اطالعــات 
ــگاه  ــاً در پای ــه، حتم ــک نمون ــه ی وابســته ب
ــتی  ــی بانک زیس ــای اختصاص ــایر داده ه س
ــا مهــم اســت کــه  وجــود داشــته باشــد؛ ام
دسترســی آســانی بــه اطالعــات بالینــی 
ورود  یــا  واســطه  کــد  یــک  طریــق  از 
ــگاه اصلــی  ــه پای منظــم اطالعــات بالینــی ب
ــک وجــود داشــته باشــد. ممکــن اســت  بان
نگرانی هایــی در مــورد امــور پشــتیبانی و 
در خصــوص دسترســی مســتقیم بــه پایــگاه 
داشــته  وجــود  بیمارســتان ها  اطالعاتــی 
ــزی در مــورد  ــذا هنــگام برنامــه ری باشــد؛ ل
زیــر ســاخت اطالعاتــی بانک زیســتی، توجــه 
دقیــق بــه ایــن موضــوع الزم اســت. بخــش 
اطالعــات و فنــاوری اطالعــات بایــد بخشــی 
ــوده و  از سیســتم کنتــرل کیفــی (QMC) ب
ــوند  ــت می ش ــتم ثب ــه در سیس ــواردی ک م
ــه لحــاظ صحــت، کنتــرل شــوند. یکــی از  ب
ــت  ــد مطابق ــی بای ــرل کیف ــوارد کنت ــن م ای

ــکان ــتی و م ــه زیس ــی نمون ــکان فیزیک م

نکات کلیدی:  سیستم IT بانک زیستی

  سیستم های فناوری اطالعات باید با فعالیت ها و فرآیندهای مدیریت بانک مطابقت داشته باشند.
  سیستم های IT باید ردیابی کامل نمونه ها و اطالعات را تضمین کند.

  سیستم های امنیتی داده ها باید به میزان کافی محرمانه بودن و ایمنی اطالعات را حفظ کنند.
  دسترســی بــه سیســتم فنــاوری اطالعــات بانک زیســتی، بایــد طــوری مدیریــت شــود تــا تنهــا افــراد مجــاز، بــه آن هــا دسترســی داشــته 

. شند با
  اطالعات و سایر موارد وابسته به آن صرفاً باید بر اساس نیاز و رضایت آگاهانه قابل دسترس باشند.

  سیستم IT به منظور محافظت از حریم شخصی باید روشی برای رمزگذاری و شناسایی مجدد داده های اشخاص ایجاد کند.
  سیستم IT باید شامل سیستم مانیتورینگ بانک زیستی هم باشد.

  مدیریــت بانک زیســتی به منظــور ایجــاد تشــویق همــکاری بایــد اجــازه انتشــار مقــداری از اطالعــات ماننــد کاتالوگ هــای تحــت وب 
را بدهــد.

  در هنــگام بررســی ها و انتخــاب انــواع مختلــف نــرم افزارهــا )تجــاری، دسترســی همگانــی سیســتم یــا طراحــی داخلــی( بایــد هزینــه، 
کارایــی، نگاهــداری و امــکان تعامــل بــا ســایر مجموعه هــای مرتبــط بــا بانــک در نظــر گرفتــه شــوند.
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

ــوند،  ــام می ش ــب آن انج ــه متعاق ــدی ک  بع
نیــاز بــه توســعه فــن آوری اطالعــات بــرای 
ــود  ــز وج ــتی نی ــای زیس ــت بانک ه مدیری
ــاز  ــه نی ــی، بســته ب ــای مختلف دارد. گزینه ه
ــات  ــاوری اطالع ــع فن ــی و مناب ــع مال و مناب
اســت  ممکــن  بانک زیســتی  مخصــوص 
ــد  ــه دلیــل رون ــد. ب ــرار گیرن مــورد توجــه ق
ــرم  ــتی، ن ــای زیس ــترش بانک ه ــه گس رو ب
ــترس  ــل دس ــادی قاب ــاری زی ــای تج افزاره
اســت. اخیــراً نــرم افزارهایــی بــا متــن بــاز1 
ــط  ــه توس ــه ک ــوم قرار گرفت ــترس عم در دس
ــه کار  ــی ب ــای زیســتی اروپای برخــی بانک ه
 .(Kerstin et al.,2015) ــت ــه شده اس گرفت
بــا ایــن حــال نــرم افزارهــای تجــاری و 
ــوال  ــوم، معم ــترس عم ــتم های در دس سیس
جنبه هــای خاصــی از مــوارد مــورد نیــاز 
نیــاز  و  می دهنــد  پوشــش  را  بانک هــا 
ــه نیازهــای  ــرای پاســخگویی ب ــه انطبــاق ب ب
یــک  دارنــد.  بانک زیســتی  اختصاصــی 
سیســتم نرم افــزاری داخلــی اختصاصــی، 
ــرم افزارهــای تجــاری  ــن ن ــد جایگزی می توان
ــن در  ــد و ای ــاز باش ــن ب ــتم های مت و سیس
ــن  ــاد ای ــای ایج ــه هزینه ه ــت ک ــی اس حال
نــرم افزارهــا و اصــالح و نگاهــداری آن قابــل 
توجــه اســت (Voegele et al.,2010). در 
نــگاه وســیع تر، یــک سیســتم مدیریــت 
قــادر   2(  LIMS) آزمایشــگاهی  اطالعــات 
ــت  ــتی را مدیری ــا بانک زیس ــه تنه ــت ن اس
کنــد بلکــه گــردش کار نمونــه را بــرای 
تمــام چرخــه عمــر آن مشــخص کنــد. نــوت 
بوک هــای آزمایشــگاهی الکترونیــک نیــز راه 
حلــی بــرای مدیریــت عملیــات آزمایشــگاهی 
هســتند کــه بــرای دانشــمندان، تکنســین ها 
Voege-) تو مهندســین قابــل اســتفاده اســ

.(le et al.,2013

ــت  ــا و امنی ــت داده ه  3-3-4-3- مدیری
اطالعــات

ــور  ــتی به منظ ــی بانک زیس ــتم مدیریت سیس
امــکان  می بایســت  همــکاری  ایجــاد 
ــم  ــه را فراه ــای نمون ــه داده ه ــی ب دسترس
ــودن  ــه ب ــد، محرمان ــن رون ــا در ای ــد. ام کن

اطالعــات نیــز بایــد ضمانــت شــود.
1open-source
2Labratory information management system 

ــد  ــد در حــدی باش ــا بای ــت سیســتم داده ه   امنی
کــه اطمینــان کافــی از ایمنــی و محرمانــه مانــدن 
اطالعــات ایجــاد نمایــد. ســوابق الکترونیکــی بایــد 
ــتیبان در  ــخه های پش ــم نس ــاد منظ ــق ایج از طری
اشــکال مناســب محافظــت شــوند. یــک ســازوکار 
ــد  ــوذ، بای ــر نف ــده در براب ــت ش ــی محافظ مدیریت
ــر ســرورهای اختصاصــی،  ــی نظی دارای راه حل های
شــبکه های امــن، سیســتم ضــد حریــق، دسترســی 
طبقــه بنــدی شــده3 ، رمزگــذاری داده هــا و تأییــد 
ــق تأییــد نــام کاربــری و  ــت کاربــر از طری هوی

کلمــه عبــور باشــد.
  تمــام رایانه هــای مــورد اســتفاده توســط کارکنــان 
بانک زیســتی، بایســتی بــا رمــز، محافظــت شــده و 
زمان بنــدی خــودکار بــرای خامــوش شــدن داشــته 
ــز  ــتی نی ــزاری بانک زیس ــرم اف ــت ن ــند. مدیری باش
ــد و  ــته باش ــده داش ــت ش ــز ورود محافظ ــد رم بای
ــراد،  ــرای اف ــون ب ــای گوناگ ــاد پروفایل ه ــا ایج ب
ســطوح دسترســی متفاوتــی را ایجــاد نمایــد. 
ــت  ــتی، می بایس ــنل بانک زیس ــدام از پرس ــر ک ه
شناســه فــردی یــا ID مشــخص داشــته باشــد تــا 
ورود و عملیــات آن هــا روی اطالعــات کامــاًل قابــل 

ردیابــی باشــد.
  حفاظــت از اطالعــات شــخصی و داده هــای فــردی 
ــوارد  ــی از م ــا، یک ــع آوری نمونه ه ــه جم ــوط ب مرب
ضــروری در بانک زیســتی اســت کــه از طریــق 
اســتفاده از یــک سیســتم بیــو انفورماتیــک ایمــن 
ــه های  ــد. شناس ــه دســت می آی ــاختار ب و دارای س
فــردی بایــد توســط کــد جایگزیــن شــوند و 
تمــام اطالعــات فــردی کــه در سیســتم مدیریــت 
بانک زیســتی ذخیــره می شــوند بایــد هماننــد 
ــت  ــار، محافظ ــی بیم ــای بالین ــات پرونده ه اطالع
ــات حســاس  ــورد اطالع ــب در م ــن مطل  شــوند. ای
ــا  ــث ب ــخاص ثال ــاط اش ــت. ارتب ــادق اس ــز ص نی
اطالعاتــی و همچنیــن شناســه های  فایل هــای 
و  فــردی، می بایســت کامــاًل محافظــت شــده 
ــا  ــوده ی ــی ب ــای قانون ــا مجوزه ــزوم ب در صــورت ل
ــده  ــا ش ــرد اعط ــه ف ــام کار ب ــح انج ــازه صری اج
باشــد. مثال هایــی از سیســتم کــد گــذاری در 
پیوســت دوم سیاســت های حریــم خصوصــی و 
امنیــت GA4GH مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت 

.(GA4GH.,2015b)

3-3-4-4- زیر ساخت شبکه بانک زیستی

از  یکــی  علمــی،  شــبکه های  ایجــاد  تســهیل 
3Firewalls 

ــاوری  ــاخت فن ــک زیرس ــم ی ــای مه جنبه ه
ــد  ــازی می توان ــبکه س ــت. ش ــات اس اطالع
ــد  ــش ده ــتی را افزای ــتفاده از بانک زیس اس
ــداری  ــم در پای ــر مه ــک عنص ــن ی و بنابرای
بانک هــای زیســتی اســت. انتشــار اطالعــات 
در اینترنــت، شــفاف ســازی توجــه بــه 
بانک هــای زیســتی را افزایــش داده و بــه 
توانایــی آن در ایجــاد شــبکه تحقیقاتــی 
می شــود  توصیــه  می کنــد.  کمــک 
ــه  ــرای ارائ ــز ب ــایتی نی بانک زیســتی، وب س
دســتاوردهای خــود بــه جامعــه علمــی، 
ــاوی  ــای تحــت وب ح ــر کاتالوگ ه ــالوه ب ع
اطالعــات مربــوط بــه نــوع، ویژگــی و کیفیت 
ــبکه  ــد. ش ــته باش ــتی داش ــای زیس نمونه ه
ــی  ــادل و دسترس ــهیل تب ــرای تس ــازی ب س
ــه  ــاز ب ــا، نی ــتری از نمونه ه ــداد بیش ــه تع ب
رعایــت اســتانداردهای بین المللــی بــرای 
ــان  ــا و اطمین ــا و داده ه ــتفاده از نمونه ه اس
بانک زیســتی  تعامــل متقابــل  قابلیــت  از 
ــتم ها  ــن سیس ــکاری بی ــکان هم ــا ام دارد ت
و بانک هــای زیســتی مختلــف فراهــم گــردد 
. ایــن مســئله چالشــی بــزرگ در بانک هــای 
بــه  مربــوط   IT سیســتم های  و  زیســتی 

آن هــا اســت )بخــش 8.3، 5.3 و 4.1.2(.

بــرای  بــد  حــوادث   -5-3-3
ذخیــره سیســتم 

پشــتیبانی  نظــارت،  عــوارض،  کاهــش 
بانک زیســتی  اضافــی  ظرفیت هــای  و 
مــواد  دارایی هــا،  از  محافظــت  به منظــور 
ــا،  ــه آن ه ــته ب ــات وابس ــک و اطالع بیولوژی
ــرای کاهــش  نیازمنــد وجــود یــک برنامــه ب
بالیــا  و  حــوادث  در  نمونه هــا  بازیابــی  و 
اســت.   (Disaster Recovery or DR)
ــرایط  ــه ش ــی مناســب ب ــی پاســخ ده توانای
یکپارچگــی  از  حفاظــت  و  ناخوشــایند 
نمونه هــا و اطالعــات مرتبــط بــا آن هــا، 
مســتقیماً بــر کیفیــت نمونه هــا مؤثــر اســت.

 DR بــه بیــان بســیار ســاده تر برنامــه  
ــرای  ــی انجــام همــه مراحــل الزم ب ــه معن ب
ــوارض  ــاندن ع ــا رس ــش ی ــان از کاه اطمین
ــوع  ــورت وق ــول، در ص ــل قب ــد قاب ــه ح ب
یــک حادثــه ناگــوار اســت و همچنیــن 
ــه  ــاع ب ــتن اوض ــرای برگش ــه ب ــی ک عملیات
و  زمــان  ســریع ترین  در  عــادی  حالــت 
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می شــود.  انجــام  شــکل  بی دردســرترین 
ــای  ــت ها و روش ه ــا، سیاس ــام فرآینده تم
بازیابــی، یــا ادامــه عملیــات زیرســاخت 
ــا ناشــی از  ــی ی ــه طبیع ــک فاجع ــس از ی پ
دخالــت انســان کــه مســتلزم برنامــه ریــزی 
در خصــوص محافظــت از پرســنل کلیــدی، 
امکانــات، تجهیــزات و بازیابــی اطالعــات 
اســت در برنامه ریــزی بــرای مقابلــه بــا 
ــه  ــوند. برنام ــد DR آورده می ش ــوادث ب ح
ــرای  ــان ب ــل یکس ــک راه ح ــزی DR ی ری
همــه مــوارد نیســت و الزم اســت بــرای 
کاربــردی بــودن بــر اســاس نیازهــای خــاص 
ارائــه  شــود. بهتریــن  هــر بانک زیســتی 
ــا،  ــتی و داده ه ــواد زیس ــرای م ــرح DR ب ط
تقســیم کــردن آن هــا بــه دو یــا چنــد 
ــه در  ــداری جداگان ــابه و نگاه ــمت مش قس
دو یــا چنــد مــکان اســت. هرچــه ایــن 
ــر  ــی متفاوت ت ــاظ جغرافیای ــا از لح مکان ه
و از نظــر امکانــات و تجهیــزات مشــابه تر 
باشــند )قــدرت بــرق، ژنراتــور، مخــازن 
و  کربــن  اکســید  دی  تأمیــن  نیتــروژن، 
دیگــر تجهیــزات اثــر گــذار در عملکــرد 
بانک زیســتی( امــکان اینکــه یکــی از آن هــا 
در فاجعــه ســالم بمانــد بیشــتر خواهــد بــود. 
ــده  ــتراتژی ســه مشــکل عم ــن اس ــه ای البت

دارد:
 1. وجــود مقادیــر کافــی از نمونــه تــا بتــوان 
حداقــل دو تســهیم1  کافــی، مســاوی و مانند 
هــم از نمونــه داشــت )و البتــه در شــرایطی 
کــه نمونــه از یــک بافــت تومــور ناهمگــون2 
برداشــت شــود ایــن امــر به ســختی مقــدور 

1aliquots 
2Heterogeneity

است(.
2. مســئله دوم اطمینــان از درســت منتقــل شــدن 
ــر  ــه بانک زیســتی دیگ ــا منجمــد، ب ــازه ی ــه ت نمون
ــت  ــظ کیفی ــوان از حف ــه بت ــوری ک ــت؛ به ط اس
ــود. ــن ب ــه مطمئ ــه تســهیم های نمون یکســان هم

3. بازیابی نمونه در مکان های چندگانه مستلزم 
صرف وقت و هزینه بیشتر است.

  دسترســی بــه نمونه هــا بــا افزایــش فاصلــه 
)کــه بــرای DR مطلــوب اســت( و نیــاز بــه 
ــد  ــکل خواه ــتر، مش ــل بیش ــل و نق ــات حم امکان
ــه  ــد ب ــم مانن ــر ه ــگیرانه  دیگ ــات پیش ــود. اقدام ب
ــازی  ــره س ــف ذخی ــای مختل ــری روش ه کار گی
ــده  ــکیل دهن ــزای تش ــه اج ــه ب ــل نمون ــا تبدی ی
آن ماننــد اســیدهای نوکلئیــک، ممکــن اســت 
ــازی  ــره س ــرای ذخی ــدی ب ــای جدی ــه فرصت ه ک
ــه از  ــی ک ــک زمان ــد. اســیدهای نوکلئی ــم کن فراه
ــرات  ــه تغیی ــبت ب ــوند، نس ــتخراج می ش ــت اس باف
ــا  ــتری را ت ــان بیش ــتند و زم ــر هس ــا پایدارت دم
گرفتــن پاســخ الزم از نمونه هــا فراهــم می نماینــد.

ــات  ــوص اطالع ــر در خص ــابه دیگ ــت مش   وضعی
ــات در  ــازی اطالع ــره س ــت. ذخی ــتی اس بانک زیس
دو ســایت مجــزا، امنیــت مشــابه را بــرای اطالعــات 
ــر  ــوه امکان پذیرت ــر بالق ــن ام ــد و ای ــم می کن فراه
ــت،  ــه اس ــای جداگان ــه در مکان ه ــره نمون از ذخی
تکثیــر و انتقــال داده هــا کاری ســاده تر اســت 
ــی آن  ــل فیزیک ــل و نق ــه حم ــازی ب ــاً نی و لزوم
ــال  ــه انتق ــی ک ــود، در جای ــن وج ــا ای ــت. ب نیس
داده هــا به طــور مــداوم امــکان پذیــر نباشــد، تهیــه 
نســخه های پشــتیبان  از داده هــا در فواصــل زمانــی 
ــایت  ــارج از س ــا در خ ــداری آن ه ــب و نگاه مناس
ذخیــره، بــرای جلوگیــری از نابــودی احتمالــی 

ــات ضــروری اســت. اطالع
  هــر برنامــه DR بایــد شــامل ارزیابــی 
بــر  کــه  باشــد  عواملــی  و  حــوادث 
اینکــه  و  هســتند  مؤثــر  بانک زیســتی 
احتمــال وقــوع هــر کــدام چــه مقــدار اســت 
و راه هــای چــاره کــدام هســتند. ایــن وقایــع 
شــامل همــه بالیــای طبیعــی )نظیــر زلزلــه، 
ــا و  ــا و دم ــقوط هواپیم ــیل، س ــان، س طوف
رطوبــت بیــش از حــد( و همچنیــن حــوادث 
اســت.)مانند  انســانی   عوامــل  از  ناشــی 
ــا  ــع ی ــزر، قط ــد فری ــا چن ــک ی ــی ی خراب
نوســان بــرق، شکســتگی، قطــع دی اکســید 
کربــن در فریزهایــی کــه بــرای تأمیــن 
اســتفاده می کننــد،  گاز  ایــن  از  بــرودت 
ــوا و  ــض ه ــتم تعوی ــه و سیس ــی تهوی خراب
ــل  ــه دلی ــاق ب ــک ات ــه ی ــی ب ــدم دسترس ع
ــی  ــته از عوامل ــن آن دس ــت گاز( بنابرای نش
ــر  ــتقیم ب ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــه به ط ک
بانک زیســتی مؤثــر هســتند بایــد در برنامــه 

ــوند. ــده ش ــوادث گنجان ــا ح ــه ب مقابل
یــک  بــرای  کــه  مشــکالتی  از  جــدا    
ــی  سیســتم ممکــن اســت روی دهــد )خراب
خرابــی  باطری هــا،  شــدن  فیوز،خالــی 
ــقف ها،  ــا س ــا ی ــتگی دره ــور، شکس کمپرس
ــدن  ــدود ش ــا، مس ــدن آب بنده ــراب ش خ
رویدادهــای  اطمینــان(،  دریچه هــای 
ــدازه ای  ــا ان ــر هــر بانک زیســتی ت خارجــی ب

می گذارنــد. تأثیــر  متفــاوت 
ــی  ــزر منف ــاوی فری ــه ح ــتی ک  بانک زیس
هشــتاد درجــه اســت از هــر کــدام از عوامــل 
ــاق،  ــای ات ــن CO2، دم ــرق، تأمی ــان ب جری

نکات کلیدی:  طرح مقابله با حوادث ناگوار و بالیا 
)DR(

  دســته بنــدی نمونه هــا بــه ترتیــب اهمیــت تــا چنانچــه در شــرایط اضطــرار نیــاز بــه تغییــر مــکان آن هــا باشــد، ایــن کار بــه ســهولت 
انجــام پذیــرد.

  محاســبه مــدت زمــان قابــل قبــول توقــف فعالیت هــای عــادی سیســتم و مــدت زمــان الزم بــرای واکنــش مناســب نســبت بــه حادثــه 
یــا فاجعــه.

  تحلیل خطرات برای ارزیابی حوادث احتمالی بد و مقدار خسارت قابل پذیرش.
  فهرســت نمــودن اقدامــات مــورد نیــاز در صــورت وقــوع حــوادث پیــش بینــی و ارزیابــی شــده در قالــب دســتورالعمل های اســتاندارد 

ــه همــراه آمــوزش و تمریــن و مــرور کافــی عملیــات شــبیه ســازی شــده. (SOP) و به عنــوان بخشــی از مدیریــت کیفــی ب
  تهیه لیست افراد در تماس و آماده باش در صورت وقوع یک فوریت.

  اطمینان از در دسترس و قابل استفاده بودن ظرفیت پشتیبان نگاهداری نمونه ها در مواردی که نمونه ها باید جابجا گردند.
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

ــه  ــتم تهوی ــت و سیس ــاک، رطوب ــرد و خ گ
متأثــر می گــردد.

مخــزن  حــاوی  زیســتی   بانک هــای   
نیتــروژن، بیشــتر از مشــکل تأمیــن نیتــروژن 

می پذیرنــد. تأثیــر 
به طــور  کــه  نیتــروژن  مخزن هــای   
ــی  ــتر از خراب ــوند بیش ــر می ش ــودکار پ خ
تأثیــر  انتقــال  لوله هــای  و  سنســورها 

. نــد یر می پذ
ــان  ــتر از جری ــی بیش ــتم های نظارت  سیس
بــرق، خطــوط مخابراتــی، اینترنــت و اتصــال 

بی ســیم تأثیــر می پذیرنــد.
ــدون  ــرق ب ــن ب ــع تأمی ــک منب ــود ی   وج
پشــتیبان،  دیــزل  ژنراتــور  یــا  نوســان 
شــده  مــدار  وارد  خــودکار  به طــور  کــه 
بــدون قطعــی و  و  به صــورت مســتقل  و 
ــا 72  ــرای 48 ت ــرق را ب ــان ب ــان، جری نوس
ــد  ــی مانن ــد، رویدادهای ــن کن ــاعت تأمی س
ــورت  ــانات آن را در ص ــا نوس ــرق ی ــع ب قط
ــکل را در  ــن مش ــا ای ــرده ی ــن ب ــروز از بی ب

درجه کمتری از اهمیت قرار می دهد. 
ــه سلســله حوادثــی کــه  ــد ب     همیشــه بای
ــداد خــاص و  ــک روی ــال ی ــه دنب ــوالً  ب معم
پشــت ســر هــم بــه وقــوع می پیونــدد توجــه 
نمــود. مثــاًل نقصــان در سیســتم تهویــه هــوا 
ســبب افزایــش دمــای محیــط بانــک شــده 
ــود  ــبب می ش ــط س ــای محی ــش دم و افزای
ــتن  ــگاه داش ــرای ن ــی ب ــای مکانیک فریزره
درجــه   -80 محــدوده  در  داخلــی  دمــا 
ــند.  ــته باش ــاز داش ــتفاده ازCO2 نی ــه اس ب
زمــان   تــا  گاز  در صورتــی کــه ذخیــره 
ــل  ــطح قاب ــه س ــط ب ــای محی ــیدن دم رس
ــب  ــاً موج ــد، متعاقب ــام برس ــه اتم ــول ب قب
ــای فریزرهــای مکانیکــی شــده  ــش دم افزای
کــه می توانــد منجــر بــه آســیب دیــدن 

محتویــات درون فریزرهــا شــود.
  یــک برنامــه کامــل (DR) شــامل مراحــل 

زیــر اســت:
  نمونه هــای ذخیــره شــده بــه ترتیــب 
ــد و در شــرایط  اولویــت دســته بنــدی گردن
اضطــراری، نمونه هــای اولویــت دار زودتــر از 
ــل  ــری منتق ــکان دیگ ــه م ــا ب ــه نمونه ه بقی

ــد. گردن
  مــدت زمــان قابــل قبــول بــرای هــر نــوع 
خرابــی تعییــن شــود )مــدت زمانــی کــه در 
ــل اســتفاده اســت(.  ــک غیرقاب ــدت بان آن م

خســارت قابــل قبــول  ارزیابــی شــود )تعــداد 
می تــوان  کــه  مربوطــه  اطالعــات  و  نمونه هــا 
ــان  ــت(. زی ــده گرف ــا را نادی ــت دادن آن ه از دس
قابــل قبــول شــامل مــوارد متعــددی اســت؛ ماننــد 
ایــن مطلــب  ارزیابــی  و  تأخیــر در تحقیقــات 
ــرای  ــالش ب ــه و ت ــان و هزین ــدار زم ــه مق ــه چ ک
ــته  ــات وابس ــا و اطالع ــردن نمونه ه ــن ک جایگزی
ــورد  ــزات م ــن تجهی ــت و همچنی ــه آن الزم اس ب
اســتفاده و مــواد مصرفــی مــورد نیــاز و  اینکــه آیــا 
ــا و  ــن نمونه ه ــه چنی ــدد ب ــتیابی مج ــوالً دس اص
اطالعاتــی امــکان پذیــر اســت. بایــد توجــه داشــت 
کــه ارزش  نمونه هــا و اطالعــات جمــع آوری شــده 
مربــوط بــه آن هــا کــه در مطالعــات طوالنــی مــدت 
و دنبالــه دار بــه دســت می آینــد و در نتیجــه 
ــان  ــذر زم ــا گ ــا ب ــردن آن ه ــن ک ــه جایگزی هزین

ــد. ــش می یاب ــاً افزای مرتب
  بایــد بــرای تحلیــل حــوادث احتمالــی، ارزیابــی 
ــروز  ــن معنــی کــه احتمــال ب ــه ای خطــر نمــود، ب
ــت و  ــتر اس ــل بیش ــرات محتم ــوع از خط ــدام ن ک
چــه اثراتــی بــر بانک زیســتی خواهــد داشــت. 
ارزیابــی خطــرات، اولویــت بنــدی رویدادهایــی کــه 
ــر  ــکان پذی ــد را ام ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــد م بای
ــود  ــع موج ــاس مناب ــر اس ــس از آن ب ــد. پ می نمای
ــداد  ــر روی ــه ه ــه ب ــود ک ــخص نم ــوان مش می ت

ــود. ــیدگی ش ــه رس چگون
  زمــان الزم بــرای واکنــش پــس از وقــوع حادثــه 
ــان،  ــن زم ــن ای ــد محاســبه گــردد. تخمی ــز، بای نی
بســیار حیاتــی اســت زیــرا مســتقیماً بــا از دســت 
ایــن  دادن احتمالــی نمونه هــا مرتبــط اســت. 
ــول و  ــل قب ــدار خســارت قاب ــر اســاس مق ــان ب زم
ــا  ــت فعالیت ه ــرای بازگش ــان الزم ب ــن زم همچنی
ــه وضعیــت عــادی و برطــرف نمــودن مشــکالت  ب

ــود. ــبه می ش ــوار محاس ــوادث ناگ ــی از ح ناش
  بــرای هــر نــوع از حادثــه، بایــد محاســبه حداکثر 
زمــان الزم بــرای واکنــش مناســب به گونــه ای 
باشــد کــه بتــوان در عیــن حــال، از حفــظ کیفیــت 
ــع  ــد رف ــود. مانن ــن ب ــده مطمئ ــره ش ــه ذخی نمون
ــه  ــیدن ب ــل از رس ــده قب ــراب ش ــزر خ ــص فری نق
ــر  ــای دیگ ــه به ج ــال نمون ــا انتق ــی ی ــای بحران دم
ــرار  قبــل از آنکــه کیفیــت آن در معــرض خطــر ق
ــاوت  ــه تف ــد ب ــان بای ــن زم ــبه ای ــرد. در محاس گی
ــه روش  ــاز بســته ب ــورد نی ــای م ــوع واکنش ه در ن
ــرات  ــر تغیی ــاوت در تأثی ــا و تف ــداری نمونه ه نگاه
دمایــی بــر انــواع مختلــف نمونه هــا توجــه داشــت 

.)DNA، RNA ،ــرم ــما، س ــون، پالس ــت، خ )باف
ــه  ــرای پاســخگویی ب ــرادی اختصاصــاً ب ــد اف   بای

هــر هشــداری در هــر زمانــی )تمــام شــبانه 
روز و در هــر روز هفتــه( معیــن شــوند، ایــن 
ــش  ــه DR و واکن ــرای برنام ــت اج کار جه
ــان بنــدی تعییــن  ســریع طبــق جــدول زم

شــده بســیار ضــروری اســت.
  تمرینــات شــبیه ســازی شــده بــرای 
اطمینــان از آموزش هــای داده شــده بــه 
افــراد مســئول واکنــش در مواقــع اضطــراری 

ــود. ــام ش انج
  بایــد روش هــای انتقــال مناســب نمونه هــا 
را بــا در نظــر گرفتــن حفــظ کیفیــت و 

ــرد. ــخص ک ــا مش ــت آن ه تمامی
 اطمینــان حاصــل شــود کــه سیســتم های 
ــه در  ــی ک ــرای نمونه های ــی ب ــتیبان کاف پش
ــتی  ــا بانک زیس ــزر ی ــکال از فری ــورت اش ص
ــتند.  ــترس هس ــوند در دس ــارج ش ــد خ بای
ــن  ــرارت پایی ــه ح ــتیبان درج ــت پش ظرفی
کافــی بایــد وجــود داشــته باشــد )%10 
ــداری در  ــوب تأسیســات نگاه ــت مطل ظرفی
ظرفیــت  بانک زیســتی(.  پاییــن  حــرارت 
پشــتیبانی در بانک هــای زیســتی بــزرگ 
می شــود.  تعییــن  تجربــی  به صــورت 
ایــن ظرفیــت  به طــور معمــول حداقــل 
به انــدازه یکــی از کانتینرهــا یــا فریزرهــا 
انــدازه  )اگــر  می شــود  گرفتــه  نظــر  در 
ــت  ــادل ظرفی ــتند مع ــاوت هس ــا متف آن ه
ــد( و  ــر می گیرن ــزر را در نظ ــن فری بزرگ تری
بــرای بانک هــای زیســتی بــزرگ 10 درصــد 
ظرفیــت کل آن هــا در نظــر گرفتــه می شــود 

.(NCI.,2016)
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــات م ــتی از اقدام   فهرس
هــر رویــداد ارزیابــی شــده، تهیــه شــود. ایــن 
ــه شــکل دســتورالعمل های  ــد ب فهرســت بای
اســتاندارد (SOPs) تهیــه شــده باشــد تــا در 
ــرعت  ــات به س ــه، عملی ــوع فاجع ــورت وق ص

انجــام پذیــرد.
ــت  ــمتی از مدیری ــد قس ــه DR بای   برنام
بــرای  و  بــوده   (QMS) کیفــی  کنتــرل 
توســعه  بــا  مطابقــت  از  اطمینــان 
شــود.  مــرور  ســالیانه  بانک زیســتی، 
ــکان و  ــد ام ــا ح ــت ت ــه الزم اس ــن برنام ای
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــترده م ــورت گس به ص
گرفتــه و در ســناریوهای مختلــف شــبیه 
ــر  ــرات زی ــا تغیی ــراه ب ــود و هم ــازی ش س
ــانی  ــه روز رس ــتی ب ــاخت ها در بانک زیس س

ــود. ش
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تصویر 19. نگاهی اجمالی بر موضوعات اصلی مربوط به کیفیت در بانک زیستی

3-4- کیفیت

توســعه  کلیــد  زیســتی  بانک هــای 
بــرای  بالینــی  مفیــد  بیومارکرهــای 
پیشــرفت  ســیر  و  بیماری هــا  تشــخیص 
بــر  نظــارت  و  کشــف  به منظــور  آن هــا، 
داروهــای جدیــد و درک مکانیســم ســرطان 
آن هســتند.  بــه  وابســته  بیماری هــای  و 
ــی  ــه دسترس ــر پای ــا، ب ــن توانایی ه ــام ای تم
ــا،  ــاال از بافت ه ــت ب ــای باکیفی ــه نمونه ه ب

منابــع بانک زیســتی از قبیــل تجهیــزات 
ذخیــره ســازی، ابزارهــای آمــاده ســازی 
نمونه هــا بــرای آزمایــش، کارکنــان آمــوزش 
ــت های  ــوی و سیاس ــازمان دهی ق ــده، س دی
مدیریتــی، اصــول اساســی بــرای حفــظ 
موفقیــت  و  اهمیــت  و  بــوده  کیفیــت 

می کنــد. تعییــن  را  بانک زیســتی 
ــا  ــت نمونه ه ــر کیفی ــه ب ــدی ک ــکات کلی   ن
ــتند در تصویــر 19  ــر هس و اطالعــات مؤث

ــده اســت. آم

ــاران و  ــتی از بیم ــای زیس ــایر نمونه ه ــون و س خ
افــراد ســالم همــراه بــا اطالعــات وابســته بــه آن هــا 

می گــردد. حاصــل 
ــاال از  ــودن نمونه هــای باکیفیــت ب   در دســترس ب
ــه مؤسســین  ــه ب ــم اســت ک ــم مه ــن جهــت ه ای
بانک هــای زیســتی و جامعــه پژوهشــی نشــان 
می دهــد کــه ســرمایه گــذاری آن هــا در جمــع آوری 
ــی  ــت خوب ــه، بازگش ــات مربوط ــا و اطالع نمونه ه
دارد و ایــن امــر تحقیقــات ســرطان را نیــز ســرعت 

خواهــد بخشــید.
  مدیریــت علمــی و تکنیکــی زیــر ســاخت و 

40



3 
ش

بخ

بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

بایــد  زیســتی  بانک هــای  کلــی  به طــور 
سیســتم کنتــرل کیفــی یــا 1QC  و تضمیــن 
کیفیــت یــا 2QA  خــود را بــرای جمــع آوری، 
ــل و  ــل و نق ــازی، حم ــره س ــرآوری، ذخی ف
ــن  ــد. چنی ــخص کنن ــا مش ــاء نمونه ه امح
ــرای حفــظ بانک زیســتی  ســاز و کارهایــی ب
ــروری  ــرطان ض ــات س ــب، در تحقیق مناس
ــان  ــا هم اســت. اســتاندارد 3ISO 15189 ی
(ISO.,2012) کــه در حــال حاضــر توســط 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــتی م ــای زیس بانک ه
اســتانداردهای  اســاس  بــر  می گیــرد، 
تدویــن   9001  ISO و   17025  ISO/ICE
شده اســت و الزامــات عمومــی صالحیــت 
ــرل  ــق و کنت آزمایشــگاه ها و تنظیمــات دقی
مدیریــت سیســتم را بــه ترتیــب ارائــه 
می کننــد. البتــه ایــن اســتانداردها صرفــاً بــه 

ــال،  ــدارد. به هرح ــاص ن ــتی اختص ــای زیس بانک ه
در ســال 4CEN 2015 مجموعــه ای از مشــخصات 
ــی  ــخیصی مولکول ــای تش ــرای آزمون ه ــی را ب فن
ــل از آن را  ــازی های قب ــاده س ــگاهی و آم آزمایش
ــگاه های  ــه آزمایش ــوط ب ــه مرب ــود ک ــر نم منتش
زیســتی  بانک هــای  همچنیــن  و  تشــخیصی 
ــی  هســتند. جــدول 3 فهرســت اســتانداردهای فن
ــا ایــن مطلــب اســت و اســتفاده از آن  در رابطــه ب

توصیــه شده اســت.
اســتانداردهای  نیــز   ISO در  ایــن  بــر  عــالوه 
ــال  ــتی در ح ــر زیس ــای ذخای ــای نمونه ه بانک ه
 276 ISO تدویــن اســت. کمیتــه فنــی اســتاندارد
ــر را  ــوارد زی ــوژی( م ــازی در بیوتکنول )استانداردس

ــت. ــد گرف ــر خواه در نظ
   شرایط و تعاریف بانک های زیستی

  بانک های زیستی و منابع زیستی

  روش های ارزیابی و تحلیلی
   فرآوری نمونه های زیستی

  پــردازش اطالعــات شــامل: تفســیر و 
شــرح، تحلیــل و ارزیابــی، اعتبارســنجی، 
 Furuta)  مقایســه پذیــری و ادغــام داده هــا

.(and Schacter,.2015
برنامه هــای  دارای  بایــد  بانک زیســتی    
متناســب کنتــرل کیفــی و تضمیــن کیفیــت 
تجهیــزات،  نگاهــداری  و  تعمیــر  بــرای 
و  داده هــا  مدیریــت  کارکنــان،  آمــوزش 
ــاس  ــر اس ــد و ب ــتندات باش ــداری مس نگاه
اصــول کلــی عملیــات آزمایشــگاهی مطلــوب 
(GLP) عمــل نمایــد. عملکــرد بانک زیســتی 
بایــد تحــت نظــارت مــداوم بــوده و محــدوده 
ــتند  ــا مس ــن نظارت ه ــج ای ــان و نتای و زم

ــد. گردن

ــه  ــوط ب 3-4-1- بیومارکرهــای مرب
کیفیــت نمونــه زیســتی

1Quality control  
2Quality assurance
3International Organization for Standardization

جدول 3. معیار های تکنیکی کمیته اروپایی استاتدارد سازی برای آزمایشات تشخیص مولکولی آزمایشگاهی

عنوان

RNA: .1مشخصات فنی روند های قبل از آزمایش بافت به سرعت فریز شده. بخش
جدا شده

معیار های تکنیکی

CEN/TS 16826-1:2015

 مشخصات فنی روند های قبل از آزمایش بافت به سرعت فریز شده. بخش2 :پروتئین
جدا شده

CEN/TS 16826-2:2015

 مشخصات فنی روند های قبل از آزمایش برای بافت .FFPE بخش RNA:  1  جدا 
شده

CEN/TS 16827-1:2015

مشخصات فنی روند های قبل از آزمایش برای بافت .FFPE بخش 2  :    CEN/TS 16827-2:2015

 مشخصات فنی روند های قبل از آزمایش برای بافت .FFPE بخش DNA:  3  جدا 
شده

CEN/TS 16827-3:2015

RNA :1 مشخصات فنی روندهای قبل از آزمایش برای خون تام سیاهرگی- بخش  
سلولی جدا شده

CEN/TS 16835-1:2015

DNA :2مشخصات فنی روند های قبل از آزمایش برای خون تام سیاهرگی- بخش 
ژنومی جدا شده

CEN/TS 16835-2:2015

 مشخصات فنی روند های قبل از آزمایش برای مویرگ خونی- بخش3: بخش های
کوچک DNA شناور در خون جدا شده از پالسما

CEN/TS 16835-3:2015

 پروتئین
جدا شده

CEN: کمیته اروپایی استاندارد سازی؛ FFPE / فیکس شده با فرمالین و قرارداده شده در پارافین/ TS: معیار های تکنیکی

4European Committee for Standardization
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ایــن نــوع نشــانگرهای زیســتی )بیومارکرهــا( 
ــل  ــا قب ــت نمونه ه ــی کیفی ــور ارزیاب به منظ
از ورود بــه چرخــه اســتفاده آزمایشــگاهی و 
ــا  ــروری از آن ه ــتفاده غیرض ــاب از اس اجتن
مفیــد هســتند.   در ســال 2013 گــروه 
کاری انجمــن بین المللــی ذخایــر زیســت 
محیطــی 1ISBERیــک گــزارش مبتنــی 
ــتی  ــانگرهای زیس ــورد نش ــواهد در م ــر ش ب
ــه  ــا ارائ ــی نمونه ه ــرل کیف ــه کنت ــوط ب مرب
یافته هــای   .(Betsou et al.,2013) کــرد 
ایــن گــزارش در جــدول شــماره 4 خالصــه 
ــواهد  ــزارش ش ــن گ ــه ای ــت. اگرچ شده اس
زیســتی  نشــانگر  چندیــن  بــه  مربــوط 
وابســته بــه کیفیــت نمونــه زیســتی را ارائــه 
ــتیابی  ــودن و دس ــردی ب ــا کارب ــد؛ ام می ده
اســت. در  متفــاوت  نشــانگرها  ایــن  بــه 
ــا نشــانگر هایی ذکــر شــده اند  جــدول 4 تنه
ــام  ــل انج ــوده و قاب ــردی ب ــیار کارب ــه بس ک
هســتند. ایــن نشــانگرها در واقــع ابزارهــای 

کنتــرل کیفــی وضعیــت نمونه هــای زیســتی قبــل 
اصلــی هســتند. شــاخه  آزمایش هــا  از شــروع 
ــه  ــتی مؤسس ــای زیس ــر و نمونه ه ــات ذخای تحقیق
  2NCI ــده ــاالت متح ــرطان ای ــات س ــی تحقیق مل
ــاد  ــتی را ایج ــای زیس ــات نمونه ه ــبکه تحقیق ش
ــات  ــویق تحقیق ــدف آن تش ــه ه ــت3 ک ــوده اس نم
بدیــع و انتشــار داده هــای قابــل دســترس در 

ــت. ــتی اس ــای زیس ــش نمونه ه دان

3-4-۲- کیفیت بافت ها و مشتقات آن

ــش-  ــتیک، پی ــار )نئوپالس ــای بیم ــه بافت ه تهی
ــه  ــد همیش ــالم بای ــی( و س ــتیک و التهاب نئوپالس
توســط پاتولوژیســت یــا تحــت نظــارت وی صــورت 
پذیــرد. ایــن امــر به دقــت بیشــتر در نمونــه گیــری 
میکروســکوپی و ارزیابی هــای میکروســکوپی پــس 
از آن کمــک می کنــد. ایــن مســئله همچنیــن 
یــک اســتاندارد تضمیــن کیفیــت QA بــرای تهیــه 

(Hainaut et al.,2009) بافت هــا اســت

3-4-2-1- کنترل کیفیت بافت )برش 
frozen section بافت منجمد

کنتــرل کیفیــت بایــد در زمــان نمونــه 
ــاق  ــده در ات ــی ش ــت جراح ــرداری از باف ب
مخصــوص اســتخراج، بــا روش فــروزن انجــام 
از  بــرداری  ایــن روش نمونــه  گــردد. در 
ناحیــه مشــکوک بــه ســرطان، انجــام شــده 
و به صــورت معمــول اســالیدهای حاصــل از 
ــزی  ــگ آمی ــه و رن ــد تهی ــای منجم برش ه
شــده و ثبــت داده هــای مربوطــه از مطالعــه 
آن هــا در برگــه مربوطــه بــه جمــع آوری 
اطالعــات  می پذیــرد.  صــورت  نمونــه 
ــوند  ــع آوری ش ــد جم ــز بای ــر نی ــه زی مربوط
کــه توضیــح دهنــده کیفیــت نمونــه گرفتــه 

ــتند. ــده هس ش
ــه  ــت )بل ــام شده اس ــد انج ــرش منجم   ب

ــر(؛ / خی

 1International Society for Biological and
Environmental Repositories
2United State National Cancer Institute
3http://biospeci mens.cancer.gov/research-
network projects/default.asp

جدول 4. تشخیص بیومارکرهای مولکولی نمونه های زیستی، با معیار کنترل کیفی و ارزیابی آن

منابع عواقب تأخیر  میزان
دسترسی

 میزان
کاربرد

QC حیطه نوع نمونه  نوع ماده
مورد تجزیه

QC ابزار

De Jongh 
et al.

(1997)

8 ساعت تأخیر قبل از سانتریفیوژ خون
افزایش 90 درصدی

1 1  تأخیر قبل از
سانتریفیوژ

سرم پروتئین  گیرنده

Heinse et al.
(1995)

4ºC یک روز تأخیر قبل از سانتریفیوژ در دمای
افزایش 200 درصدی

4ºC 7 روز تأخیر قبل از سانتیرفیوژ در دمای
افزایش 500 درصدی

1 1  تأخیر قبل از
سانتریفیوژ

سرم یون k+

Ayache et al.
(2006)

PI افزایش 20-11  برابری بدون
PI افزایش 10-7  برابری با

1 1  تأخیر قبل از
سانتریفیوژ

 پالسما
EDTA

± PI

پروتئین GM-CSF, IL-
1α, G-CSF

Lengellé et 
al.

( 2008)

12ساعت در 37ºC یا 48 ساعت در دمای اتاق و 
تجزیه کامل

1 1  میزان ماندن در
دمای اتاق

سرم پروتئین SCD40L

Ockѐ et al.
(1995)

-20ºC بیش از 24 ماه در دمای
بیش از 90 درصد افزایش

1 1  شرایط
نگاهداری

EDTA 
پالسما

E ویتامین E ویتامین

Transferin

42



3 
ش

بخ

بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

  ذکــر نــام پاتولوژیســتی کــه بررســی 
بــرش منجمــد را انجــام داده اســت؛

  تأیید وجود تومور؛
  در صد سلول های توموری؛

  درصد سلول های استروما و التهابی؛
  درصــد ســطحی کــه بــا ســلول های 

شده اســت؛ اشــغال  نکــروزه 
  سایر توضیحات.

کیفــی  کنتــرل  روش   -2-2-4-3
ــتخراج  ــور اس ــی به منظ ــای بافت برش ه

DNA/RNA

صــرف نظــر از اینکــه هنــگام نمونــه گیــری 
ــت  ــه شده اس ــروزن( تهی ــد) ف ــرش منجم ب
ــت کــه  ــی از باف ــر روی برش های ــر، ب ــا خی ی
ــه  ــک گرفت ــید نوکلئی ــتخراج اس ــرای اس ب
بایــد بررســی میکروســکوپی  شده اســت، 
ــل  ــه دلی ــود.   ب ــام ش ــی انج ــیب شناس آس

ــود ــور وج ــت توم ــه در باف ــی1  ک ناهمگون

 دارد توصیــه می شــود از هــر 20 برشــی کــه 
ــک  ــر روی ی ــود ب ــه می ش ــت µm 5 تهی باضخام
بــرش ایــن بررســی انجــام شــود. انجــام ایــن روش 
بــر روی برش هــای قالــب پارافیــن بافت هایــی 

فرمالینــه نیــز پیشــنهاد می شــود.

اســیدهای  کیفــی  کنتــرل   -3-4-3
نوکلئیــک بافتــی

کیفیــت اســیدهای نوکلئیــک وابســته بــه کمیــت، 
ــوص و یکپارچگــی آن اســت. غلظــت  غلظــت، خل
 DNA, RNA,) اســیدهای نوکلئیــک و پروتئین هــا
Proteins) از طریــق خوانــش جــذب اشــعه ماورای 
بنفــش در طــول مــوج 260 نانومتــر و یــک عامــل 
تبدیــل بــر اســاس ضریــب جــذب بــرای هــر اســید 
 A260 of 1 = 50) .ــردد ــک محاســبه می گ نوکلئی
µg/mL بــرای DNA دو رشــته ای. µg/mL 40 بــرای
RNA. وµg/mL 33 بــرای DNA تــک رشــته ای(.

ــه  ــوط ب ــذب مرب ــبت ج ــوص از نس ــه خل   درج
اســید نوکلئیــک بــه جــذب ناخالصی هــا محاســبه 
می شــود. آمینواســیدهای آروماتیــک دارای جــذب 

نــوری در 280 نانومتــر هســتند و بــه همیــن 
دلیــل از جــذب نــوری در ایــن طــول مــوج 
ــه  ــن در نمون ــدار پروتئی ــن مق ــرای تخمی ب
ــزان  ــری می ــدازه گی ــود. ان ــتفاده می ش اس
تخمیــن  بــرای  نانومتــر  جــذب در 230 
ــه اســتفاده  حضــور دیگــر ترکیبــات در نمون
تیوســیانات2   ماننــد گوانیدیــن  می شــود. 
کــه در کیت هــای خالــص ســازی اســید 
نوکلئیــک موجــود اســت. مقــدار مــورد قبول 
و معمــول بــرای نســبت A260/A280 حدود 
2/2-1/8 اســت. نســبت A260/A280 بــرای 
  A260/ A280 ــبت ــص 1/8 و نس DNA خال
بــرای RNA خالــص 2 اســت. نســبت مــورد 
ــش از  ــوالً بی ــرای A260/A230 معم ــاز ب نی
A260/ ــبت ــه نس ــه ب ــا توج ــت. ب 1/7 اس

A230 احتمــاالً می تــوان قــدرت تکثیــر 
پذیــری مــواد ژنتیکــی نمونــه را پیــش بینــی 
ــده در  ــتخراج ش ــه اس ــی نمون ــرد )توانای ک
روش تکثیــر بــا PCR(.  نســبت قابــل قبــول 
ــتفاده های  ــه اس ــته ب ــوص، بس ــزان خل می

1Heterogenecity
       

جدول 4. تشخیص بیومارکرهای مولکولی نمونه های زیستی مشخص شده با معیار کنترل کیفی و ارزیابی آن

منابع عواقب تأخیر  میزان
دسترسی

میزان کاربرد QC حیطه نوع نمونه  نوع ماده
مورد تجزیه

QC ابزار

Chaigneau 
et al.

(2007)

30 چرخه انجماد و ذوب 
  منجر به کاهشMMP7می شود   

1 1 انجماد - ذوب  سرم پروتئین MMP-7

Lin et al.
(2006)

ایسکمی گرم 
منجر به تنظیمات افزایشی 14  برابر

1 1  زمان ایسکمی
گرم

 بافت تازه
پروستات

RNA  بیان
DUSP1

De Cecco 
et al.

(2009)

 24 ساعت ایسکمی سرد دناتوره شدن کامل اپی توپ
های فسفریله

1 1  زمان ایسکمی
سرد

بافت پستان پروتئین p-Tyr, 
ERBB2 

(alias 
HER2; 

alias 
Neu)-

Tyr1248, 
PTK2( 

alias 
FAK)

 :K+ اینترلوکین 1 آلفا؛ :IL-1α فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت-ماکروفاژ؛ :GM-CSF فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت؛ :G-CSF اتیلن دای آمین تترااستیک اسید؛ :EDTAبا و یا بدون :±
پتاسیم؛ MMP-7: متالوپروتئیناز ماتریکسی 7؛ PI: محدود کننده های پروتئاز؛ QC: کنترل کیفی؛ RT: دمای اتاق؛ Tyr: تیروزین.

      .Elsevier و همکاران. )2013(، حق کپی )2013(، با اجازه نامه از  Betsou منبع: هماهنگ شده با

2Guanidine Thiocyanate
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 A230 ــدار ــت. مق ــاوت اس ــب آن متف متعاق
اغلــب بــرای خالــص ســازی اســید نوکلئیــک 
ــت  ــاص ثاب ــت خ ــک کی ــتفاده از ی ــا اس ب
اســت، در حالــی کــه مقادیــر نوکلئیــک 
اســید بســته بــه هــر نمونــه متفــاوت اســت؛ 
ــی  ــبت A260/A230 در مواقع ــن نس بنابرای
نوکلئیــک  اســید  اندکــی  مقادیــر  کــه 

اســتخراج شده اســت کاهــش می یابــد.
ــودن  ــده ســالم ب   یکپارچگــی2، نشــان دهن
یــا درجاتــی از تخریــب مــواد ژنتیکــی اســت 
و معمــوالً بــرای DNA بــا شــماره ای بــه نــام 
ــده  ــام RIN خوان ــه ن ــرای RNA ب DIN و ب

می شــود.   
ــدار RIN بیشــتر باشــد  ــه مق ــدر ک ــر چق ه
ــدد  ــی ع ــت. وقت ــتر اس ــالمت RNA بیش س
ــد  ــت باش ــتر از هف ــا بیش ــر ی RIN بزرگ ت
البتــه  اســت.  بــاال  RNA دارای کیفیــت 
RNA بــا عــدد RIN بیــن پنــج و شــش 
ــتفاده  ــگام اس ــت. هن ــول اس ــل قب ــز قاب نی
ــد  ــر بای ــن مقادی ــن ای ــزات در تعیی از تجهی
ــد  ــه می توان ــرا غلظــت نمون ــود زی ــب ب مراق

ــذارد. ــر گ ــر تأثی ــن مقادی ــر ای ب
  کیفیــت اســید نوکلئیــک اســتخراج شــده 
از بافــت بــر حســب منبــع نمونــه و تکنیــک 
ــورد  ــاوت اســت. کیفیــت م ــه متف ــکار رفت ب
نیــاز بســته بــه نــوع کاربــرد متعاقــب 
اســتخراج، بســیار متفــاوت اســت. نوکلئیــک 
ــر  ــرد، غی ــی از کارب ــرای نوع ــه ب ــیدی ک اس
مناســب اســت می توانــد بــرای کاربــرد 
دیگــر کامــاًل مناســب باشــد. پروســه تعییــن 
ــدار dsDNA و  ــن مق ــامل تعیی ــت، ش کیفی
ــات  ــام عملی ــرای انج ــت آن ب ــن قابلی تعیی
ــزات  ــا تجهی ــی ب ــد تعییــن توال بعــدی، مانن
در  اســت.   NGS نظیــر  بــاال  تــوان  بــا 
 (Microarray) میکروآرایه هــا  آزمایش هــا 
نیازمنــد نمونه هــای نوکلئیــک اســید بــا 
غلظــت، خلــوص و کیفیــت معینــی هســتیم. 
  2qPCR آزمایش هــا  در  کــه  حالــی  در 
ــل  ــه دلی ــر ب ــت پایین ت ــای باکیفی نمونه ه
قابلیــت اســتفاده از قطعــات )آمپلیکــون( 
قابــل   (typically < 100 bp) کوچک تــر 
اســتفاده اســت. تفســیر صحیــح داده هــا 
ــی  ــی و کیف ــل کم ــه و تحلی ــج از تجزی منت

ــت. ــروری اس ض

3-4-3-1- روش هــای ارزیابــی کیفیــت اســید 
نوکلئیــک از بافــت

جــذب  قادرنــد  اســپکتوفتومتر3   دســتگاه های 
ــول  ــر آن را در ط ــه و مقادی ــدازه گرفت ــوری را ان ن
مــوج 260، 280 و 320 نانومتــر نشــان دهنــد. 
ــه  ــبت ب ــا نس ــتگاه ها ه ــن دس ــال ای ــن ح ــا ای ب
مقادیــر کــم DNA حساســیت ندارنــد. همــه انــواع 
 (dsDNA, RNA ssDNA) اســیدهای نوکلئیــک
در طــول مــوج 260 نانومتــر جــذب نــوری داشــته 
مختلــف  انــواع  بیــن  نمی توانــد  روش  ایــن  و 
اســیدهای نوکلئیــک تمایــز قائــل شــود. به عنــوان 
ــی (gDNA) در RNA و  ــال حضــور DNA ژنوم مث
ــن  ــل تعیی ــه gDNA قاب ــزان RNA در نمون ــا می ی
ــدار  ــش مق ــب افزای ــی موج ــن آالیندگ ــت. ای نیس
جــذب شــده و ســبب بــرآورد بیشــتر غلظــت 
ــر  ــن، اگ ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــک می ش ــید نوکلئی اس
نمونه هــا نیــز دچــار تخریــب گردنــد، وجــود 
اســیدهای نوکلئیــک نیــز منجــر بــه افزایــش 
ــوند  ــر می ش ــوج 260 نانومت ــول م ــش در ط خوان
و بــه همیــن دلیــل مقــدار اســید نوکلئیــک بیشــتر 

از انــدازه بــرآورد می شــود.
از  فلوئورســانس  روش  بــه  ســنجی  کمیــت    
رنگ هایــی اســتفاده می کنــد کــه در صــورت 
 dsDNA، ــر ــاص نظی ــای خ ــه مولکول ه ــال ب اتص
ــه  ــوند و ب ــنت می ش ــا RNA، فلوئورس ssDNA ی
ایــن ترتیــب غلظــت آن مولکول هــای خــاص اندازه 
گیــری می شــود. ایــن روش دقــت و صحــت انــدازه 
گیــری را بــرای نمونه هایــی کــه خالــص نیســتند و 
ــب شــده اند افزایــش  ــا حــدودی دچــار تخری ــا ت ی
می دهــد. بــا ایــن حــال اگرچــه ایــن روش غلظــت 
بــه  نظــر  مــورد  مولکول هــای  از  دقیق تــری 
دســت می دهــد، امــا نشــانگر خوبــی بــرای مقــدار 

ــه نیســت. ــی نمون آلودگ
  ژل الکتروفــورز بــا ایجــاد میــدان الکتریکــی 
بــا  را   RNA و   DNA مولکول هــای  یکپارچگــی 
ــدازه و  ــاس ان ــر اس ــا ب ــات آن ه ــردن قطع ــدا ک ج
بــار الکتریکــی بررســی می کنــد و بنابرایــن انــدازه 

قطعــات DNA و RNA مشــخص می شــود.
  مقــدار RIN یــک الگوریتــم بــرای انــدازه گیــری 
تمامیــت یــا یکپارچگــی RNA اســت. تعییــن 
تمامیــت RNA بــرای مطالعــات در خصــوص بیــان 

ژن مهــم اســت. ایــن مقــدار به طــور ســنتی 
ــوط  ــبت 28S/18S مرب ــتفاده از نس ــا اس ب
ســنجیده   (rRNA) ریبوزومــی   RNA بــه 
انــدازه  بــرای   RIN الگوریتــم  می شــود. 
نیــز  الکتروفــورز  درروش   RNA گیــری 
ــی از  ــر اســاس ترکیب اســتفاده می شــود و ب
ــوان  ــه به عن ــت ک ــف اس ــای مختل ویژگی ه
یــک معیــار فراگیــر قدرتمنــد اطالعــات 
ارائــه  را   RNA یکپارچگــی  بــه  مربــوط 
می دهــد. اگــر RNA از نمونــه تثبیــت شــده 
 (FFPE) ــد ــده باش ــه ش ــن تهی ــا فرمالی ب
ــی  ــرای RNA ریبوزوم ــبت 28S/18S ب نس
 RNA ــت ــی کیفی ــرای بررس ــدد RIN ب و ع

ــت. ــر نیس میس
ــا  ــه را ب ــب نمون ــطح تخری ــدار DIN س   مق
ــاس کل  ــر اس ــم ب ــک الگوریت ــتفاده از ی اس
ــی شــده تعییــن  ــورز ردیاب آنچــه در الکتروف
می کنــد. باالتــر بــودن مقــدار DIN بــه 
نمونــه  بــودن یکپارچگــی  بهتــر  معنــی 

gDNA اســت.
مناســب  روشــی   qPCR تکنیــک    
بــرای   gDNA کیفیــت  کنتــرل  بــرای 
توالی ســنجی های بعــدی آن اســت؛ زیــرا 
هم زمــان غلظــت DNA و مناســب بــودن آن 
ــد.  ــا PCR را بررســی می کن ــر ب ــرای تکثی ب
ــود  ــتلزم وج ــن روش مس ــال ای ــن ح ــا ای ب
آزمایشــگاه کارآمــد و هزینــه بیشــتر اســت.

ــی  ــتفاده متوال ــر اس ــی ب ــای مبتن   روش ه
ســبب  فلورســنت  و  اســپکتروفتومتری  از 
کیفیــت  به صرفه تــر  مقــرون  ارزیابــی 
DNA بــرای اســتفاده در کاربردهــای بعــدی 
در سیســتم های بــا تــوان عملیاتــی بــاال 
ایــن  می گــردد.   (high-throughput)
ناخالصــی  تشــخیص  همچنیــن  ترکیــب 
پذیــر  امــکان  نمونــه  از  را  آن  حــذف  و 
نمونه هایــی  بــرای  به ویــژه  و  می ســازد 
قالــب  در  موجــود  نمونه هــای  ماننــد 
در  کــه  اســت  مفیــد   (FFPE) پارافیــن 

مقادیــر محــدود در دســترس هســتند.

3-5- مفاد دستورالعمل های 
4SOPs عملیاتی استاندارد یا

4Standard Operating procedure
       

1integrity

       2Quantitative PCR

3Spectrophotometers  
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

نکات کلیدی:  سیستم مدیریت سوابق

  ارزیابی سیستم های موجود صورت پذیرند: انواع تجاری، رایگان و یا طراحی شده توسط کارکنان مجموعه.
ــدن و  ــه مان ــرای محرمان ــدازه الزم ب ــد به ان ــا بای ــی داده ه ــتم امنیت ــوند. سیس ــت ش ــد ثب ــتی بای ــای بانک زیس ــا و فعالیت ه   فراینده

ــد. ــن باش ــا مطمئ محافظــت از آن ه
.(QA/QC) مدیریت اسناد و سوابق باید مرتباً مطابق اصول کنترل و تضمین کیفیت بازرسی شوند   

  سیستم مدیریت بانک زیستی باید امکان دسترسی به اطالعات و تشویق دیگران به همکاری را فراهم نماید.
 تعیین فابلیت تعامل سخت افزاری و نرم افزاری (Semantic interoperability) مسئله مهمی است.

  اطمینان کامل از امکان ردیابی نمونه ها، اطالعات و اسناد باید وجود داشته باشد.
  بایگانی اسناد با روش قابل ردیابی و ایمن صورت پذیرد.

و  سیاســت ها  بایــد  بانک زیســتی 
ــوب  ــک چهارچ ــود را در ی ــای خ فعالیت ه
ــد و به طــور منظــم  اســتاندارد مســتند نمای
آن هــا را بــروز نمــوده و در دســتورالعمل های 
ــد  ــدون نمای ــتاندارد SOPs م ــی اس عملیات
کــه بــه ســهولت در اختیــار کلیــه کارکنــان 
ــرار داشــته باشــند. کتابچــه  بانک زیســتی ق
کلیــدی  بخــش  یــک  دســتورالعمل ها 
و  مدیریــت کیفــی  از سیســتم عمومــی 
موفقیــت بانک زیســتی اســت و یکــی از 
ــت زیســت  ــل توســعه فعالی ــن عوام مهم تری

ــت. ــان اس ــر جه ــکی در سراس پزش
اســتاندارد  دســتورالعمل های  کتابچــه 
(SOPs) به طــور مشــخص بایــد حــاوی 

ــد: ــر باش ــب زی مطال
   دســتورالعمل کســب رضایــت آگاهانــه و 

لغــو رضایــت از ســوی شــرکت کننــدگان؛
   ثبــت سیاســت های مدیریتــی شــامل 
ــتم  ــود سیس ــراد، وج ــی اف ــرل دسترس کنت
ــداری و  ــی و نگاه ــیر بالین ــتیبان، تفس پش

ــناد؛ ــی اس بایگان
ــا  ــتورالعمل های کار ب ــی و دس ــط مش   خ
ــای  ــه، روش ه ــه روش تهی ــا، از جمل نمونه ه

ــزات؛ کار و تجهی
  روش هــای آزمایشــگاهی بــرای کار بــا 
نمونه هــا ماننــد جمــع آوری، حمــل و نقــل، 
ــش،  ــدی، آزمای ــیم بن ــازی، تقس ــاده س آم

ــت؛ ــرل کیف ــازی و کنت ــره س ذخی

ــات  ــال اطالع ــه اشــتراک گــذاری و انتق   روش ب
ــا و  ــه نمونه ه ــی ب ــت دسترس ــا )سیاس و نمونه ه

انتقــال(؛ توافق نامه هــای 
 روش هایــی بــرای یــک مــدل تجــاری و جبــران 

ــودن؛ ــی ب ــورت عمل ــا در ص هزینه ه
و  ارســال  دســتورالعمل های  و  سیاســت ها     

نمونه هــا؛ دریافــت 
تضمیــن  دســتورالعمل های  و  سیاســت ها    
ــع،  ــت (QC) مناب ــرل کیفی ــت (QA) و کنت کیفی
و  برچســب ها  محلول هــا،  ابزارهــا،  تجهیــزات، 
ــاده  ــی و آم ــتفاده در بازیاب ــورد اس ــای م فرآینده

ــه؛ ــازی نمون س
بــه  مربــوط  امنیتــی  دســتورالعمل های    

بانک زیســتی؛ تأسیســات 
  سیاســت ها و دســتورالعمل های مربــوط بــه 
ــزارش  ــه گ ــی، از جمل ــراري و ایمن ــرایط اضط ش
جراحــات کارکنــان و احتمــال قــرار گرفتــن آن هــا 

ــاری زا؛ ــل بیم ــرض عوام در مع
  خــط مشــی بررســي اســناد و گــزارش حــوادث، 

خطاهــا، شــکایات و حــوادث ناگــوار؛
ــی  ــداول زمان ــتورالعمل های ج ــت ها، دس   سیاس
و  نگاهــداری  و  تعمیــر  بازرســی،  برنامه هــای 

کالیبراســیون تجهیــزات؛
شــرایط  بــه  مربــوط  دســتورالعمل های     
ــا  اضطــراری در صــورت خرابــی یخچــال، فریــزر ی

مخــزن نیتــروژن مایــع؛
ــواد  ــع زباله هــای پزشــکی و ســایر م ــه دف   برنام

پــر خطــر؛

ــح  ــتورالعمل های توضی ــت ها و دس   سیاس
آمــوزش  و  اســتخدام  مقــررات  دهنــده 

بانک زیســتی. کارکنــان 

3-۶- مدیریت اسناد

مشــی  خــط  یــک  اهمیــت  از  صحبــت 
شایســته بــرای مدیریــت اســناد گزافه گویــی 
نیســت.   مســتندات مربــوط بــه جمــع آوری 
ــه اشــتراک  ــه، ب ــاده ســازی نمون ــه، آم نمون
گــذاری نمونه هــا (MTA2   DTA1) و ارســال 
نمونــه )مــدارک حمــل و تحویــل( بایــد 
به صــورت مناســب نگاهــداری و بایگانــی 
شــوند؛ به گونــه ای کــه قابــل ردیابــی و 
دارای امنیــت باشــند. سیســتم پشــتیبان 
ــام  ــب تم ــداری مناس ــن نگاه ــرای تضمی ب

ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــناد بای اس
ــک بخــش در  ــد در ی   همــه مســتندات بای
ــتی  ــوند و بایس ــگاه داری ش ــتی ن بانک زیس

ــر باشــد: شــامل مــوارد زی
ــتانداردها  ــتورالعمل های اس ــه دس   کتابچ

SOP؛
  گواهینامه های کیفیت؛

  سوابق آموزش کارکنان؛
ــتی  ــداول دس ــا و ج ــام فرم ه ــوی تم   الگ
1Data Transfer agreements
2Material Transfer agreements
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ــک؛ و الکترونی
  اسناد بازرسی های بانک زیستی؛

  مستندات حوادث ناخواسته؛
ــره  ــق مجــدد )کالیب ــم دقی ــوابق تنظی   س

ــزات(؛ ــردن تجهی ک
   سوابق تعمیرات و مراقبت از تجهیزات؛

  رضایت نامه های آگاهانه امضا شده؛
  توافق نامه های همکاری؛

  فرم درخواست نمونه؛
  فرم هــای امضــا شــده انتقــال مــواد و 

(MTA, DTA)؛ اطالعــات  انتقــال 
  مدارک ارسال مواد و نمونه.

اســتاندارد  دســتورالعمل های  مشــابه   
(SOPs) هــر فــرم بایــد یــک شــماره و 
ــه خــود را داشــته باشــد.  ــوان منحصــر ب عن
هــر نــوع تغییــر در هــر فــرم می بایســت بــا 
ــا  ــخ ثبــت شــده و امضــا گــردد ت ذکــر تاری

ــند. ــر باش ــرات میس ــه تغیی ــی هم ردیاب
  تمامــی نســخه های مکتــوب مجموعــه، 
ــا کاغــذی، می بایســت  اعــم از الکترونیــک ی
بایگانــی شــده و در جــای امــن قــرار گرفتــه 
ــه ســهولت در دســترس  ــرای بازرســی ب و ب

ــد. افــراد مجــاز قــرار گیرن
  تمامــی مخــازن، فریزرهــا، یخچال هــا، 
ــداری  ــوص نگاه ــای مخص ــه ها و اتاق ه قفس
نمونــه بایــد دارای شناســه منحصــر بــه 

ــد  ــر واح ــان ه ــب چیدم ــند. مرات ــود باش ــرد خ ف
ذخیــره ســازی بایــد به وضــوح تعریــف شــود 
تــا نمونه هــای ذخیــره شــده به راحتــی قابــل 
دسترســی باشــند. بــرای شــماره گــذاری قفســه ها، 
ردیف هــا و جعبه هــا و محــل هــر کــدام در محــل 
ذخیــره نمونه هــا نیــز بایــد یــک روش قــرار دادی 

ــردد. ــن گ معی
  روش هــای فناوری هــای اطالعــات (IT) قــادر 
ــک راه حــل به منظــور ایجــاد سیســتم  هســتند ی
متمرکــزی بــرای نگــه داری و دسترســی به ســوابق 
و ردیابــی هــر نمونــه فراهــم می کنــد )بخــش 
4.3.3( و هــر زمــان ممکــن بــود بایــد از اطالعــات، 
ــخه  ــوان نس ــده و به عن ــه ش ــی تهی ــک هاردکپ ی

ــود. ــره ش ــتم IT ذخی ــتیبان در سیس پش
ــک  ــرای ی ــد ب ــده بای ــی ش ــوابق بایگان ــه س   کلی
دوره زمانــی مطابــق مقــررات ســازمانی یــا محلــی 
نگــه داری شــوند. هــرگاه چنیــن مقرراتــی وجــود 
ــگاه  ــدت ن ــد م ــتی بای ــد، بانک زیس ــته باش نداش
ــن  ــوابق تعیی ــوع س ــاس ن ــر اس ــوابق را ب داری س
 کنــد. اســناد و ســوابق مربــوط بــه نمونه هایــی کــه 
ــد را چنانچــه دیگــر ارزشــمند  دیگــر وجــود ندارن
ــای  ــرد. اســناد نمونه ه ــن ب ــوان از بی نباشــند می ت
ــه روش  ــد ب ــز بای ــتی نی ــده از بانک زیس ــارج ش خ
از بیــن برونــد. اســناد مرتبــط بــا  مطمئنــی 
ــوان  ــز می ت ــوند را نی ــقاط می ش ــه اس ــای ک ابزاره
ــده،  ــت ش ــناد ثب ــردن اس ــن ب ــرد. از بی ــن ب از بی
بایــد تحــت الزامــات امنیتــی مربوطــه انجــام شــود.

و  ســازی  آمــاده  جمــع آوری،   -۷-3
ــره نمونــه ذخی

می تــوان  را  زیســتی  مــواد  انــواع  از  بســیاری 
ســرطان،  تحقیقــات  در  اســتفاده  به منظــور 
ــته  ــا، بس ــع آوری نمونه ه ــود. روش جم ــره نم ذخی
ــرآوری و  ــه مــورد مصــرف نهایــی و روش هــای ف ب

آمــاده ســازی نمونه هــا تفــاوت دارد.
  پیشــنهاد های مطــرح شــده در ایــن گفتــار 
از منابــع مختلــف ماننــد نشــریات و مقــاالت 
از جملــه   (Eiseman et al.,2003) بین المللــی 
دســتورالعمل های ذخایــر زیســتی متعلــق بــه 
تهیــه  اســترالیا،  زیســتی  نمونه هــای  شــبکه 
ــر  ــاب ب ــن کت ــب ای ــه مطال ــر چ ــت. اگ شده اس
ــه  ــا جامع ــت؛ ام ــز اس ــرطان متمرک ــات س تحقیق
پژوهشــی متوجــه ایــن مطلــب اســت کــه نمونه هــا 
ــم  ــی ه ــای تحقیقات ــایر حوزه ه ــد در س می توانن
ــدی  ــئله کلی ــد و مس ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس م

اهمیــت هماهنــگ ســازی روش هــا و امکانات 
ــه  ــد جانب ــای چن ــهیل همکاری ه ــرای تس ب

ــت. اس
  در ایــن بخــش توصیه هــای عمومــی در 
ــه  ــر ارائ خصــوص جمــع آوری نمونه هــای زی

می شــود:
  خون کامل و مشتقات آن؛

  بافت های جامد؛
  ادرار؛

Buc-) بــزاق و ســلول های حفــره دهانــی  
cal cells(؛

   مایــع حاصــل از شستشــوی برونش هــا و 
آلوئولها (bronchoalveolar lavage(؛

  نمونه مغز استخوان؛
  مایع مغزی نخاعی؛

  مایع منی؛
  سواپ مجرای ادرار و رحم؛

  مو؛
  ناخن.

ــا  ــل ی ــون کام ــع آوری خ 3-7-1- جم
ــون ــده از خ ــتخراج ش ــوالت اس محص

پروتکل هــای  و  دقیــق  دســتورالعمل های 
ــون در  ــتقات خ ــا مش ــون ی ــع آوری خ جم

بخــش 4 ارائــه شده اســت.

یــا  خــون  جمــع آوری   -1-1-7-3
آن مشــتقات 

ــورد  ــد م ــر بای ــی زی ــتورالعمل های کل دس
ــرد: ــرار گی ــه ق توج

ــد  ــد مانن ــون بای ــای خ ــه نمونه ه ــا هم   ب
مــوارد عفونــی رفتــار نمــود. نمونه هــای 
بایــد  تحقیقاتــی  اهــداف  بــرای  خــون 
بالینــی  نمونه هــای  اخــذ  بــا  هم زمــان 
شــوند،  جمــع آوری  خــون  معمولــی 
به طــوری کــه ســبب حداقــل ناراحتــی 
بــرای فــرد شــود. خــون بایــد از افــراد ناشــتا 
گرفتــه شــود )8 تــا 12 ســاعت پــس از 
ــیدنی های دارای  ــکل، نوش ــذا، ال ــرف غ مص

ــوه(. قه
  نمونــه خــون نبایــد پــس از مــدت طوالنی 

انســداد وریــدی گرفته شــود.
   لولــه جمــع آوری نمونــه بایــد دارای 
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

ــد  ــح باش ــاًل واض ــایی کام ــب شناس برچس
.)20 )تصویــر 

  در جمــع آوری خــون، ترتیــب توصیــه 
مختلــف  نمونه هــا  اخــذ  بــرای  شــده 
Calam and Coop-) از  :عبارت انــد 

,(er.,1982;CLSI.,2007
1- لوله کشت خون؛

2- لوله انعقاد؛
ــال  ــل فع ــدون عام ــا ب ــا ی ــرم ب ــه س 3- لول

ــا ژل؛ ــه ی ــده لخت کنن
ــدا  ــدون ژل ج ــا ب ــا ی ــن ب ــه هپاری 4- لول

کننــده پالســما؛
ــدون ژل  ــا ب ــا ی ــاوی EDTA ب ــه ح  5- لول

ــده؛ ــدا کنن ج
6- بازدارنده های گلیکولیتیک.

  بــرای جــدا ســازی پالســما، خــون ممکــن 
ــید  ــا اس ــاوی EDTA و ی ــه ح ــت در لول اس
ــوم-  ــا لیتی ــتروز (ACD) و ی ــیترات دکس س

هپاریــن جمــع آوری گــردد.
  در بهتریــن حالــت، خــون بایــد طــی یــک 
ســاعت پــس از جمــع آوری اســتفاده شــود. 
پایــداری ســلول ها  ایــن زمــان  از  پــس 
ــف  ــا ضعی ــاختار آن ه ــه و س ــش یافت کاه
ــیدهای  ــا و اس ــب پروتئین ه ــده و تخری ش

نوکلئیــک آغــاز می شــود.

  لوله هــای حــاوی لیتیــوم- هپاریــن کــه معمــوالً 
ــات ســیتولوژیک پیشــنهاد می شــوند  ــرای مطالع ب

بــرای کارهــای پروتوئومیکــس مناســب نیســتند.
  در مطالعــات بــا اســتفاده از روش PCR بــه اثــر 
 Yokota et) مداخلــه گرانــه هپاریــن توجــه شــود

.(al.,1999
ــرای    هــر دو لوله هــای حــاوی EDTA و ACD ب
اســتخراج DNA و رده هــای ســلولی لنفوبالســتیک 
ــرای ایجــاد رده ســلولی  قابــل اســتفاده هســتند. ب
هپاریــن  لیتیــوم-  حــاوی  لولــه  لنفوبالســت 

نمی گــردد. پیشــنهاد 
در   EDTA حــاوی  لوله هــای  از  اســتفاده    
 ACD ــا ــن ی ــاوی هپاری ــای ح ــا لوله ه ــه ب مقایس
منجــر بــه فعالیــت پروتئولیتیــک کمتــری در 
پالســما،  تهیــه ی  به منظــور  نمونــه می گــردد. 
ــانتریفیوژ  ــن س ــان ممک ــن زم ــد در اولی خــون بای
ــرف  ــد در ظ ــون بای ــرم از خ ــن س ــردد و گرفت گ
ــود. ــام ش ــع آوری انج ــس از جم ــاعت پ ــک س ی

ــالق،    ــوز اخ ــذ مج ــرای اخ ــدام ب ــان اق   در زم
میــزان خــون مــورد نیــاز پیشــنهاد شــده، بایــد در 

ــه باشــد. ــل توجی حــد قاب
  مــواردی کــه حجــم خــون در یــک لولــه حــاوی 
ــتاندارد آن  ــول اس ــدار معم ــر از مق ــی، کمت افزودن
ــرای جلوگیــری از مخــدوش شــدن  ــد ب باشــد، بای

نتایــج، ایــن مــورد ثبــت شــود.

  زمــان و تاریــخ جمــع آوری و فریــز کــردن 
خــون و هــر گونــه مــورد انحــراف از پروتــکل 

اســتاندارد نیــز بایــد ثبــت شــود.
ــر اســاس اهــداف تعییــن  ــه خــون ب   نمون
شــده بایــد در دمــای اتــاق یــا آب یــخ 
منتقــل شــود. چنانچــه نمونــه بــرای مطالعــه 
پروتئومیکــس اخــذ شــده باشــد، بایــد فــوراً 
و در دمــای اتــاق مراحــل آمــاده ســازی آن 
انجــام گــردد زیــرا ســرما ســبب فعال شــدن 
ــه  ــداز ب ــواد پپتی ــدن م ــا و آزاد ش پالکت ه
ــردد. ــدن می گ ــارج از ب ــه در خ درون نمون

 Blood) ــون خشــک ــه خ ــع آوری لک   جم
جایگزیــن  روش  یــک  به عنــوان   (spot
به جــای جمــع آوری خــون کامــل، هنگامــی 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه شــرایط 
کــم  و  آســان تر  جمــع آوری  بــرای  الزم 
حــرارت  درجــه  در  نگاهــداری  هزینه تــر 
معمولــی اتــاق اقتضــا کنــد. انــواع مختلفــی 
از کارت هــای جمــع آوری لکــه خونــی وجــود 
ــد  ــش 4 ببینی ــد در بخ ــه می توانی ــد ک دارن
 Guthrie cards, “fast transient (ماننــد 
 analysis“ [FTA] cards, IsoCode

.(cards

3-7-1-2- لکه های خون خشک

Schleich-) گوتــر  یکارت هــای 
در   (er & Schuell 903 filter paper
جمــع آوری خــون پاشــنه پــای نــوزادان 
متابولیــک  بیماری هــای  غربالگــری  در 
ــاف  ــذ 903 از الی ــت. کاغ ــتفاده شده اس اس
کتــان 100 در صــد خالــص بــدون هرگونــه 
ــاخته  ــت س ــه رطوب ــاوم ب ــای مق افزودنی ه
جمــع آوری  در  مهــم  نــکات  شده اســت. 
نمونــه خــون در غربالگــری نــوزادان، شــامل 
قابلیــت جــذب خــون، جــذب ســرم و انــدازه 
ــن  ــی از خــون اســت. ای ــره حجــم معین دای
نمونه هــا کــه برخــی مواقــع تــا 17 ســال در 
ــان  ــده اند همچن ــداری ش ــاق نگاه ــای ات دم
یــک منبــع پــر ارزش بــرای اســتخراج و 
 Makowski et) بوده انــد   DNA تکثیــر 

.)21 )تصویــر   (al.,1999
بیشــتر  باقابلیت هــای  کارت هایــی    
نیــز   (IsoCode cards) یــا   FTA cards
ــری  ــا از فیلت ــن کارت ه ــده اند. ای ــد ش تولی
آغشــته بــه ترکیبــات شــیمیایی خــاص، 
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ــش  ــه آزمای ــه خــون محیطــی در لول ــه نمون ــر ب 1 اگ
مــواد ضــد انعقــاد اضافــه کنیــم و بگذاریــم تــا 
ــه  ــم، س ــام دهی ــانتریفیوژ انج ــا س ــود ی ــین ش ته نش

ــود: ــد ب ــایی خواه ــل شناس ــزا قای ــش مج بخ

لیــز  موجــب  کــه  شده اســت  تولیــد 
از  و  شــده  پروتئین هــا  تغییــر  ســلول ها، 
ــم  ــایر میکروارگانیس ــا و س ــد باکتری ه رش
ــک را  ــرده و اســیدهای نوکلئی ــری ک جلوگی
ــعه  ــیون و اش ــا، اکسیداس ــر نوکلئازه از تأثی
ایــن  UV محافظــت می کنــد. جابجایــی 
پاکــت  درون  اتــاق  دمــای  در  کارت هــا، 
ــتی(  ــا پس ــتی ی ــق دس ــده )از طری ــا پرون ی
ســال ها اســت کــه مرســوم اســت. ایــن 
محیطــی  شــرایط  در  را   DNA کارت هــا، 
می کننــد.  حفاظــت  ســال  چنــد  بــرای 
ــت  ــظ کیفی ــر در حف ــر مؤث ــن متغی مهم تری
ــا و  ــداری آن ه ــای نگاه ــا فض ــن نمونه ه ای
به ویــژه وجــود برخــی گازهــای اســیدی 
و آالینده هایــی کــه تولیــد رادیکال هــای 
کارت هــای  البتــه  اســت،  می کنــد  آزاد 
شــرایطی  چنیــن  در  را  نمونــه   FTA
Smith and Bur-) می کننــد  محافظــت 

goyne.,2004(. بهتریــن کیفیــت نمونــه 
ــای  ــه کارت ه ــود ک ــظ می ش ــی حف هنگام
FTA در کیســه های چنــد الیــه حــاوی 
بســته ضــد رطوبــت نگاهــداری شــوند. 
کارت هــای نگاهدارنــِده پروتئیــن واتمــن 
(Whatman) معمــوالً بــرای جمــع آوری لکه 
خــون خشــک به منظــور مطالعــات مولکولــی 
و  ویروس هــا  جداســازی  و  ژنومیــک  و 
ــش  ــه بخ ــوند )ب ــتفاده می ش ــا اس باکتری ه
.(Mendy et al.,2005) )4 مراجعــه شــود

 1Buffy ــون ــوت خ ــی ک 3-7-1-3- باف
Coat

در آزمایش هــای مربــوط بــه DNA چنانچــه 
نتوانیــم DNA را ظــرف ســه روز پــس از 
جمــع آوری خــون اســتخراج کنیــم می تــوان 
بخــش بافــی کــوت را از خــون جــدا کــرده و 
ــا زمــان اســتخراج DNA و در دمــای 70-  ت
ــر از آن نگــه داری نمــود.  ــا پایین ت درجــه ی
در صورتــی کــه نمونه هــای بافــی کــوت کــه 
ــرا  ــلولی نامی ــای س ــاد رده ه ــور ایج به منظ
به وســیله ویــروس Epstein–Barr اســتفاده 

ــه  ــاده باشــند. اگــر نمون ــات آم شــروع عملی
بایــد محلــول  اســت  نیــاز  تــازه مــورد 
 1640 شــماره   RPMI )محلــول،  انتقــال 
پنی ســیلین/  و   FBS درصــد   10 حــاوی 
استرپتومایســین 1۰۰U/mL و آمفوتریســین 
ــد  ــه بای ــر نمون ــود. اگ ــه ش 1۰۰U/mL) تهی
ــز شــود  ــدن ســلول ها فری ــده مان باهــدف زن
 RPMI ــو ــده کرای ــگاه دارن ــول ن ــد محل بای
 %10 سولفوکســید  متیــل  دی   ،1640

شــود. آمــاده   )%2۰  FBS و   [DMSO]
ــد  ــی بای ــیب شناس ــص آس ــک متخص   ی
ــی  ــداف پژوهش ــرای اه ــت ب ــه باف ــر تهی ب
بافــت  نظــارت کنــد.   آســیب شــناس 
ارســالی را بررســی نمــوده و اجــازه خواهــد 
داد به انــدازه کافــی بــرای اهــداف تشــخیصی 
از بافــت تومــور و حاشــیه طبیعی آن و ســایر 
بخش هــای مــورد نظــر وی برداشــته شــوند. 
در صــورت امــکان بایــد دو یــا چنــد نمونــه 
برداشــته  تومــور  مختلــف  بخش هــای  از 
شــود تــا نشــانگر بخش هــای مختلــف بدنــه 
تومــور و الگــوی میکروســکوپیک آن باشــند.   
از  می تــوان  نیــز  را  طبیعــی  بافــت    
بخش هــای ســالمی کــه از بافــت اصلــی 
ــرایطی  ــی در ش ــت ول ــده، برداش ــارج ش خ
ــرل  ــه کنت ــوان نمون ــال به عن ــت نرم ــه باف ک
ــه  ــت از فاصل ــر اس ــت بهت ــاز اس ــورد نی م
بیمــار  بافــت  میلی متــری   10 از  کمتــر 

برداشــته شــود.
  چنانچــه امــکان پذیــر باشــد، بایــد از 
متاســتازها  و  درگیــر  لنفــاوی  گره هــای 
ــد  ــا بای ــود. بافت ه ــرداری ش ــه ب ــز نمون نی
بــه کمــک پنــس و تیــغ جراحــی اســکالپل 
ــتریل  ــتکش اس ــوند و از دس ــرش داده ش ب
اســتفاده  از  و  شــود  اســتفاده  کار  بــرای 
ــن تیغه هــا در بافت هــای ســالم  مجــدد از ای
ــود؛   ــاب ش ــتیک اجتن ــی نئوپالس ــا نواح ی
اگــر ایــن کار ممکــن نباشــد نمونــه بــرداری 
از بافــت ســالم، قبــل از بافــت نواحــی تومــور 

ــود. ــام ش انج
  در فرآیندهــای تشــخیصی اســتاندارد، 
بافــت جــدا شــده بــا جراحــی را در معمــوالً 
چنانچــه  می دهنــد.  قــرار  فرمالیــن  در 
ــز شــده  ــه فری ــازه3 ، نمون ــه ت ــه نمون ــاز ب نی
زنــده1 و یــا بــرش منجمــد2 )فــروزن( از 
نمونــه باشــد انتقــال و رفتــار بــا نمونــه بایــد 

ــخ  ــر روی ی ــد ب ــورت منجم ــد به ص ــوند بای می ش
.(solid-phase CO2) خشــک منتقــل شــوند

ــان  ــاعت از زم ــدت 4-1 س ــرف م ــد ظ RNA بای
جمــع آوری نمونــه جــدا شــود، در غیــر ایــن 
 RNA صــورت بایــد از محلــول پایــدار کننــده
ماننــد RNAlater اســتفاده شــود. )بخــش 4 را 

) هده کنید. مشــا

3-۷-۲- جمع آوری بافت های جامد
بافت هــای جامــد بــرای تحقیقــات، از طریــق 
می شــوند.  جمــع آوری  جراحــی  یــا  بیوپســی 
داده  شــرح   4 بخــش  در  روش  ایــن  جزئیــات 

ســت. ه ا شد
ــزی  ــه ری ــگام برنام ــد هن ــل بای ــم ذی ــکات مه   ن
بــرای جمــع آوری بافت هــا به منظــور تحقیــق، 
مــورد توجــه قــرار گیرنــد. جمــع آوری نمونــه 
ــد به دقــت توســط جــراح، تیــم بالینــی  بافتــی بای
ریــزی  برنامــه  شناســی  آســیب  متخصــص  و 
ــق  ــت تحقی ــاز جه ــورد نی ــه م ــه نمون ــود. تهی ش
ــاق  ــد در ات ــه بای ــده، همیش ــی ش ــت جراح از باف
تشــریح و پــس از بررســی نمونه هــای ارســالی بــه 
بخــش آســیب شناســی2 انجــام شــود مگــر اینکــه 
ــه  ــد ک ــی اجــازه ده ــت بالین اســتانداردهای مراقب
ــیب  ــش آس ــاورت بخ ــا در مج ــل و ی ــاق عم در ات

ــود. ــام ش ــی انج شناس
ــد صحــت  ــی نبای ــه تحقیقات    جــدا کــردن نمون
تشــخیص نمونــه اصلــی را بــه خطــر انــدازد. بــرای 
ــداف  ــر اه ــه ب ــت اضاف ــد باف ــط بای ــق فق تحقی
ــم  تشــخیصی جمــع آوری شــود. مســئولیت تصمی

ــا آســیب شــناس اســت. ــورد ب ــن م در ای
  نمونــه جراحــی دســت نخورده یــا بیوپســی 
ــتاده  ــی فرس ــیب شناس ــه آس ــد ب ــدا بای ــده ابت ش

ــود. ش
ــد در بخــش آســیب  ــان بانک زیســتی بای   کارکن
ــز و  ــع آوری، فری ــل جم ــور مراح ــی به منظ شناس
یــا تثبیــت نمونــه در اســرع وقــت حضــور داشــته 

باشــند.
  همــه مــواد و تجهیــزات الزم بایــد قبــل از 

  الــف( باالتریــن قســمت شــامل پالســما ) مایــع شــفاف 
ــامل  ــمت ش ــن قس ــن تری ــد. ب( پایی ــی  باش ــگ( م زرد رن
ــک  ــد.  ج( ی ــگ( می باش ــز رن ــه قرم ــز ) الی ــای قرم گلبول ه
الیــه ســفید مایــل بــه زرد بیــن دو الیــه فــوق قــرار می گیــرد 
ــد و شــامل  ــا Buffy coat می گوین ــی ی ــرده لیف ــه آن پ ــه ب ک

ــت. ــفید اس ــای س ــا و گلبول ه پالکت ه
 2grossing room
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

ــن  ــد در ای ــازه باش ــده ت ــه زن ــد نمون همانن
ــته  ــرف درب بس ــده در ظ ــه زن ــوارد نمون م
ــتریل  ــه اس ــی در پارچ ــخ معمول ــوی ی محت
ــیب  ــه آس ــی ب ــش جراح ــوب از بخ و مرط
شناســی منتقــل شــود. روش جایگزیــن 
ــت در  ــدی باف ــته بن ــتفاده از بس ــر اس دیگ
ــه  ــت ک ــک(3 اس ــوم- پ ــأ )وکی ــت خ حال
ــاده  ــان آم ــن زم ــر انداخت ــه تأخی ــکان ب ام
ســازی و ســایر اقدامــات فــوری را نیــز 

می دهــد.
ــان  ــل زم ــد در حداق ــه بای ــال نمون   انتق
ــرد  ــورت گی ــوب ص ــخ مرط ــن روی ی ممک
ــی(  ــیژن )هیپوکس ــش اکس ــر کاه ــا تأثی ت
ــن  ــه RNA، پروتئی ــا و تجزی ــان ژن ه ــر بی ب
و ســایر ترکیبــات بافتــی بــه حداقــل برســد. 
انتقــال نمونه هــای دارای بســته بنــدی خــأ 
زمــان بحرانــی کمتــری دارد، ایــن نمونه هــا 
ــه  ــای 4 درج ــال در دم ــوان در یخچ را می ت
سلســیوس تــا 115 ســاعت قبــل یــا بعــد از 
انتقــال از اتــاق جراحــی و تــا شــروع مرحلــه 
ــرارت  ــه ح ــرد. درج ــره ک ــدی کار ذخی بع
ــد ثبــت گــردد. ــه در حیــن انتقــال بای نمون

ــا    توصیــه می شــود نمونه هــای جراحــی ی
بیوپســی، ظــرف مــدت یــک ســاعت تحــت 
ــد.  ــرار گیرن ــت ق ــی باف ــدام الزم محافظت اق
ــا  ــر ت ــا تأخی ــای ب ــال نمونه ه ــن ح ــا ای ب
ــع آوری  ــد جم ــان بای ــز همچن ــاعت نی دو س
ــات  ــوند (Eiseman et al.,2003). جزیی ش
وقایــع رخ داده از زمــان جــدا ســازی بافــت 
ــا  ــان فیکــس ی ــا زم ــه کمــک جراحــی، ت ب
ــان  ــدت زم ــل م ــت از قبی ــردن باف ــز ک فری
قطــع خــون رســانی )بســتن جریــان خــون 
شــریانی در خصــوص نمونه هــای بــزرگ( 

ــد. ــد ثبــت گردن بای
ماننــد  بایــد  بافت هــا  تمامــی  بــا    
ــده  ــار ش ــی رفت ــاالً عفون ــای احتم نمونه ه
ــه تحــت شــرایط  و فرآینــد جمــع آوری نمون

ــرد. ــام پذی ــی انج ــد عفون ض
  ظــرف هــر نمونــه بایــد بــه صورتــی 
ــوص  ــود. بخص ــذاری ش ــب گ ــح برچس واض
ــور  ــه به ط ــن نمون ــه چندی ــرایطی ک در ش
هم زمــان بــرای بانک زیســتی جمــع آوری 

تصویر 23: ناخن چیده شده تصویر 22: نمونه مو

می شــود.
  بافــت زنــده کــه به منظــور پیونــد، کشــت بافــت 
ــد  ــت بای ــاز اس ــورد نی ــلولی م ــتخراج رده س و اس
 FBS ،1۶۴۰ RPMI) ــال مناســب ــول انتق در محل
1۰%، پنی ســیلین/ استرپتومایســین بــه میــزان 
1۰۰U/ میــزان  بــه  آمفوتریســین  و   1۰۰U/mL

ــاد  ــرای انجم ــت ب ــر باف ــود. اگ ــرار داده ش mL) ق
 (cryopreserved vitally) زنــده  به صــورت 
ــال  ــول انتق ــد در محل ــت بای ــع آوری شده اس جم
 %1۰ DMSO 1۶۴۰ و RPMI) ــاد ــوص انجم مخص
ــه  ــل اینک ــه دلی ــود. ب ــرار داده ش و FBS 2۰%( ق
DMSO نیازمنــد انجمــاد بــا ســرعت آهســته 
ــرار دادن  ــل از ق ــوان قب ــت را می ت ــذا باف ــت ل اس
در نیتــروژن مایــع ابتــدا در دمــای 20- درجــه بــه 
مــدت 30 دقیقــه در فریزرهــای معمولــی خانگــی 
ــا  ــب ت ــک ش ــدازه ی ــه به ان ــپس در 80- درج و س
صبــح قــرار داد. تجهیــزات اختصاصــی کــه دمــا را 
بــه میــزان یــک درجــه سلســیوس در هــر دقیقــه 
ــور  ــن منظ ــد بدی ــز می توان ــد نی ــش می دهن کاه

ــد. ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق م
نمونه هــای  حفــظ  و  ســازی  آمــاده  بــرای    
بافت هایــی کــه به منظــور مطالعــات ژنومــی و 
ــات  ــد مطالع ــتند، مانن ــاز هس ــورد نی ــی م مولکول
اپــی  مطالعــات  یــا  ژنــوم  توالــی کل  تعییــن 
ــه  ــی4 نمون ــاد ناگهان ــد از روش انجم ــک، بای ژنتی
ــه بافتــی قبــل از آنکــه  اســتفاده گــردد. هــر نمون

ــده  ــد شــوند در نگاه دارن ــروژن منجم ــا نیت ب
ــا ترکیــب مخصــوص  خــود قــرار گرفتــه و ب
ــر از  ــپس باالت ــده و س ــیده ش (OCT) پوش
ســطح نیتــروژن مایــع نــگاه داشــته خواهــد 
بخــار آن منجمــد گــردد.  بــا  تــا  شــد 
نمونــه می توانــد در درون ظرفــی کــه در 
داخــل محیــط واســطه منجمــد کننــده 
)ماننــد  شــود  منجمــد  شــده  غوطــه ور 
ــت  ــده5 (. باف ــرد ش ــش س ــان از پی ایزوپنت
ــع  ــروژن مای ــتقیماً در نیت ــد مس ــز نبای هرگ
ــتقیم  ــه وری مس ــرا غوط ــود، زی ــه ور ش غوط
ــش  ــبب افزای ــع س ــروژن مای ــه در نیت نمون
ــی  ــاختارهای غیرواقع ــکیل س ــال تش احتم
ــخ  ــتال های ی ــل از کریس ــت(6 حاص )آرتیفک
ــی  ــردد. زمان ــی می گ ــای محیط و آلودگی ه
ــه  ــع ب ــروژن مای ــا نیت ــک7 ی ــخ خش ــه ی ک
ســهولت در دســترس نیســت و نمونــه بافــت 
بــرای اهــداف تشــخیصی مــورد نیــاز نباشــد 
ــن  ــه در RNAlater جایگزی ــرار دادن نمون ق
مناســبی اســت، مجــوز ایــن کار بایــد توســط 
متخصص آســیب شناســی داده شــده باشــد. 
ــوان فیکســاتیو  اســتفاده از PAXgene به عن
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2Cryo-tube

ــری  ــب دیگ ــن مناس ــد جایگزی ــز می توان نی
ــک و  ــیدهای نوکلئی ــت از اس ــرای محافظ ب
ــتوپاتولوژی  ــای هیس ــوژی در آنالیزه مورفول

.(Viertler et al.,2012) باشــد 
  در صــورت امــکان توصیــه می شــود از 
cry-) ــای ــد برش ه ــوری مانن ــای ف روش ه

ostat) جهــت رنــگ آمیــزی هماتوکســیلین 
و ائوزیــن (H&E) و تأییــد و کنتــرل کیفــی 
نمونــه ذخیــره شــده توســط متخصــص 
آســیب شناســی اســتفاده شــود. نشــانه 
بافــت  در  ســرطانی  ســلول های  وجــود 
نمونــه بانک زیســتی، بســیار مهــم اســت 
زیــرا میــزان نیــاز بــه تشــریح و جــدا 
ــرای  ســاختن مجــدد بافت هــای ســرطانی ب
اســتخراج اســید نوکلئیــک و تعییــن توالــی 

بــه روش NGS را تعییــن می نمایــد.
ــن  ــوک پارافی ــود در بل ــای موج ــت ه   باف
مطالعــات  در  می تــوان  را   1(FFPE)
شــیمی  هیســتو  ایمونوهیستوشــیمی، 
هدفمنــد، هیبریداســیون فلورســانس در جــا 
ــوم  ــی ژن ــی یاب ــد توال (FISH) و نســل جدی
 RNA .ــرد ــه کار ب NGS و اعتبــار ســنجی ب
نیــز می توانــد از بلــوک پارافیــن بافــت 
(FFPE) بــرای مطالعــات امتــزاج ژنــی، 
ــی  ــدی و رونویس ــل بع ــی نس ــب توال ترکی
ــود.  ــا PCR اســتخراج ش ــی ی ــوس کم معک
روش هــای مشــابه مــورد اســتفاده بــرای 
مطالعــات تشــخیصی، ماننــد قــرار دادن 
نمونه هــای بافتــی در ظرف هــای بارنــگ 
بــه  کمــک  بــرای  می تــوان  را  مختلــف 
ــک از  ــر ی ــی ه ــداف تحقیقات ــایی اه شناس

اســتفاده کــرد. نمونه هــا 
  بایــد در اســتفاده از بافت هــا و نمونه هــای 
بیوپســی بــرای تحقیقــات بســیار مراقــب بود 
زیــرا ایــن نمونه هــا دارای مقــدار بســیار 
ــن  ــت اســت و بیشــتر آن ممک ــدک از باف ان
مــورد  تشــخیصی  اهــداف  بــرای  اســت 
ــد  ــه بای ــاز، نمون ــورت نی ــد. در ص ــاز باش نی
از فرآینــد تشــخیصی اســتاندارد پیــروی 
کــرده و بلــوک پارافیــن بافــت ایجــاد شــود 
و پــس از اتمــام فرآینــد تشــخیص بیمــاری، 
مــواد باقیمانــده می توانــد در تحقیــق مــورد 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس
  هــر ظــرف نگاهــداری نمونــه )لولــه( بایــد 

ــک  ــا ی ــتی ب ــن در بانک زیس ــرار گرفت ــل از ق قب
ــا  ــر 24 ت برچســب واضــح مشــخص شــود )تصاوی
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انــواع  ســایر  جمــع آوری   -3-۷-3
نه هــا نمو

3-7-3-1- ادرار

ــع  ــی جمــع آوری شــده و منب ــه ادرار به راحت  نمون
مناســب پروتئیــن، DNA و متابولیت هــا اســت. 
ــای محیــط  ــز شــده و دم ادرار در 80- درجــه فری
نگــه داری آن قبــل از انجمــاد بایــد حداقــل زمــان 
ممکــن را بــه خــود اختصــاص دهــد. )بخــش 4 را 

مشــاهده کنیــد(.

 Buccal) ــان ــه ده ــلول های محوط 3-7-3-2- س
(cells

آســان  بیمــار  دهــان  از  نمونــه  جمــع آوری 
ــن  ــت. ای ــادی نیس ــوزش زی ــد آم ــت و نیازمن اس
روش به عنــوان یــک روش غیرتهاجمــی بــرای 
جمــع آوری DNA مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
و بــرای زمانــی کــه دســتورالعمل های ارســال 
ــده  ــه دهن ــط نمون ــتی توس ــورت پس ــه به ص نمون
ــل انجــام  ــرد قاب ــد نظــر باشــد، توســط خــود ف م
ــن حــال،  ــا ای اســت (Steinberg et al.,2002). ب
ســلول های دهانــی تنهــا مقــدار محــدودی از 
ــد.  ــد می کنن ــون تولی ــا خ ــه ب DNA را در مقایس
روش هــای مختلــف جمــع آوری توســط خــود فــرد 
وجــود دارنــد کــه وابســته بــه هــدف نهایــی و نــوع 
ــه  ــر روی نمون ــد ب ــه بای ــتند ک ــی هس آزمایش های

.(Mulot et al.,2005) صــورت پذیرنــد

(Cytobrush) اسپاچوال

در ایــن متــد ســواپ اســتریل بــه مــدت 15 ثانیــه 
روی ســطح داخلــی گونــه در محوطــه دهانــی 
ــه  ــر دو گون ــل در ه ــن عم ــود. ای ــده می ش چرخان
ــا  ــار تکــرار می شــود. ســپس ســر ســواپ ب ســه ب
ــا  ــو تیوب2ی ــه داخــل کرای ــده و ب ــدا ش قیچــی ج
ــدت  ــه مخصــوص انجمــاد منتقــل می شــود. م لول
ــد  ــع آوری می توان ــرای جم ــده ب ــرف ش ــان ص زم
ــر  ــت تأثی ــده را تح ــع آوری ش ــدار DNA جم مق
در  همــکاران  و   García-Closas دهــد.  قــرار 

ــن  ــه ای ــد ک ــزارش کردن ــال 2001 گ س
تکنیــک DNA باکیفیــت خــوب تولیــد 
همــکاران  و   King می کند.با این حــال، 
ــه روش  ــد ک ــان کردن در ســال 2002 اذع
ــرای  ــی mouthwash ب ــوی دهان شستش
ــان،  ــه  از ده ــلول های گون ــع آوری س جم
در واکنش هایــی ارجــح اســت کــه بــه 

ــاز دارد. ــی از DNA نی ــات طوالن قطع

(Mouthwash)دهان شویه

بــا  بــوکال  ســلول های  روش،  ایــن  در 
شستشــوی دهــان بــاده میلی لیتــر آب 
ــپس  ــه و س ــدت 10 ثانی ــه م ــتریل ب اس
میلی لیتــری   50 لولــه  در  آن  تخلیــه 
جمــع آوری  ســانتریفیوژ  مخصــوص 
ــرار  ــار تک ــه ب ــل س ــن عم ــوند و ای می ش
می شــود.   تأثیــر منفــی زمــان باقــی 
بــر  اتــاق،  دمــای  در  نمونــه  مانــدن 
ــان  ــوی ده ــل از شستش ــلول های حاص س
ــا ســواپ  ــه اخــذ شــده ب ــه نمون نســبت ب
ــن دو روش  ــتفاده از ای ــت. اس ــتر اس بیش
ــرای کــودکان معمــوالً مناســب نیســت،  ب
و  ســاینده  آن هــا  بــرای  زیــرا ســواپ 
شستشــوی  روش  اســت.  ناخوشــایند 
ــه  ــکاری نمون ــه هم ــاز ب ــز نی ــی3 نی دهان
فرســتادن  خــارج  بــه  بــرای  دهنــده 
دلیــل  همیــن  بــه  و  دارد  محلول هــا 
ــده  ــودکان بلعی ــط ک ــت توس ــن اس ممک

ــود. ــه ش ــا وارد ری ــده ی ش

3-7-3-3- بزاق

زیســتی  مایــع  یــک  به عنــوان  بــزاق 
به منظــور شناســایی نشــانگرهای زیســتی 
آنتی بــادی  پروتئیــن،  نظیــر  مختلــف 
جمــع آوری  می شــود.  اســتفاده  دارو  و 
ــادگی و  ــوده و به س ــی ب ــزاق غیرتهاجم ب
ــام  ــزات خــاص انج ــه تجهی ــاز ب ــدون نی ب
ــیار  ــترس و بس ــل دس ــزاق قاب ــود. ب می ش
ــزاق،  ــه ب ــن نمون ــت. همچنی ــد اس کارآم
ــف و  ــزار مختل ــه اب ــاز داشــتن ب ــدون نی ب
بــدون درد قابــل جمــع آوری اســت. بــزاق 
ــه  ــان ب ــع ده ــه مای ــط تخلی ــل توس کام

3Mouth-wash 1Formalin-fixed, paraffin-embedded

50



3 
ش

بخ

بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

درون یــک لولــه میســر اســت؛ امــا چنانچــه 
ــدد  ــزاق از غ ــه ب ــع آوری نمون ــه جم ــاز ب نی
ــی2  باشــد ســایر  ــر زبان ــا زی تحــت فکــی1 ی
ــدود  ــان مس ــون کت ــا تامپ ــی ب ــاری بزاق مج
ــدد  ــزاق غ ــه ب ــاز ب ــه نی ــد.   چنانچ می گردن
ــش  ــتفاده از روش بادک ــد  اس ــد باش پاروتی
گذاشــتن3  توصیــه می شــود.) بخــش 4 را 

ــد.( ــاهده کنی مش

Treated cards کارت های فرآوری شده

ایــن کارت هــا به گونــه ای تولیــد شــده اند 
ــع حضــور باکتــری و ویــروس شــده  کــه مان
تخریــب  حداقــل  موجــب  نتیجــه  در  و 
پــس  می شــوند.  نوکلئیــک  اســیدهای 
فنجــان  یــک  درون  بــه  بــزاق  اینکــه  از 
ــوش  ــه گ ــوک س ــد، ن ــه ش ــتریل ریخت اس
و  قــرار می گیــرد  بــزاق  کارت در داخــل 
ــه داخــل ســاختار کارت  ــوذ آن ب موجــب نف
می شــود.   کارت در هــوا خشــک شــده و 
در یــک کیســه حــاوی بســته ضــد رطوبــت4  
قــرار می گیــرد. البتــه بــه دلیــل مقادیــر کــم 
ــن  ــا کمتری ــن کارت ه ــزاق جــذب شــده ای ب
مقــدار DNA را فراهــم می کننــد. عــالوه 
بــر ایــن بعضــی از پروتئین هــا در مایــع 
ــه  ــد. ب ــی می مانن ــده باق ــتخراج ش DNA اس
ــدت  ــه م ــن روش DNA ب ــل در ای ــن دالی ای
طوالنــی قابــل محافظــت نیســت. به هرحــال 
ــه  ــذف مرحل ــل ح ــه دلی ــودن آن ب ارزان ب

ــت. ــت اس ــک مزی ــتخراج، ی اس

ــع حاصــل از شستشــوی  3-7-3-4- مای
Bron-) یمجــاری و کیســه های هوایــ

(choalveolar lavage

ــا  ــا ب ــوص آلوئوله ــی و به خص ــاری هوای مج
یــک الیــه نــازک از مایــع اپیتلیالــی پوشــیده 
شــده اند کــه ایــن مایــع غنــی از ســلول های 
مختلــف و ترکیبــات محلولــی اســت کــه در 
ــه  ــه ری ــادل گاز ب ــت و تب ــری از عفون جلوگی
بــرای  روش  رایج تریــن  می کنــد.  کمــک 
گرفتــن مایــع پوشــش دهنده ســلول های 

اپیتلیــال شستشــوی حیــن برونکوســکوپی بــا 
فیبــر نــوری اســت (Reynolds,.2000). ترکیبــات 
ســلولی و پروتئینــی مایــع پوشــش اپیتلیالــی 
ــه اســت  ــر ری ــل خارجــی ب ــر عوام ــی از تأثی بازتاب
و تغییــر در ترکیبــات ایــن مایــع در بررســی و 
ــه  ــگام بســیاری از اختــالالت ری تشــخیص زود هن
ــم  ــاری، مه ــانگرهای بیم ــورد نش ــق در م و تحقی

.(Griese.,1999) اســت
  نمونــه الواژ برونشــیال به صــورت معمــول بــا 
تزریــق آرام بافــر ســالین در ســه یــا چهــار مرحلــه 
)در هــر مرحلــه حجــم mL 150-100( از طریــق 
ــر،  ــاف پذی ــوری انعط ــر ن ــکوپ فیب ــک برونکوس ی
تحــت بی حســی موضعــی انجــام می شــود. ده 
ــش  ــوی برون ــوان شستش ــه به عن ــر اول ک میلی لیت
ــود.  ــی ش ــه بررس ــد جداگان ــود بای ــناخته می ش ش
آلوئــوالر  برونکــو  مایــع  به عنــوان  مابقــی الواژ 
شــناخته می شــود و بایــد در ظــرف شیشــه ای 
ــا پوشــش ســیلیکون جمــع شــده و ســریعاً روی  ب
ــه آزمایشــگاه منتقــل شــود. در آزمایشــگاه  ــخ، ب ی
ــلول ها و  ــده و س ــری ش ــدازه گی ــع الواژ ان کل مای
پروتئیــن توســط ســانتریفیوژ جــدا می شــوند. ایــن 
مایــع در منفــی هشــتاد درجــه سلســیوس منجمــد 
ــردد. ــداری می گ ــتفاده نگاه ــان اس ــا زم ــده و ت ش

ــتخوان  ــز اس ــری از مغ ــه گی 3-7-3-5- نمون
(Bone marrow aspirate)

ــتخوان  ــز اس ــری مغ ــه گی ــه نمون ــوط ب ــد مرب بن
شــبکه  پیشــنهاد ها  از  مغزی-نخاعــی  مایــع  و 
و   )1 )جــدول  اســترالیا  زیســتی  نمونه هــای 
در  اســتاندارد  دســتورالعمل های  همچنیــن 
Kumari and Ichhpuja-) شناســی  میکــروب 

شده اســت. گرفتــه   )ni.,2000
  مغــز اســتخوان5 بافــت نرمــی اســت کــه در 
ــود دارد. در  ــتخوان وج ــی اس ــو خال ــای ت بخش ه
بالغیــن مغــز اســتخوان های بــزرگ ســلول های 
ــز  ــوع مغ ــد. دو ن ــد می کنن ــد را تولی ــی جدی خون
ــز کــه  ــز اســتخوان قرم اســتخوان وجــود دارد. مغ
ــز  ــت و مغ ــهور اس ــز مش ــد6 نی ــت میلوئی ــه باف ب
اســتخوان زرد. در مطالعــات ســرطان، معمــوالً مغــز 
ــوم7  ــه خارجــی اســتخوان ایلئ ــز لب اســتخوان قرم

بررســی می شــود.
  مغــز اســتخوان بایــد توســط پزشــک متبحــر در 

ــتخوان  ــز اس ــود. مغ ــتخراج  ش ــن کار، اس ای
ــک ســرنگ اســتریل  ــتفاده از ی ــا اس ــد ب بای
ــیده  ــاد EDTA کش ــد انعق ــاده ض ــاوی م ح
شــده و ســریعاً ســرد شــود. بــرای تســت های 
مولکولــی، اســتفاده از هپاریــن به عنــوان 
انعقــاد پیشــنهاد نمی شــود.  مــاده ضــد 
اســتخوان  مغــز  نمونــه  در  چنانچــه 
گلبول هــای قرمــز وجــود داشــته باشــد، 
بایــد قبــل از فریــز شــدن نمونــه بــرای 
حــذف آن هــا اقــدام شــود. نمونه هــای مغــز 
ــه  ــی ک ــرعت و در حال ــد به س ــتخوان بای اس
 fresh) هنــوز تــازه هســتند، منجمــد شــوند
frozen) و در دمــای 80- درجــه سلســیوس 

ــوند. ــداری ش نگاه

(CSF) 3-7-3-6- مایع مغزی- نخاعی

ــع مغــزی- نخاعــی خــون اســت.  منشــأ مای
ــد  ــبکه کوروئی ــع ش ــن مای ــد ای ــل تولی مح
ــز  ــوم مغ ــای اول، دوم و س ــع در بطن ه واق
اســت. در واقــع تشــکیل مایــع CSF از 
پالســما تحــت تأثیــر فیلتراســیون و عملکــرد 
بطن هــای  و  کوروئیــد  شــبکه  ترشــحی 
ــع CSF در اطــراف  ــن مای جانبــی اســت. ای
ــای  ــرده و بافت ه ــردش ک ــاع، گ ــز و نخ مغ
دســتگاه عصبــی مرکــزی را تغذیــه می کنــد 
صدمــات  از  را  نخــاع  و  مغــز  همچنیــن 
آن  اولیــه  عملکــرد  می کنــد.  محافظــت 
ــه8  به عنــوان یــک مایــع جــذب قــدرت ضرب
اســت و چــون کامــاًل اطــراف مغــز و طنــاب 
به عنــوان  می کنــد،  احاطــه  را  نخاعــی 
ــه گیــر عمــل می کنــد. همچنیــن ایــن  ضرب
مایــع به عنــوان یــک حامــل مــواد غذایــی و 
زائــد بیــن دســتگاه عصبــی مرکــزی و خــون 

عمــل می کنــد.
  مایــع مغــزی- نخاعــی یــک مــاده زیســتی 
بســیار نایــاب اســت و اغلــب حجــم اندکــی 
از ایــن مــاده بــه دلیــل ســختی جمــع آوری 
و  اســت  دســترس  در  آزمایــش  بــرای 
بنابرایــن بایــد بــا آن بــا دقــت رفتــار شــود. 
فقــط پزشــک متبحــر و یــا پرســتار آمــوزش 
اقــدام  آن  جمــع آوری  بــه  بایــد  دیــده 
کننــد. پــس از جمــع آوری نمونــه بایــد 
بــه ویال هــای پنی ســیلین تمیــز حــاوی 
8water shock absorber
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1Submandibular saliva

 2Sublingual saliva
3parotid cup
4Desiccant pack

5Bone Marrow
6Myeloid tissue
7Crest of the ilium



1Protease Ianhibitors

ســدیم  و   EDTA ترکیــب  میلی گــرم   8
ــود؛ و  ــل ش ــبت 1: 2 منتق ــه نس ــد ب فلورای
ــا ذرات  ــز ی ــول قرم ــود گلب ــورت وج در ص
ــل از  ــه قب ــردن نمون ــانتریفیوژ ک ــد، س جام
انجمــاد، پیشــنهاد می گــردد. به هرحــال، 
ــز شــده و  ــه فری ــد نمون هرچــه ســریع تر بای
در درجــه حــرارت 80 - درجــه ســانتی گراد 
و یــا در نیتــروژن مایــع ذخیــره شــود. 
به محــض جــدا شــدن مایــع مغــزی نخاعــی 
ــن  ــرعت از بی ــلول های آن به س ــدن، س از ب
ــز  ــن در فری ــوند بنابرای ــز می ش ــه و لی رفت
کــردن نمونــه نبایــد تأخیــر صــورت پذیــرد.

(Semen) 3-7-3-7- مایع منی

بــرای  امــن  محیطــی  ســمن،  مایــع   
 PH ــا ســلول های اســپرم فراهــم می کنــد. ب
ــت  ــع خاصی ــن مای ــا 7/5 ای ــدود7/34 ت ح
ــیدن  ــیب رس ــع از آس ــته و مان ــری داش باف
بــه اســپرماتوزوئیدها در محیــط اســیدی 
واژن می شــود. ایــن مایــع دارای مقادیــر 
ــاده  ــن م ــه مهم تری ــوز اســت ک ــاد فروکت زی
ــاری  ــپرماتوزوئیدها در مج ــفر اس ــگام س هن
ــب  ــت. ترکی ــه اس ــس زنان ــل جن ــد مث تولی
لقــاح  بــرای  پیچیــده پالســمای ســمن 
ــی از  ــیله یک ــک به وس ــز تخم ــت آمی موفقی
ــزال،  ــر ان ــود در ه ــپرماتوزوئیدهای موج اس
ــی  ــامل مخلوط ــه ش ــت ک ــی شده اس طراح
ــد  ــه مانن ــدد مردان ــدد متع ــحات غ از ترش
پروســتات، وزیکــول ســمینال، مجــاری اپــی 
 Pilch and) دیدیــم و غــدد کوپــر اســت

.(Mann.,2000
ــد  ــمن بای ــع س ــع آوری، مای ــس از جم   پ
ــانتریفیوژ  ــیوس س ــه سلس ــوراً در 4 درج ف
ــپرماتوزوئیدها  ــی از اس ــع من ــا مای ــده ت ش
ــد مهــار کننده هــای  جــدا شــود. ســپس بای
از  پیشــگیری  به منظــور  را  پروتئــاز1  
ــور  ــل حض ــه دلی ــمن ب ــات س ــم ترکیب هض
ــه آن  ــع ســمن، ب ــوی در مای ــای ق پروتئازه
ــدا  ــان از ج ــور اطمین ــود. به منظ ــه نم اضاف
شــدن کامــل ســلول ها و حــذف بقایــای 
ــار دوم  ــرای ب ــه را ب ــوان نمون ــلولی می ت س
ســانتریفیوژ نمــود. نمونــه بایــد در 80- 

ــود. ــره ش ــه ذخی درج

3-7-3-8-سواپ گردن و جسم رحم

کیفیــت جمــع آوری نمونه هــای گــردن رحــم 
و رحــم، بســته بــه روش جمــع آوری آن دارد. 
ــیله  ــوع وس ــر ن ــا ه ــرس ی ــواپ، ب ــای س نمونه ه
جمــع آوری کننــده دیگــر یــا بایــد در محیــط 
کشــت مخصــوص انتقــال قرارگیــرد و یــا به صــورت 
خشــک در یــک لولــه کامــاًل بســته منتقــل شــده و 
به محــض رســیدن در محلــول انتقــال قــرار گیــرد. 
ــد  ــه، می توان ــاوی نمون ــال ح ــول انتق ــپس محل س
ــوراً  ــا ف ــرار گرفتــه و ی ــا کمتــر ق در 70- درجــه ی
ــتخراج  ــرای اس ــوب آن ب ــده و رس ــانتریفیوژ ش س

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــا RNA م DNA ی

3-7-3-9- مو

اخیــراً از آنالیــز مــو بــرای ســنجش تأثیــر عوامــل 
محیطــی ماننــد میــزان مواجهــه بــا جیــوه از طریق 
ــی و  ــواد غیرقانون ــرف م ــا مص ــان ی ــوردن آبزی خ
ــش 4  ــود )بخ ــتفاده می ش ــی اس ــات جنای تحقیق
را مشــاهده کنیــد(. مــو، بایســتی در داخــل کیســه 
ــده در  ــته بندی ش ــوذ بس ــل نف ــتیکی، غیرقاب پالس
ــود  ــداری ش ــاق نگاه ــای ات ــک در دم ــای تاری ج

ــر 22(. )تصوی

3-7-3-10- ناخن ها

طــی رشــد ناخــن، مــوادی در آن رســوب می کننــد 
کــه می تواننــد حــاوی مــواد مــورد جســتجو 
ــا  ــی و ی ــواد غذای ــرای بررســی وجــود داروهــا، م ب
ــش 4 را  ــند. )بخ ــی باش ــم شناس ــای س آزمایش ه

ــر 23(. ــد( )تصوی ــاهده کنی مش

و  نمونــه  مشــخصات  تفســیر   -۸-3
ــا ــه داده ه مجموع

اطالعــات ثبــت شــده بــه همــراه نمونه هــای 
بیولوژیــک، موجــب افزایــش ارزش نمونــه و دامنــه 
ــردد.  ــات می گ ــر تحقیق ــواع دیگ ــرد آن در ان کارب
شــرح مشــخصات هــر نمونــه زیســتی، مشــتمل بــر 
ــدار  ــه، مق ــوع نمون ــوص ن ــه در خص ــات پای اطالع
و وضعیــت فعلــی آن )چگونگــی آمــاده  ســازی 
ــی  ــه در ارزیاب ــت ک ــه( اس ــردن نمون ــره ک و ذخی
ــد  ــف مفی ــای مختل ــه در آزمایش ه ــرد نمون کارب

ــات  ــه، اطالع ــخصات نمون ــرح مش ــت. ش اس
در  و  نمونــه  کیفیــت  خصــوص  در  الزم 
ــدی روی  ــای بع ــت آزمایش ه ــه کیفی نتیج

فراهــم می کنــد. را  نمونه هــا 
ــه در  ــل ب ــه مای ــتی ک ــای زیس   در بانک ه
اختیــار گذاشــتن نمونه هــا در مطالعــات 
بــزرگ و یــا تحقیقاتــی هســتند کــه در 
ــع  ــتی  از مناب ــای زیس ــه نمونه ه ــاز ب آن نی
ــد  ــه مانن ــت ک ــم اس ــت، مه ــون اس گوناگ
بانک زیســتی،  دیگــر  جنبه هــای  تمــام 
ــل  ــا حداق ــوده و ی ــز اســتاندارد ب ــا نی داده ه
ــم  ــات فراه ــر اطالع ــرد آوری مؤث ــکان گ ام

ــد. باش
ــه زیســتی  ــرای شــرح نمون ــات الزم ب اطالع
بایــد از همــه مراحــل مختلــف تهیــه و آمــاده 
ــع آوری  ــتی جم ــه در بانک زیس ــازی نمون س

شــوند کــه شــامل:
  رضایت نامه؛

   شناســه (ID) اهدا کننــده یــا بیمــار،     
شناســه (ID) نمونــه؛

  جمع آوری )زمان، تاریخ و روش(؛
ــت  ــت کیفی ــازی و تثبی ــاده س    روش آم

ــه؛ نمون
   حفظ و نگاهداری؛

ــرای بافت هــا: شــرح منشــأ نمونــه کــه     ب
از کــدام ارگان اســت؛

ــاری  ــی بیم ــرح ویژگ ــا: ش ــرای بافت ه  ب
ــتیک2 ( ــر نئوپالس ــور، غی )توم

   معیارهای کیفیتی؛
   داده هــای مربــوط بــه اهدا کننــده یــا 

ــار؛ بیم
  شرح موارد توزیع و استفاده از نمونه؛

  داده هایبرگشتی3:
ــل  ــدار حداق ــه مق ــت ک ــم اس ــیار مه   بس
ــه4 تعییــن گــردد ، زیــرا  اطالعــات الزم نمون
ــوط  ــه مرب ــت پای ــع، کیفی ــر در واق ــن ام ای
را  بانک زیســتی  نمونه هــای  تمــام  بــه 
ضمــن   .)5 )جــدول  می کنــد  مشــخص 
ــع جمــع آوری  ــد مان ــب نبای ــن مطل آنکــه ای
ــا  داد هــای بیشــتری شــوند کــه در رابطــه ب
می تــوان  نمونه هــا  از  گروه هــای خاصــی 
ــت  ــن اس ــده ممک ــت آورد و در آین ــه دس ب

2Non-neoplastic
3Returned Data
4Minimum Data Set
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استاندارد ویژگی

جزئیات مطالعه 1
MIABIS2.0 شناسه مطالعه 1.1
MIABIS2.0 نام مطالعه 1.2
MIABIS2.0 توضیحات/ مشاهدات 1.3

بخش مسئول 1.4
MIABIS2.0 مسئول/ پژوهشگر  اصلی 1.5

مدیریت کننده نمونه ها 1.6
MIABIS2.0 طراحی مطالعه 1.7

WHO کد و یا نام  ICD-O نوع سرطان 1.8
BRISQ بیماری های مزمن دیگر 1.9

جزئیات همکاران ۲
MIABIS2.0 فرد مخاطب

نام        
نام خانوادگی 
شماره تلفن 

ایمیل 
موسسه

بخش  برقراری ارتباط 
 آدرس 
 کشور 

2.1

جزئیات جمع آوری نمونه 3

ــند. ــد باش مفی
داده هــای  ناهمگونــی  کاهــش  بــرای    
مربــوط بــه نمونــه و در نتیجــه بهبــود 
کیفیــت آن، حداقــل مجموعــه داده هــا 
ــد  ــده باش ــف ش ــل تعری ــور کام ــد به ط بای
کــه نشــان دهنــده مقادیــر بــرای هــر یــک 
از زمینه هــا در مجموعــه داده هــا اســت.

ارزش  احتمالــی  مشــکالت  از  یکــی    
ــف  ــای مختل ــه روش ه ــوط ب ــای مرب داده ه
از  اســتفاده  تاریــخ اســت مثــاًل  ثبــت، 
 MM/YYYY) ــاه / روز ــای ســال / م قالب ه
MM/DD/) /مــاه  روز   / ســال  یــا   (/DD
YYYY/MM/) یــا روز / ماه / ســال (YYYY

ــی گذاشــتن  ــر خال DD). از مشــکالت دیگ

بعضــی از اقــالم اطالعاتــی اســت. ایــن مســئله مهم 
اســت کــه مفهــوم » غیرقابــل دســترس« تعریــف 
ــی به طــور بالقــوه صفــر  ــرا فیلدهــای خال شــود زی
تلقــی شــده و ممکــن اســت ســبب ارزیابــی 

نادرســت در پژوهش هــا شــوند.
ــورد  ــا، در م ــه داده ه ــاد مجموع ــان ایج   طــی زم
طبقه بنــدی  سیســتم های  بــه  کــه  اطالعاتــی 
خــاص متکــی هســتند بایــد نســخه مــورد اســتناد 
ــرات  ــا تغیی ــگام ب ــن هم ــردد؛ بنابرای ــخص گ مش
ــن  ــوان ای ــان می ت ــد، همچن ــخه های جدی در نس
ــود.    ــیر نم ــگ و تفس ــتی هماهن ــا را به درس داده ه
مثالــی در ایــن رابطــه، سیســتم نمره دهــی مراحل 
مختلــف پیشــرفت بالینــی ســرطان اســت. الزاماتــی 
ــا  ــی ی ــاز ده ــای امتی ــده روش ه ــان دهن ــه نش ک

ــا  ــت ب ــن اس ــه ممک ــتند ک ــری هس مقادی
ــده  ــت آم ــه دس ــف ب ــای مختل آزمایش ه
ــی  ــر غلظت های ــال مقادی ــرای مث ــند. ب باش
یــا  اســپکتروفتومتر  دســتگاه  بــا  کــه 
بــه  رنــگ1   بــر  مبتنــی  فلوئورســانس 
کــه  مــواردی  دیگــر  می آینــد.  دســت 
وضعیــت مشــابه می تواننــد داشــته باشــند 
ــت  ــان تثبی ــد زم ــی )مانن ــای زمان واحده
ــا جمــع آوری،  نمونه هــا، زمــان تشــخیص ت
ــا پیگیــری بعــدی( کــه  زمــان تشــخیص ت
می توانــد بــه دقیقــه، ســاعت، روز، مــاه یــا 
ــدازه  ــای ان ــا واحده ــد ی ــت گردن ــال ثب س
ــانتیمتر( و  ــر و س ــر میلی مت ــری  )نظی گی
ــی  ــرم و میل ــو گ ــی )نان ــای وزن ــا واحده ی

جدول 5. مثالی از داده های حداقلی IARC برای یک مطالعه یا جمع آوری نمونه در بانک زیستی.
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جدول 5. مثالی از داده های حداقلی IARC برای یک مطالعه یا جمع آوری نمونه در بانک زیستی.

استاندارد ویژگی

زمان آغاز جمع آوری 3.1

زمان پایان جمع آوری 3.2

مراکز جمع آوری کننده
نام مرکز

کشور مرکز

3.3

 )ELSI( موارد اخالقی، قانونی و اجتماعی 4

مجوز اخالقی
تاریخ
منبع

4.1

رضایت آگاهانه 4.2

برگه اطالعات مشارکت  کنندگان 4.3

موافقت نامه انتقال مواد
تاریخ
منابع

4.4

سایر توافق نامه ها
تاریخ
منبع

4.5

اطالعات مربوط به بیمار/ اهدا کننده 5

شناسه نمونه 5.1

5.2 شناسه نمونه اصلی  )برای تقسیمات و مشتقات نمونه ها

رضایت آگاهانه
)بله/خیر(  چشم پوشی قانونی1

نوع رضایت نامه
حوزه مطالعه
ارتباط دوباره

بازگرداندن نتایج
دسترسی به داده های پزشکی

امکان انتشار داده ها
دسترسی به داده های ژنتیکی 

5.3

جنسیت 5.4

سن در زمان جمع آوری نمونه 5.5

کشور و منطقه خواستگاه 5.6

پارامتر های تشخیصی اولیه
 

5.7

پارامتر های تشخیصی وابسته(CA125, CA19 و غیره )  5.8

)

)برای مثال برای سرطان؛ اگر مقدور باشد کد اختصاصی TNM،اگر این امکان وجود نداشت، 
stage و همیشه grade، برای تمامی نمونه ها- منبع کدها نیز باید ذکر شود.(
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دما قبل از نگاهداری
دمای نگاهداری قبل از آماده سازی

دمای نگاهداری قبل از  انجماد نمونه

6.7
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6.12

دسته بندی داده های جمع آوری شده ۷

 داده هــای مربــوط بــه ســابقه پزشــکی) بــرای مثــال ســابقه بیمــاری، داروهــا، ســابقه خانوادگــی ســرطان مشــابه در
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در دسترس هست یا خیر؟
نوع داده؟  
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7.1

 داده هــای اپیدمیولوژیکــی و مقطعــی) بــرای مثــال: ســن، جنــس، بــروز، داده هــای وابســته بــه مبحــث
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در دسترس هست یا خیر؟

نوع داده؟  
داده ها در چه مکانی نگاهداری شده اند؟ 

چه کسی داده ها را مدیریت می کند؟ 

7.2

جدول 5. مثالی از داده های حداقلی IARC برای یک مطالعه یا جمع آوری نمونه در بانک زیستی.
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جدول 5. مثالی از داده های حداقلی IARC برای یک مطالعه یا جمع آوری نمونه در بانک زیستی.

استاندارد ویژگی

 داده هــای بالینــی) بــرای مثــال تشــخیص بالینــی، تظاهــرات بالینــی، بیمــاری هــای همــراه، داده هــای
 بیوشــیمیایی، داده هــای ایمنــی شناســی فنوتیپــی، درمــان بــا نئوادجوانــت، وضعیــت بیمــاری در فــرد

مبتــال، وضعیــت حیاتــی بیمــار، تشــخیص بالینــی، تشــخیص پاتولوژیکــی
در دسترس هست یا خیر؟

نوع  داده؟  
داده ها در چه مکانی نگاهداری شده اند؟ 

چه کسی داده ها را مدیریت می کند؟ 

7.3

                  داده های آسیب شناسی )برای مثال تشخیص آسیب شناسی، نوع بافت شناسی ،
 ترکیبات هسته ، ایمونوهیستوشیمی 

در دسترس هست یا خیر؟  نوع داده؟
داده ها در چه مکانی نگاهداری شده اند؟

چه کسی داده ها را مدیریت می کند؟ 

7.4

 داده هــا ی مربــوط بــه پیگیری هــای بعــدی ) بــرای مثــال: آزمایــش هــای زیســتی، درمــان، پیشــرفت
 بیمــاری، عــود بیمــاری، وضعیــت بــدون بیمــاری، زنــده بــودن بــا بیمــاری، مــرگ بــه دلیــل بیمــاری،

مــرگ بــه ســایر دالیــل
در دسترس هست یا خیر؟

چه نوع از داده؟ 
داده ها در چه مکانی نگاهداری شده اند؟ 

چه کسی داده ها را مدیریت می کند؟ 

7.5

اطالعات مربوط به ارسال ذخیره شده برای هر نمونه  ۸

8.1 تاریخ اطالعات گواهی شده

تعداد نمونه های زیستی حمل شده 8.2

شرایط محموله 8.3

حامل 8.4

اطالعات محموله بعدی 8.5

تعداد نمونه های زیستی که باید حمل شوند 8.6

روش حمل مورد نظر 8.7

 :MIABIS2.0 رده بنــدی بیــن المللــی بیمــاری هــا بــرای انکولــوژی؛ :ICD-O و همــکاران، 2011(؛ Moore (روش گــزارش شــرایط نمونه هــای زیســتی بــرای بهبــود کیفیــت مطالعــه :BRISQ
ــک Brochhausen (2.0 و همــکاران، 2013(؛ SPREC: کــد  قبــل از آزمایــش  نمونه هــا) Lehmann و همــکاران، 2012(؛  ــه اشــتراک گــذاری اطالعــات بیوبان ــرای ب ــی ب اطالعــات حداقل

TNM: طبقه بنــدی متاســتاز- گــره -تومــور بــرای تومــور هــای بدخیــم؛ WHO: ســازمان بهداشــت جهانــی.

)

)

:)

ــتند. ــرم( هس گ
بــرای  سیســتم هایی  حاضــر  حــال  در    
هماهنــگ  نیازهــای  بــه  دادن  پاســخ 
ســازی بانک زیســتی و اطالعــات همــراه 
 SPREC بــا نمونــه وجــود دارنــد. ابــزار
1 به طــور خــاص، اطالعــات مــورد نیــاز 

ــا  ــل نمونه ه ــه و تحلی ــش و تجزی ــش از آزمای پی
را پیشــنهاد می کنــد و حــاوی هفــت متغیــر و 
مقادیــر مشــخص شــده بــرای تعریــف نــوع نمونــه 
پایــدار  و روش هــای جمــع آوری و فرایندهــای 
ــت. دو  ــازی اس ــره س ــع آوری و ذخی ــازی، جم س
نــوع ابــزار (SPREC) بــرای رونــد جمــع آوری 
و پایــدار ســازی بافت هــای مایــع و بافت هــای 

ــد و فرایندهــای مختلــف  جامــد وجــود دارن
مــورد نیــاز بــرای جمــع آوری و تثبیــت 
بافت هــا را مشــخص می کنــد.   در هــر 
 2CEN صــورت ایــن سیســتم بــا معیارهــای

2European Commitee for Standardization
3International Organization for Standardization

TNMT، stage، grade
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

تصویر 24: بارکد خطی چاپ شده

تصویر 26: تیوب با جای برچسب دو بعدی قبل تصویر 25: بارکد دو بعدی چاپ شده
از چاپ

و ISO 3جایگزیــن خواهــد شــد.
  معیارهــای گــزارش نمونه هــا به منظــور 
 1(BRISQ) مطالعــه   کیفیــت  بهبــود 
اســتانداردهایی در خصــوص مراحــل قبــل از 
ــظ  ــت و حف ــه، تثبی ــن نمون ــن و گرفت گرفت
نمونــه، ذخیــره ســازی و نقــل و انتقــال 
و تضمیــن کیفیــت (QA)2 نمونــه اســت 
(Moore et al.,2011) مــوارد موجــود در 
فهرســت BRISQ بــر اســاس اهمیت نســبی 

در ســه ســطح طبقه  بنــدی می شــوند.
  ســطح 1: دربرگیرنــده 15 مــورد اطالعات 
ــا  ــواع مثال ه ــامل ان ــه ش ــت ک ــروری اس ض
ــع آوری،  ــه جم ــه نمون ــت ک و روش هائیس
ــی  ــات بالین ــده  و اطالع ــظ ش ــت و حف تثبی
ــز شــامل می شــود. ــه را نی ــه نمون ــوط ب مرب

ــات  ــورد از اطالع ــامل 19 م ــطح 2: ش   س
ــک،  ــات دموگرافی ــاره اطالع ــودمند در ب س

ــت. ــرارت و روش اس ــه ح ــان و درج زم
ــات  ــورد از اطالع ــامل 16 م ــطح 3: ش   س
ماننــد  محیطــی  شــرایط  بــه  مربــوط 
مرحلــه  مواجهــه،  درمــان،  ایســکمی، 
بیمــاری و ظــروف ذخیــره ســازی و مســائل 

ــت. ــل اس ــل و نق ــه حم ــوط ب مرب
ــه مســتندات ســطح    امــروزه رعایــت و ارائ
ــروری  ــالت ض ــیاری از مج ــرای بس ــک ب ی

اســت.
  2 3 MIABIS نســخه شــماره 2 معیارهــای  
ــاز  ــه حداقــل اطالعــات ضــروری مــورد نی ب
بــرای شــروع همــکاری بیــن بانک هــای 
در  اســتاندارد  ایــن  می پــردازد.  زیســتی 
ــع آوری  ــای جم ــامل داده ه ــال حاضــر ش ح
شــده توصیفــی اســت و بــه اطالعــات خــاص 
مبادلــه  امــکان  تــا  نمی پــردازد  نمونــه 
بیــن  را  داده هــا  و  نمونه هــا  هماهنــگ 
بانک هــای زیســتی فراهــم کنــد.   اســتاندارد 

ــک  ــی از ی ــه داده هــای توصیف ــوط ب MIABIS مرب
ــه  ــوع مطالع ــا و ن ــه نمونه ه ــتی، مجموع بانک زیس
اســت کــه شــامل نــوع نمونه هــا و اطالعــات تمــاس 
اســت. همچنیــن شــامل اطالعــات جمــع آوری 
شــده از قبیــل جنســیت، محــدوده ســنی، دســته 
بنــدی داده هــا و بیماری هــا اســت. اســتاندارد 
MIABIS تنهــا اســتاندارد بــرای نشــان دادن ایــن 
ــات  ــن اطالع ــات اســت. ای ــوع جمــع آوری اطالع ن
ــوگ  ــا کاتال ــات ی ــه اطالع ــه کتابچ ــان تهی در زم
بانک زیســتی و معرفــی و مشــاهده منابــع موجــود، 

ــد اســت. مفی

نمونــه  مــورد  در  تفســیرها  و  شــرح   -1-8-3
بیمــاران یــا افــراد

ــات  ــه اطالع ــت ک ــم اس ــتی مه ــرای بانک زیس ب
ــات  ــه و اطالع ــرای نمون ــه اخــذ شــده ب رضایت نام
ــن  ــامل ای ــد ش ــات بای ــن اطالع ــد. ای ــرح ده را ش
باشــد کــه چگونــه یــک رضایــت یــا لغــو آن، بــرای 
اعطــای مجــوز اســتفاده از نمونــه و داده هــا در 
تحقیــق اســتفاده شده است.بســیار مهــم اســت 
ــد  ــه می توان ــی ک ــوع تحقیق ــوز، ن ــه مج ــه دامن ک
انجــام شــود، اطالعاتــی نظیــر اینکــه چــه افــرادی 
ــه  ــد ب ــی( می توانن ــا حقوق ــی ی ــخصیت حقیق )ش
ــدوده  ــا مح ــند و آی ــته باش ــی داش ــه دسترس نمون
جغرافیایــی بــرای ارســال و اســتفاده از نمونــه 

تعییــن شده اســت )محلــی، کشــوری یــا 
در  باشــند.  شــده  مشــخص  بین المللــی( 
دوران علــم پزشــکی شــخصی4 و دسترســی 
ــم  ــکات مه ــن ن ــن ای ــان تعیی آزاد، همچن
هســتند کــه کــدام بخــش از اطالعــات 
مرتبــط بــا نمونــه، ماننــد داده هــای بالینــی، 
اطالعــات  و  شناســی  آســیب  داده هــای 
پیگیــری می تواننــد همــراه نمونــه ارائــه 
داده هــای  آیــا  اینکــه  به ویــژه  و  شــوند 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــی می توانن ژنتیک
گیرنــد یــا اینکــه آیــا می تــوان ایــن داده هــا 
یــا  )انتشــار  عمومــی  پایگاه هــای  در  را 
ــرار داد. بســیار مهــم اســت کــه  تحقیــق( ق
از خواســت بیمــار یــا اهدا کننــده نمونــه، در 
خصــوص تمــاس مجــدد بــا وی در خصــوص 
ــا آگاهــی از  ــه ی مطالعــات بیشــتر روی نمون
ــای  ــا دارای پیامده ــی و ی ــای تصادف یافته ه
ــع  ــه مطل ــی نمون ــل از بررس ــی حاص اتفاق

ــیم. باش
  بــرای همــه نمونه هــا وجــود اطالعــات 
ــت.  ــی اس ــی حیات ــی و بالین ــیب شناس آس
گــذاری  نــام  روش  از  کــه  اســت  بهتــر 
)فهرســت عالئــم و اختصــارات( پذیرفتــه 
ــرای داده هــای تشــخیصی و از یــک  شــده ب
سیســتم های اســتاندارد دســته بنــدی بــرای 
ــرا  ــود. زی ــتفاده ش ــک اس ــات پاتولوژی اطالع
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آن هــا پارامترهــای اســتاندارد قابــل مقایســه 
ــتم  ــال سیس ــرای مث ــد. ب ــه می دهن را ارائ
ــتاز  ــاس گره-متاس ــور براس ــته بندی توم دس
یــا 1TNM کــه بــه دســته بنــدی تومورهــای 

می پــردازد. بدخیــم 
نمونــه  مالــک  بــا  مرتبــط  داده هــای    
واقــع  در  و  هســتند  مهــم  بســیار  نیــز 
ــاد  ــه ایج ــر نمون ــرای ه ــزوده ای ب ارزش اف
ــه  ــدن دامن ــترده ش ــه گس ــرا ب ــد زی می کنن
چــه  هــر  می کننــد.  کمــک  آزمون هــا 
اطالعــات بیشــتری در طــول مســیر مراقبــت 
ــر ارزش  ــود، ب ــع آوری ش ــار جم ــی بیم بالین
ــی از  ــود. برخ ــزوده می ش ــار اف ــه بیم نمون

ایــن داده هــا عبارت انــد هســتند از:
  اطالعات جمعیتی )دموگرافیک(؛

  تاریخچه فامیلی؛
  مواجهات محیطی؛

  سبک زندگی؛
  تشخیص ها؛

  داده های بالینی / سابقه پزشکی؛
  گزارش هــای کامــل آســیب شناســی 
ــیمی  ــیمی، هیستوش ــامل ایمونوهیستوش ش

ــتی؛ ــی زیس ــانگرهای مولکول و نش
  درمان ها؛

  پیگیری ها و پیامدها؛ و
  ویژگی مولکولی و ژنتیک.

ــرای  ــات ب ــن اطالع ــه ای ــود هم ــه وج   البت
ــرای  همــه مطالعــات الزم نیســت و حتــی ب
ــوع  ــه ن ــته ب ــاص بس ــات خ ــی مطالع برخ
هــدف  و  شــده  جمــع آوری  نمونه هــای 
مطالعــه، اطالعــات دیگــری هــم ممکــن 

ــند. ــاز باش ــورد نی ــت م اس

نمونه هــای  مــورد  در  شــرح   -2-8-3
ــداری  ــع آوری و نگاه ــده جم ــره ش ذخی

ــات  اطالع

بخصــوص  شــده  ذخیــره  نمونه هــای 
اطالعــات الزم قبــل از شــروع مطالعــه روی 
ــال،  ــع آوری، انتق ــا جم ــه ب ــه در رابط نمون
تثبیــت  روش  ایســکمی،  زمــان  مــدت 
 CEN شــرایط و ذخیــره نمونــه در اســتاندارد
و ISO اجبــاری اســت. اطالعاتــی کــه شــرح 
اختصاصــی آن هــا بــرای نمونــه ذخیره شــده 

تصویر 27: سیستم بسته بندی سه گانه

الزم است عبارت اند از اطالعات:
  قبل از حصول جمع آوری؛

   آماده سازی و تثبیت شرایط؛
  حقاظت از نمونه و انتقال؛

  کیفیت.

مــورد  در  عمومــی  توصیه هــای   -3-8-3
داده هــا مجموعــه 

  هــر زمــان کــه ممکــن باشــد بانک زیســتی بایــد 
ــق  ــود را از طری ــاران خ ــا بیم ــط ب ــات مرتب اطالع
جمــع آوری  موجــود  بالینــی  داده  پایگاه هــای 
ــاره کاری در ورود  ــب از دوب ــن ترتی ــه ای ــد. ب کن
ــری  ــانی جلوگی ــای انس ــروز خطاه ــات و ب اطالع
اتصــال  طریــق  از  داده هــا  چنانچــه  می شــود. 
ــی  ــی بالین ــع اطالعات ــا مناب ــتی ب ــن بانک زیس بی
احتمــاالً  زمــان  طــول  در  شــوند،  جمــع آوری 
ــا را  ــورد نمونه ه ــه در م ــات اضاف ــوان اطالع می ت

ــود. ــع آوری نم ــق جم ــن طری ــز از ای نی
ــل  ــف حداق ــه اینکــه همیشــه تعری ــا توجــه ب   ب
ــه  ــد نمون ــرای چن ــای مشــترک ب ــه داده ه مجموع
یــا انــواع بیمــاری ممکــن نیســت، بهتراســت 
ــی،  ــوزه بالین ــد ح ــا مانن ــی داده ه ــای کل حوزه ه
ــه  ــوط ب ــات مرب ــا اطالع ــوژی و ی ــوزه اپیدمیول ح

ــود. ــف نم ــری را تعری ــار و پیگی ــات بیم مراجع
اهدا کننــده و  بــه    تمــام اطالعــات مربــوط 
ــه جمــع آوری شــده  ــا هــر نمون ــد ب ــا بیمــار، بای ی
درون  در  می توانــد  ایــن  کــه  باشــد  مرتبــط 
ــک  ــق ی ــا از طری ــگاه داده و ی ــک پای ــازوکار ی س

تصویر 28: یخ خشک

شناســه یــا ID باشــد کــه بــه نمونــه از ابتــدا 
از  امــر  ایــن  شده اســت.  داده  اختصــاص 
ــر  ــورد ه ــات در م ــدد اطالع ــی مج بازنویس

نمونــه جلوگیــری می کنــد.
  مهــم اســت کــه یــک روش بــرای نشــان 
دادن شــرکت کنندگانــی کــه نمونه هــای 
ــته  ــود داش ــد وج ــک دارن ــی در بان مختلف
باشــد. ایــن امــر می توانــد در درون ســازوکار 
پایــگاه داده یــا در حــوزه ای کــه مربــوط بــه 
انــواع اطالعــات مختلــف نمونه هــای مربــوط 

بــه یــک فــرد اســت صــورت پذیــرد.

1Tumor-node-metastasis classifications 
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بخش 3. توصیه هایی برای بانک های زیستی

   در همــه سیســتم های طبقــه بنــدی 
ــرح  ــه ش ــوط ب ــوژی( مرب ــات )اونتول اطالع

ــود. ــر ش ــخه ذک ــماره نس ــا، ش نمونه ه
  بــرای داده هــای عــددی، بایــد واحــد 
یــا  ســال  مــاه،  )چــون  گیــری  انــدازه 
باشــد. مشــخص  میکرولیتــر(  نانوگــرم، 

تعریــف  بایــد  نشــده  وارد  داده هــای   
مشــخصی داشــته باشــند و صفــر تلقــی 

نگردنــد.
  وجــود فهرســت مقادیــر بــرای حوزه هــای 
مختلــف داده هــا از بــروز خطــا ممانعــت 
می کنــد و بــر توضیحــات بــدون معیــار 

ارجحیــت دارد.
به جدول 5 در پیوست 5 مراجعه شود.

3-8-4- برچسب گذاری و تسهیم نمونه

ــد و  ــب باش ــد دارای برچس ــه بای ــر نمون ه
کیفیــت ایــن برچســب بایــد به گونــه ای 
ــف،  ــات مختل ــام اقدام ــی انج ــه ط ــد ک باش
ماننــد قــرار دادن در نیتــروژن مایــع یــا 
بن مــاری ســالم بمانــد. جوهــر اســتفاده 
ــه  ــه هم ــبت ب ــد نس ــب بای ــده در برچس ش
حالل هــای شــیمیایی مقــاوم باشــد. حداقــل 
قابــل قبــول، برچســب پرینــت شــده همــراه 
ــت  ــدی( اس ــا دو بع ــی ی ــد )خط ــک بارک ی
ــرم  ــک ن ــه ی ــکان اتصــال ب ــا مســتقیماً ام ت
ــروز  ــود و از ب ــم ش ــگاه داده، فراه ــزار پای اف
ــه  خطاهــای انســانی جلوگیــری گــردد. البت
امــکان دسترســی بــه اطالعــات در مــواردی 
کــه بــار کــد خــوان موجــود نیســت را بایــد 
در نظــر گرفــت )تصاویــر 24 تــا 26(. قالــب 
بارکــد بایــد مســتند باشــد. نــرم افــزار مــورد 
اســتفاده بــرای برچســب گــذاری بایــد ورود 
و خــروج داده هــا را در یــک چهارچــوب 
اســتاندارد انجــام دهــد و بتوانــد بــه سیســتم 

ــود. ــل ش ــتی متص ــت بانک زیس مدیری
نمونه هــا  تمــام  ایــده آل،  حالــت  در    
ــل  ــایی قاب ــرم شناس ــا دو ف ــل ب ــد حداق بای
ــایی  ــدون شناس ــان، ب ــرای انس ــدن ب خوان
گــذاری  برچســب  اهدا کننــده  هویــت 
در  اهدا کننــده  بــودن  ناشــناس  شــوند. 
شــود.  تضمیــن  بایســتی  مــوارد  همــه 
ــی  ــس رادیوی ــاس فرکان ــر اس ــایی ب شناس
(RFID) یکــی دیگــر از گزینه هــا اســت امــا 
ــرای بانک هــای زیســتی  در حــد گســترده ب

نمی شــود. اســتفاده 
  اطالعــات بــر روی برچســب، بایــد شــامل شــماره 
ــام  ــتی، ن ــرد بانک زیس ــه ف ــر ب ــایی منحص شناس
ــکان  ــداد و م ــک و تع ــه بیولوژی ــوع نمون ــروژه، ن پ
ــتم ذخیــره ســازی بــه همــراه  نمونــه در سیس
ــه  ــر نمون ــات روی ه ــان از اطالع ــب یکس برچس

ــد. باش
  پــس از فرآوری هــای الزم روی نمونــه اولیــه، 
ــب و  ــروف مناس ــد در ظ ــل بای ــوالت حاص محص
ــرفت  ــا پیش ــان ب ــوند. هم زم ــره ش ــب ذخی متناس
ــز  ــه نی ــاز از هــر نمون ــورد نی ــدار م ــوژی، مق تکنول
بنابرایــن حجــم هــر  مرتبــاً کمتــر می شــود؛ 
بخــش تقســیم شــده بایــد متناســب انتخــاب شــده 
ــز شــدن  ــز و دفری ــرار ســیکل فری ــا از تک باشــد ت

ــود. ــته ش ــه کاس نمون
ــای  ــا اندازه ه ــای ب ــترده ای از لوله ه ــف گس   طی
ــده، در  ــاپ ش ــد چ ــدون بارک ــا ب ــا و ی ــف، ب مختل
حــال حاضــر در دســترس و مقــرون به صرفــه 
هســتند. ســرپوش های رنگــی بــرای تشــخیص 
ــی  ــد بازیاب ــهیل رون ــور تس ــا به منظ ــواع نمونه ه ان
ــی از  ــداد روز افزون ــت. تع ــده اس ــک کنن ــز کم نی
ــودکار  ــازوکارهای خ ــک از س ــتم های آنالیتی سیس
ــازی  ــره س ــد و ذخی ــتفاده می کنن ــات اس ــا روب ی
ــا اســتاندارد SBS 1 به منظــور  ــه در ظــروف ب نمون
ــت.  ــم اس ــز مه ــدی نی ــای بع ــهیل آزمایش ه تس
و  تســهیل  به منظــور  صــورت  ایــن  غیــر  در 
از  ســازی  ذخیــره  فضــای  در  جویــی  صرفــه 
جعبه هــای مخصــوص بــرای ذخیــره لوله هــای 
SBS بایــد اســتفاده شــود. بایــد بــه جنــس 
ــواد آن  ــش م ــال واکن ــتیک، احتم ــات پالس ترکیب
ــل  ــدرت تحم ــتی و ق ــه زیس ــای نمون و فرآورده ه
ــزان  ــه می ــز، ب ــروف نی ــن ظ ــیار پایی ــای بس دم

ــود. ــه ش ــی، توج کاف

3-9- حمل و نقل مواد زیستی

ــی  ــن بین الملل ــط انجم ــتی، توس ــای زیس نمونه ه
حمــل و نقــل هوایــی (IATA )2به عنــوان کاالی 
ــرای  ــد ب ــه می توانن ــده اند ک ــف ش ــاک تعری خطرن
ســالمتی و امــوال یــا محیــط زیســت آســیب 
ــل،  ــازمان مل ــررات س ــق مق ــند. طب ــان باش رس
ــا  ــک و ی ــا ی ــق ب ــاک، مطاب ــف کاالی خطرن تعری

بیشــتر از یــک مــورد از مــوارد طبقــه بنــدی 
9 گانــه کاالهــای خطرنــاک توســط ســازمان 
ــط  ــت (DGI.,2016). کالس مرتب ــل اس مل
ــش  ــک، کالس 6 بخ ــای بیولوژی ــا نمونه ه ب
IA-) 6: 2  تحــت عنــوان مــواد عفونــی اســت

.(TA.,2015b
ــتی،  ــه زیس ــال نمون ــل و ارس ــل و نق  حم
تابــع مقــررات بین المللــی اســت و ایــن 
مقــررات مربــوط بــه هــر نــوع حمــل و نقــل، 
بــر اســاس توصیه هــای کمیتــه کارشناســان 
ــه  ــاک، کمیت ــای خطرن ــل کااله حمــل و نق
شــورای اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان 

.(UNECE.,2015) ــت ــد اس ــل متح مل
و  بــرای حمــل  فنــی،  دســتورالعمل های 
ــیله  ــاک به وس ــای خطرن ــن کااله ــل ایم نق
هواپیمــا (ICAO.,1986) توســط انجمــن 
 ICAO) 3ــی ــل هوای ــل و نق ــی حم بین الملل
) تدویــن شــده و از نظــر قانونــی جــزء 
ــواد  ــررات م ــت. مق ــی اس ــررات بین الملل مق
ــو می شــود  ــاک، شــامل مقــررات ایکائ خطرن
ــتری  ــای بیش ــت محدودیت ه ــن اس و ممک
را اعمــال کنــد. قوانیــن ایکائــو در همــه 
پروازهــای بین المللــی اعمــال می گردنــد. 
یــا پروازهــای درون  در پروازهــای ملــی 
یــک کشــور، مقــررات ملــی هواپیمایــی 
البتــه  کــه  می شــود  اعمــال  کشــور  آن 
ــا  ــت و تنه ــو اس ــررات ایکائ ــاس مق ــر اس ب
ــرات  ــت. تغیی ــی در آن داده شده اس تغییرات
ــی  ــتورالعمل فن ــات در دس ــت و عملی وضعی
ــا  ــاک ایت ــای خطرن ــررات کااله ــو و مق ایکائ
 IATA.,2015a;) چــاپ شده اســت (IATA)

.(WHO.,2012
نقــل مــواد  و  افــرادی کــه در حمــل    
بیولوژیــک به عنــوان کاالهــای خطرنــاک بــر 
ــا (IATA) شــرکت  اســاس دســته بنــدی ایت
ــد، بایــد یــک جلســه آمــوزش ابتدایــی  دارن
و ســپس جلســات بــاز آمــوزی، هــر دو 
ســال یــک بــار داشــته باشــند. ایــن آمــوزش 
بــرای افــراد دیگــری نیــز کــه در رونــد 
ــای  ــردن نمونه ه ــتند ک ــدی و مس ــته بن بس

ــت. ــد الزم اس ــارکت دارن ــتی مش زیس

3-9-1- مقررات
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“

“

ــوان  ــت عن ــته تح ــه دو دس ــی ب ــواد عفون م
دســته A و دســته B تقســیم می شــوند:

ــی  ــواد عفون ــوع م ــر ن ــامل ه ــته A ش   دس
ــوند  ــل می ش ــکلی منتق ــه ش ــه ب ــت ک اس
کــه  مواجهــه بــا ایــن مــواد، ســبب ناتوانــی 
دائمــی و یــا بیمــاری حیاتــی و کشــنده 
از  می شــود.  حیوانــات  یــا  انســان  در 
ــه  ــا ب ــه تنه ــه البت ــته A ک ــای دس نمونه ه
ــامل  ــود ش ــز محــدود نمی ش ــوارد نی ــن م ای
Ebola, Han-) خطرنــاک  ویروس هــای 

taan, Marburg, Lassa,….) و همچنیــن 
 HBV و dengue، HIV کشــت ویروس هــای
ــل و  ــرای حم ــده ب ــن ش ــام تعیی ــت. ن اس
نقــل ایــن مــواد عبارت انــد از UN 2814 بــه 
 UN معنــی مــواد عفونــی مؤثــر بــر انســان یــا
ــر  ــی فقــط مؤث ــه معنــی مــواد عفون 2900 ب

ــت. ــات اس ــر حیوان ب
  دســته B شــامل مــوادی اســت کــه در 
دســته A قــرار نــدارد. تمــام نمونه هــای 
بیولوژیــک انســانی نظیــر خــون، بافــت، 
بــزاق، پوســته ســلولی، ادرار کــه بــه ویــروس 
 B بیمــاری زا آغشــته نشــده باشــند را دســته
ــرای حمــل  ــام مناســب ب شــامل می شــود. ن
ــه  ــارت از UN3373 ب ــواد عب ــن م ــل ای و نق

ــت. ــته B اس ــک، دس ــواد بیولوژی ــی م معن
محصــوالت  یــا  بیولوژیــک  نمونه هــای    
مشــتق شــده کــه به طــور خــاص بــرای 
مــورد  عفونــی  عوامــل  کــردن  خنثــی 
ــه  ــوادی ک ــا م ــد ی ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
ــودن  ــاری زا ب ــرای بیم ــال ب ــل احتم حداق
ــررات  ــن مق ــوع ای ــود دارد، موض ــا وج آن ه
ــل  ــرای حم ــده ب ــن ش ــام تعیی ــتند و ن نیس
Exempt Hu- ــارت ا ــواد عب ــن م ــل ای زو نق

ــاف  ــه مع ــی نمون ــه معن man or Animal ب
ــت. ــی اس ــا حیوان ــانی ی انس

3-9-۲- بسته بندی

سیســتم بســته بنــدی پایــه کــه بــرای بســته 
می شــود،  اســتفاده  مــواد  همــه  بنــدی 
شــامل 3 الیــه اســت کــه عبارت انــد از 

)تصویــر 27(:
ــاًل نفــوذ  ــه ظــرف، کام   بســته بنــدی اولی
ــل  ــه داخ ــت ک ــع اس ــت مای ــه نش ــر ب ناپذی
ــی  ــدازه کاف ــت به ان ــاذب رطوب ــواد ج آن م
ــه را در  ــات نمون ــام مایع ــا تم ــود دارد ت وج

ــد. ــذب نمای ــرف آن، ج ــتن ظ ــورت شکس ص
ــک بســته بنــدی ضــد  ــه، ی ــدی ثانوی   بســته بن
باکتــری مقــاوم در برابــر نشــت و ضــدآب و محافظ 
ظــرف اولیــه اســت. چندیــن نــوع از ظــروف اولیــه 
ــرار  ــه ق ممکــن اســت در یــک بســته بنــدی ثانوی
داده شــوند، امــا بــرای جــذب تمــام مایــع در 
صــورت شکســتن، بایــد مــواد جــاذب اضافــی قــرار 

داده شــود.
  بســته بنــدی بیرونــی بســته بنــدی مخصــوص 
حمــل و نقــل اســت کــه از مــواد تقویــت کننــده 
ــرات  ــات از تأثی ــت محتوی ــرای محافظ ــب، ب مناس
خارجــی در حیــن حمــل ســاخته شده اســت. 
فهرســت محتویــات داخــل بســته، بایــد بیــن 
بســته بنــدی ثانویــه و بســته بنــدی بیرونــی قــرار 

ــرد. گی
 عایــق مناســب بایــد اســتفاده شــود. بــرای مثــال 
ــا  20ºC- نیــاز اســت از  اگــر بــه دمــای بیــن 8 ت
 -78ºC/5 ــای ــه دم ــاز ب ــر نی ــته های ژل و اگ بس
باشــد از یــخ خشــک )تصویــر 28( و چنانچــه نیــاز 
بــه دمــای 150ºC- اســت از ظــرف خشــک حــاوی 
ــی  ــد از کاف ــود. بای ــتفاده ش ــع اس ــروژن مای نیت
ــا،  ــظ دم ــده به منظــور حف ــواد ســرد کنن ــودن م ب

ــود. حداقــل طــی 24 ســاعت مطمئــن ب
و  آالرم  توســط  کــه  نظــارت  سیســتم های   
ــل  ــل عم ــل و نق ــی حم ــزارش ط ــال گ ــا ارس ی
می کننــد، به صــورت تجــاری موجــود هســتند.

مــورد  در  ســه گانه  بنــدی  بســته  سیســتم   
ــال  ــز اعم ــارف1 نی ــانی متع ــای انس ــل نمونه ه حم
بــرای  گوتــری2   کارت هــای  ماننــد  می شــود، 
ــه  ــده )ک ــک ش ــون خش ــای خ ــداری لکه ه نگاه
بایــد در بســته بنــدی پالســتیکی مقــاوم بــه نشــت 
مایــع حمل شــوند( و اســالیدهای هیســتوپاتولوژی 
)کــه نیــاز بــه بســته بنــدی مقــاوم بــه شکســتگی 
ــه  ــی ک ــرای نمونه های ــوارد، ب ــه م ــد(. در هم دارن
ــک  ــواد خش ــتند، از م ــت هس ــه رطوب ــاس ب حس

ــود. ــتفاده ش ــده اس کنن

3-9-3- برچسب زدن به بسته ها

ــق  ــا، طب ــته بندی ه ــام بس ــی تم ــش بیرون پوش
بایــد  بنــدی  بســته  بین المللــی  مقــررات 
گروهــی کــه نمونــه در آن قــرار دارد را ذکــر 
کنــد. در گــروه A دســتورالعمل P620 و بــرای 
می شــود.    اعمــال   P650 دســتورالعمل   B

ــه حمــل  دســتورالعمل های مــوارد مربــوط ب
کاالهــای خطرنــاک ایتــا (IATA) شــرح داده 
ــته ها  ــام بس ــت (IATA.,2015c). تم شده اس
ــل و  ــه حم ــوط ب ــات مرب ــد دارای اطالع بای
باشــند  دریافت کننــده  جزئیــات  و  نقــل 
ــل  ــاس، ایمی ــام تم ــام مؤسســه، آدرس، ن )ن

ــن(. ــماره تلف و ش

3-9-4- محدودیت ها

زمانــی کــه نمونــه بیولوژیــک، بــرای انتقــال 
ــون  ــواردی چ ــه م ــه ب ــود توج ــاده می ش آم
ــوا، فصــل،  ــال، مســافت، آب و ه ــان ارس زم
روش انتقــال، مقــررات، نــوع و تعــداد نمونــه 
ارســال شــده و نــوع اســتفاده از نمونــه مهــم 
اســت. همچنیــن اهمیــت دارد کــه قبــل از 
انتقــال نمونــه، دریافت کننــده محمولــه نیــز 
جهــت هماهنگــی معلــوم و در دســترس 

باشــد.
  در حمــل و نقــل بین المللــی، بایســتی 
ــل از  ــل و نق ــروع حم ــل از ش ــتنده قب فرس
ــوده و از  ــع ب ــد مطل ــور مقص ــررات کش مق
انتقــال محمولــه طبــق مقــررات انتقــال 

ــد. ــل کن ــان حاص اطمین
  مهــم اســت کــه شــرکت مناســب را بــرای 
نقــل و انتقــال مــواد زیســتی انتخــاب کنیــم. 
بیشــتری  خدمــات  شــرکت ها  از  بعضــی 
ــک،  ــخ خش ــردن ی ــر ک ــاره پ ــل دوب از قبی
رســیدگی بــه اســناد گمرکــی و نظــارت 
ــال  ــه در انتق ــه گام محمول ــی گام ب و ردیاب

ــد. ــه می کنن ــک ارائ ــواد بیولوژی م

3-1۰- گردش کار در بانک زیستی

شــکل 29 نشــان دهنده توالــی و گــردش 
از  بیولوژیــک  نمونــه  داده،  اطالعــات، 
طــرح مطالعــه تــا تجزیه وتحلیــل نهایــی 
ــی از  ــر نمای ــن تصوی آزمایشــگاهی اســت. ای
به عنــوان  بانک زیســتی  مرکــزی  نقــش 
یــک ســاختار انتقالــی از جمــع آوری نمونــه، 
ــن  ــت. همچنی ــگاهی اس ــز آزمایش ــا آنالی ت
کــه  می کنــد  تأکیــد  را  واقعیــت  ایــن 
به منظــور توســعه یــک پروتــکل مطالعاتــی، 
ــد به وضــوح  ــی، بای ــن توال ــداد در ای هــر روی
ــه  ــات و نمون ــردش اطالع ــود. گ ــف ش تعری
و  دســتورالعمل ها  به وســیله  زیســتی 
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روش هــا تعریــف شده اســت تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه نمونــه بیولوژیــک قابــل ردیابــی اســت و نتایــج قابــل انــدازه گیــری و تفســیر بــه دســت 
ــیر،  ــرح و تفس ــن ش ــوده و همچنی ــتی ب ــای زیس ــع آوری نمونه ه ــرای جم ــا ب ــات و توصیه ه ــرای اطالع ــروری ب ــی ض ــتی منبع ــد. بانک زیس می آی

ذخیــره، آمــاده ســازی و فــرآوری و شــرکت در کاویــدن نمونه هــا در آزمایشــگاه اســت.



بخش 4

دستورالعمل های انتخاب شده

بــه  مربــوط  فرآیندهــای   -1-4
خــون نمونه هــای 

در صــورت جمــع آوری نمونــه ســرم یــا 
پالســما، خــون بایــد در اولیــن زمــان ممکــن 
پــس از جمــع آوری ســانتریفیوژ شــده و پــس 
از ســانتریفیوژ نیــز فرآورده هــای خونــی 
ــد.  ــز گردن ــده و فری ــک ش ــه تفکی بالفاصل
ایــن مســئله در نمونه هــای حســاس بــه 
ــن ارزش  ــات پروتئی ــاًل در مطالع ــان، مث زم
بــرای  دســتورالعمل های  دارد.  حیاتــی 
ــه  ــی در ادام ــای خون ــازی نمونه ه ــاده س آم

می شــوند. پیشــنهاد 

4-1-1-جمــع آوری، آمــاده ســازی، 
نقــل  و  حمــل  و  ذخیره ســازی، 

ــی ــذ صاف ــر روی کاغ ــون ب خ

جمــع آوری قطــره خــون خشــک شــده 

ــر (DBS )1روشــی آســان و ارزان  ــذ فیلت روی کاغ
بــرای جمــع آوری و ذخیــره ســازی خــون محیطــی 
درمــواردی اســت کــه جمــع آوری و ذخیــره ســازی 
پالســما هــدف نیســت. ایــن روش در تکنیک هــای 
زیســت مولکولــی و ســایر تکنیک هــای تشــخیصی 
کاربــرد دارد. هزینــه و ســختی حفــظ زنجیــره 
ــادی  ــزان زی ــه می ــال، ب ــی انتق ــما ط ــرد پالس س
ایــن روش کاهــش می یابــد و  از  بــا اســتفاده 
ــاک  ــر خطرن ــک کاالی غی ــوان ی ــن به عن همچنی

حمــل می شــود.
الزم اســت هنــگام کار بــا کاغــذ فیلتــر، دســتکش 
پوشــیده شــود و کاغــذ از ســمت گوشــه بــاال، جایی 
کــه مــارک شده اســت نگاه داشته شــود. اجــازه 
ندهیــد کــه کارت بــا ســطوح آلــوده )ماننــد میــز و 

پایــه هــود( در تمــاس باشــد.
ــا قوانیــن بهداشــتی و  ــق ب ــد مطاب ــن روش بای   ای
ایمنــی مخصــوص کار بــا نمونــه و دفــع زباله هــای 
آزمایشــگاهی انجــام شــود. بــرای انجــام ایــن روش 

حداقــل ســطح آمــوزش الزم اســت.

موارد مورد نیاز عبارت هستند از:
Fish-؛Unistik2دســتگاه نیشــتر انگشــت )مانند  

er Scientific 22-0227(؛
  سواپ الکل؛

  کارت نگاهدارنــده پروتئیــن واتمــن )نظیــر 
Whatman, 903; 10534612(؛

  کیســه غیرقابــل نفــوذ در برابــر گاز ماننــد 
(Fisher Scientific, NC9307519(؛

ماننــد  رطوبــت  کننــده  خشــک  بســته    
؛ )Whatman ،10548234 )

 sorb Des کارت  هــای شــاخص رطوبــت )ماننــد  
Manufacture, MS200032-Multi(؛

ــردن کارت 592  ــک ک ــوص خش ــه مخص   قفس
(VWR, 89015) اگــر یــک قفســه خشــک کــردن 
در دســترس نباشــد، کارت هــا را می تــوان روی 

ــرد؛ ــز کار خشــک ک می
  دستکش که ترجیحاً بدون پودر باشد؛ و

  برچسب برای نمونه ها.

ــی DBS از  4-1-1-1-جمــع آوری قطــره خون 1Dried Blood Spot
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4 
ش

بخ

بخش 4. دستورالعمل های انتخاب شده

ســر انگشــت

ــت را  ــوک انگش ــر در ن ــورد نظ ــل م i.  مح
ــا  ــت ی ــک لنس ــا ی ــرده و ب ــی ک ــد عفون ض

ــد. ــه وارد کنی ــوزن ضرب س
ــدون  ii.  ناحیــه ســوراخ شــده به ســرعت و ب
ــاد به صــورت یکنواخــت در  اعمــال فشــار زی
ــا  ــا دور انگشــت لمــس گــردد ت تمــام دور ت
حداکثــر انــدازه قطــره خــون پدیــدار گشــته 
و ســپس ســوراخ را بــه کاغــذ فیلتــر نزدیــک 

نماییــد.
ــون،  ــع آوری خ ــه از جم ــچ مرحل iii.  در هی

ــد. ــس نکنی ــن را لم ــذ واتم کاغ
ــون،  ــره خ ــج قط ــع آوری پن ــس از جم iv. پ
ــداژ  ــه بان ــازی ب ــد. نی ــز کنی ــل را تمی مح

ــت. نیس
v. اجــازه دهیــد تــا قطــره خــون روی کاغــذ 
حداقــل طــی چهــار ســاعت در مــکان تمیــز 
ــدگان  ــرات، جون ــاری از حش ــک و ع و خش
و نــور مســتقیم خورشــید در مجــاورت هــوا 
ــاال  ــت ب ــا رطوب خشــک شــود )در مناطــق ب
ــب  ــک  ش ــدن ی ــک ش ــت خش ــن اس ممک

طــول بکشــد(.
vi. حیــن خشــک شــدن کارت، نبایــد آن هــا 
حــرارت ببیننــد یــا بــر روی هــم قــرار 
ــر در  ــطوح دیگ ــا س ــه ب ــا اینک ــد و ی گیرن

ــد. ــرار بگیرن ــاس ق تم
vii.  از بخــش عالمــت گذاری شــده کارت 
برچســب  واضــح  به طــور  کنیــد.  تــا  را 
ــایی بیمــار و تاریــخ را  ــاوی کــد شناس ح
ــه  ــا اینکــه بارکــدی کــه ب نصــب کنیــد و ی
ــت را  ــه شده اس ــش تهی ــور از پی ــن منظ ای

بچســبانید.
ــل از  ــل کارت قب ــدن کام ــک ش viii. از خش
ــد. ــان حاصــل کنی ــدی آن اطمین بســته بن

ــل  ــتیک غیرقاب ــه پالس ix. کارت را در کیس
نفــوذ بــه گاز و رطوبــت، حــاوی خشــک کــن 
ــش از  ــد و بی ــرار دهی ــت ق ــانگر رطوب و نش

ــد. ــرار ندهی یــک کارت در کیســه ق
ــر چســب  x. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ب
حــاوی کــد شناســایی و تاریــخ و یا برچســب 
ــن  ــه و همچنی ــد در روی کیس ــاوی بارک ح

بــر روی کارت وجــود داشــته باشــد.
ــی  ــدون باق ــل ب ــور کام ــه را به ط xi.  کیس

ــد. ــت ببندی ــوا و رطوب ــوذ ه ــدن راه نف مان
ــده  ــوم ش ــر و م ــتیک مه ــه پالس xii.  کیس

در قســمتی از محیــط آزمایشــگاه قــرار گیــرد 
ــرات،  ــترس حش ــک و دور از دس ــز، خش ــه تمی ک
جونــدگان و نــور مســتقیم خورشــید باشــد و 

دمــای محیطــی آن از 30ºC فراتــر نــرود.
ــد تحــت  ــاق بای ــت ات xiii.  درجــه حــرارت و رطوب
ــت  ــن °C 22-20 و رطوب ــا بی ــد )دم ــرل باش کنت

ــر از %22(. کمت
ــک  ــون خش ــره خ ــال کارت قط ــل از ارس xiv.  قب
شــده، بســته بنــدی آن را بررســی کنیــد و چنانچــه 
رنــگ نشــانگر رطوبــت بــه صورتــی یــا آبــی و یــا 
بی رنــگ تغییــر کــرده اســت آن را تعویــض کنیــد.

xv. کارت هــای DBS در دمــای محیــط حمــل 
. می شــود

از  خشــک  خــون  لکــه  4-1-1-2-تهیــه 
ACD و   EDTA هپاریــن،  لوله هــای 

یــا حــاوی  هپاریــن  لوله هــای  از خــون درون 
ــه  ــه DBS تهی ــوان نمون ــز می ت EDTA و ACD نی

ــود. نم
ــاده ضــد  ــه خــون حــاوی م ــل از شــروع لول i.  قب

ــد. ــده مخلوط کنی ــوس کنن ــا معک ــاد را ب انعق
ii.  قســمت باالیــی لولــه را قبــل از برداشــتن درب 

آن بــا اتانــول 70% تمیــز کنیــد.
ــا کمــک میکروپیپــت مقــدار 40 میکرو لیتــر  iii.  ب

خــون را روی دایــره کارت DBS بریزیــد.
ــمت  ــا قس ــق ب ــوا مطاب ــر را در ه ــذ فیلت iv. کاغ
مابقــی  و  کنیــد  1.1.1.4خشــک  بخــش   .v
دســتورالعمل را مطابــق بــا آن ادامــه دهیــد.

4-1-1-3-حمــل و نقــل کارت هــای لکــه 
ــک ــون خش خ

 DBS کارت

 IATA ــا ــو ICAO و ایت ــررات ایکائ ــاس مق ــر اس ب
ــت  ــد محدودی ــتی فاق ــای زیس ــته نمونه ه در دس
 ”Exempt Biological Specimens“ قانونــی 
قــرار دارد. کارت هــا می بایســت تحــت بســته 
ــوند  ــل ش ــط حم ــای محی ــه گانه در دم ــدی س بن

)بخــش 2.9.3(.
ــا بیانیــه حمــل و  ــد اعــالن ی i.  همــه بســته ها بای
نقــل (shipping manifest) را داشــته باشــند کــه 
ــا اطالعــات موجــود  ایــن اعــالن بایســتی دقیقــاً ب
در برچســب بســته هماهنگــی داشــته و متضمــن 

دســتورات در خصــوص حمــل و نقــل بــوده 
ــه  ــی نمون ــایی بین الملل ــد شناس و شــامل ک

نیــز باشــد.
ii.  بــرای جعبه هــا نقشــه راهنمــا کــه دقیقــاً 
مطابــق بــا اطالعــات موجــود در برچســب و 
اطالعــات نــوع حمل ونقــل و کــد شناســایی 

بین المللــی اســت تهیــه گــردد.
iii.  ســرویس خدمــات پســتی و شــماره 
ــند  ــر روی س ــی ب ــاب پســت هوای صورتحس

حمل ونقــل نمونــه ثبــت نماییــد.
iv.  قبــل از ارســال نمونــه بایــد موضــوع بــه 

گیرنــده اطــالع داده شــده باشــد.

4-1-۲ خون کامل

 EDTA ــاوی ــه ح ــد در لول ــل بای خــون کام
جمــع آوری  شــود. خــون حــاوی مــاده ضــد 
ــه  ــکل ب ــان ش ــه هم ــوان ب ــاد را می ت انعق
 .(Snap-frozen) ــود ــز نم ــریع فری روش س
ــی  ــلول های خون ــدن س ــالم مان ــه س ــر ب اگ
متیــل سولفوکســید  از دی  اســت،  نیــاز 
نگاه داشــتن  زنــده  به منظــور   (DMSO)

ــود. ــتفاده  ش ــاد اس ــال انجم ــلول در ح س
دو  بــه  را   DMSO میکرو لیتــر   50   .i
ــه  ــتریل اضاف ــری اس ــال 1 میلی لیت کرایو وی

ــد. کنی
ii.  دو بــار تیــوب حــاوی EDTA را برعکــس 
ــر از  ــدار 450 میکرو لیت ــپس مق ــد و س کنی

خــون را بــه هــر ویــال اضافــه نماییــد.
ــا  ــا ب ــد ت ــکان دهی ــوب را ت ــو تی iii.  کرای
شــود.  مخلــوط  سولفوکســید  دی متیــل 
ــید  ــل سولفوکس ــه دی متی ــد ک ــه کنی توج
ــمی  ــلول ها س ــرای س ــط ب ــای محی در دم
ــا  اســت، بنابرایــن پــس از مخلــوط شــدن ب
ــد به ســرعت در سیســتم انجمــاد  خــون، بای

ــرد. ــرار گی ــده ق ــرل ش ــرعت کنت ــا س ب
ــای  ــه دم ــاعت ب ــل 4 س ــد از حداق iv.  بع
80- درجــه ســانتی گراد انتقــال دهیــد.

4-1-3 پالسما

 EDTA لوله هــای  درون  کــه  پالســمایی 
بــرای  می شــود  جمــع آوری   ACD یــا 
 DNA جداســازی  زیســتی،  آزمایش هــای 
پالســما، تجزیــه پروتئومیکــس و کشــف 

دارد. کاربــرد  زیســتی  بیومارکرهــای 
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از  پالســما  شــدن  جــدا  به منظــور    .i
ســلول های خونــی، تیوب هــای حــدوداً 9 
ــدت  ــه م ــا g 815 ب ــری خــون را ب میلی لیت
ــیوس  ــه سلس ــای 4 درج ــه در دم 10 دقیق

ــد. ــانتریفیوژ کنی س
ــکل  ــا ال ــاک کــردن تیوب هــا ب ii.  پــس از پ
ــر  ــه میلی لیت ــدوداً س ــه، ح ــر لول 70% از ه
ــه  ــات لول ــی محتوی ــد )مابق ــما برداری پالس
ســفید  گلبول هــای  اســتخراج  بــرای  را 

می تــوان حفــظ کــرد(.
iii.  پالســما را بــه لولــه 15 میلی لیتــری 
دارای برچســب منتقــل کــرده و مجــدداً 
ــه  ــای 4 درج ــه در دم ــدت ده دقیق ــه م ب
ــد. ــانتریفیوژ کنی ــا g 2500 س سلســیوس ب

iv.  پالســما را بــه کرایو ویال هــای یــک 
ــا چهــار ویــال(  میلی لیتــری )حــدوداً ســه ی

ــد. ــوت( نمایی ــهیم )الیک تس
ظــرف  بــا  پالســما  حــاوی  ویال هــا    .v
مناســب دو الیــه بــه مخــزن نیتــروژن مایــع 
ــد. ــل نمایی ــریع منتق ــاد س ــور انجم به منظ

vi.  در دمای 80- درجه ذخیره نمایید.
کــردن  ســانتریفوژ  بــار  دو  از  منظــور    
پالســما، خــارج کــردن تمــام باقیمانده هــای 
ــرای  ــودن آن ب ســلولی به منظــور مناســب ب
ــم  ــیار مه ــن بس ــت؛ بنابرای ــز DNA اس آنالی
اســت کــه پــس از اولیــن مرحلــه ســانتریفوژ، 
از دومیــن  پــس  و  بافــی کــوت  بخــش 
ــم  ــه ه ــه ب ــوب لول ــوع رس ــر ن ــه، ه مرحل

ــد. ــورده بمان ــت نخ ــورد و دس نخ

ــت -  ــد پالک ــمای فاق 4-1-4 پالس
Platelet-poor plasma

ــور  ــز به منظ ــت نی ــد پالک ــمای فاق از پالس
جــدا ســازی DNA اســتفاده می شــود )از 

.)EDTA ــاوی ــه ح ــون لول خ
ــه در  ــرای 12 دقیق ــون در g 3200 ب i.  خ

ــود. ــانتریفیوژ می ش ــط س ــای محی دم
ii.  بــا اســتفاده از یــک پیپــت پاســتور 
پالســتیکی، پالســما را بــه یــک لولــه منتقــل 

ــد. کنی
iii.  لولــه را مجــدداً در دمــای 4 درجــه 
ــدت ده  ــه م ــدرت g 2000 ب ــیوس باق سلس

ــد. ــانتریفیوژ نمایی ــه س دقیق
یــک  کرایو ویال هــای  در  را  پالســما     .iv

میلی لیتــری تقســیم کنیــد.
ــیوس  ــه سلس ــای 80- درج ــا را در دم v.  نمونه ه

ذخیــره کنیــد.
4-1-5- الیه بافی کوت1 

رنــگ  بــه  نــازک  الیــه  همــان  کــوت  بافــی 
خاکســتری متمایــل بــه ســفید از گلبول هــای 
ــا  ــیت ها( و پالکت ه ــیت ها و لنفوس ــفید )لکوس س
ــز  ــای قرم ــش گلبول ه ــاالی بخ ــه در ب ــت ک اس
بصــورت متراکــم شــده پــس از ســانتریفوژ شــدن 
 EDTA ــاوی ــای ح ــی )در لوله ه ــدرت 450 ج باق
ــانتریفیوژ،  ــس از س ــرد. پ ــرار می گی ــا ACD( ق ی
ــه  ــا کمــک یــک پیپــت اســتریل2 ب ایــن الیــه را ب
ــود  ــت ش ــد. )دق ــر برداری ــزان 100 میکرو لیت می

ــود(. ــت نش ــز برداش ــول قرم ــه گلب ک
ــزودن  ــا اف ــده را ب ــی مان ــز باق ــای قرم i.  گلبول ه
ــن  ــاق از بی ــای ات ــده ســلول در دم ــز کنن ــر لی باف

ــد. ببری
ii.   لولــه بــه مــدت ده دقیقــه باقــدرت 450 جــی 

در دمــای اتــاق مجــدداً ســانتریفیوژ شــود.
iii.  رســوب باقیمانــده در کــف لولــه مجــدداً حــل 

شــود.
iv.  بــه مقــدار مــورد نظــر در کرایو ویال هــای 

ــد. ــیم کنی ــوان، تقس ــب عن ــاوی برچس ح
ــع  ــروژن مای ــریع در نیت ــاد س ــور انجم v.  به منظ

ــد. ــرار دهی ق
vi.  در نیتروژن مایع ذخیره کنید.

خــون  ســفید  گلبول هــای   -۶-1-4
)Blood pellets(

ــور  ــوان به منظ ــون را می ت ــفید خ ــای س گلبول ه
ــا  ــاوی EDTA ی ــوب ح ــازی DNA )از تی ــدا س ج

ــرار داد. ــورد اســتفاده ق ACD( م
i.  خــون را از لولــه اصلــی بــه لولــه 50 میلی لیتــری 

دارای برچســب انتقــال می دهیم.
ii.   لولــه را بــا بافــر Tris-EDTA پــر کــرده و 
ــا 10  ــدت 5 ت ــه م ــد و ب ــوط کنی ــدت مخل به ش

ــد. ــرار دهی ــخ ق ــه روی ی دقیق
g  1200 باقــدرت  دقیقــه  ده  مــدت  بــه    .iii

کنیــد. ســانتریفیوژ 
iv.  به دقــت محلــول رویــی )ســوپر ناتانــت( را 
ــر  ــده کل ــد حــاوی ســفید کنن ــواد زائ در ظــرف م

ــا  ــد، رســوب را کمــی ب (chlorine bleach) بریزی
ــر  ــد و 50 میلی لیت ــکان دهی حــرکات چرخشــی ت
بافــرTris-EDTA بــه آن اضافــه نمــوده و به شــدت 

تــکان دهیــد.
ــت در  ــاز اس ــورد نی ــه م ــمتی از نمون ــر قس v.  اگ
ــک  ــه را در ی ــر از نمون ــه 25 میلی لیت ــن مرحل ای

ــد. ــرار دهی ــر ق ــانتریفیوژ دیگ ــه س لول
ــدرت  ــه مــدت ده دقیقــه باق ــه را ب vi.  هــر دو لول

ــد. ــانتریفیوژ کنی g 1200 س
vii.  در صــورت وجــود گلبــول قرمــز، شستشــو را 

تکــرار کنیــد.
viii.  به دقت بخش رویی را بردارید.

ix.  بــا اســتفاده از حرکــت چرخشــی، رســوب 
داخــل لولــه را بــا کمــک یــک پیپــت، بــه 

کنیــد. منتقــل  برچســب  حــاوی  کرایوویــال 
ــای منفــی  ــه را در دم ــان اســتفاده نمون ــا زم x.  ت

ــد. ــداری کنی ــع نگاه ــروژن مای ــا در نیت 80ºC ی
گلبول هــای  می تــوان  جایگزیــن،  به عنــوان    
ــده  ــز کنن ــر لی ــک باف ــتفاده از ی ــا اس ــز را ب قرم

ــرد. ــن ب ــرده و از بی ــز ک ــوم، لی ــاوی آمونی ح

4-1-۷- گلبول های سفید خون

لوله هــای  در  کــه  خــون  ســفید  گلبول هــای 
ــد  ــع آوری می گردن ــا ACD جم ــاوی EDTA ی ح
ــد رده هــای ســلولی  ــا تولی در اســتخراج DNA و ی

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
i.  باقیمانــده خــون ســانتریفیوژ شــده را پــس 
ــاه  ــوب پنج ــک تی ــه ی ــما ب ــدن پالس ــدا ش از ج
محیــط  میلی لیتــر  ده  حــاوی  میلی لیتــری، 

منتقــل کنیــد.  1640 RPMIکشــت ســلولی
ii.  پــس از تمیــز کــردن ســر لولــه بــا پنبــه الــکل، 
ســه میلی لیتــر فایکــول (Ficoll) را بــه هــر کــدام 
از دو لولــه پانــزده میلی لیتــری دارای برچســب 

مشــخص منتقــل کنیــد.
iii.  9 میلی لیتــر از خــون رقیــق شــده را به آرامــی 
و به دقــت بــه هــر کــدام از لوله هــای حــاوی 
ــا را  ــد آن ه ــعی نکنی ــد. س ــل کنی ــول منتق فایک
ــانتریفیوژ  ــریع تر س ــه س ــر چ ــد و ه ــوط کنی مخل

ــد. کنی
ســی  طــی   g  450 باقــدرت  ســانتریفیوژ    .iv
دقیقــه انجــام شــود و دقــت شــود کــه طــی مــدت 

ــود. ــف نش ــات متوق ــانتریفیوژ عملی س
ــت  ــط کش ــامل محی ــی را ش ــه روی ــتر الی v.  بیش
ــمپلر  ــر س ــک س ــا ی ــلولی )RPMI 1640( را ب س
اپنــدورف یــک میلی لیتــری برداریــد و مابقــی  Buffy Coat cells 1

Pasteur pipette 2
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حــدود ســه تــا چهــار میلی لیتــر را بــه 
ــده ــد حــاوی ســفید کنن ــواد زائ محفظــه م

chlorin bleach منتقــل کنیــد.
vi.  بــا اســتفاده از حرکــت چرخشــی و 
ــفید را  ــای س ــابه گلبول ه ــمپلر مش ــر س س
ــه  ــد از الی ــعی نمایی ــد. س ــع آوری کنی جم
ــود  ــته نش ــر داش ــاد ب ــول( زی ــوم )فایک س
ــلول ها  ــرای س ــع ب ــاده در واق ــن م ــرا ای زی
در  را  ســفید  گلبول هــای  اســت.  ســمی 
دارای  میلی لیتــری  پانــزده  لوله هــای 
ــط  ــر محی ــاوی ده میلی لیت ــب ح ــر چس ب

کشــت RPMI 1640 قــرار دهیــد.
 g  450 باقــدرت  دقیقــه  ده  بــرای    .vii

کنیــد. ســانتریفیوژ 
viii.  محلــول رویــی را بــه ظــرف مــواد زائــد 
ــط  ــر از محی ــه میلی لیت ــد. س ــل کنی منتق
 %2۰ ،DMSO%10 ــرد )حــاوی ــاد س انجم
fetal calf serum [FCS]، RPMI 1640( را 
بــه لولــه افــزوده و مجــدداً رســوب باقیمانــده 

را در آن مخلــوط و حــل کنیــد.
بــه  را  ســفید  گلبول هــای    .ix
دارای  میلی لیتــری  یــک  کرایو ویال هــای 
برچســب کــه روی یــخ قــرار دارنــد، منتقــل 

کنیــد.
ــد، ســپس  ــخ نگاهداری ــا را روی ی x.  ویال ه
ــرل  ــا کنت ــه دســتگاه انجمــاد ب ــا را ب ویال ه
دمــا منتقــل کنیــد تــا در حیــن انجمــاد بــه 
ســلول آســیب وارد نشــود. ایــن کار بایــد در 
ــرا DMSO در  ــت انجــام شــود زی اســرع وق
ــرای ســلول ها ســمی اســت. ــاق ب دمــای ات

ــک  ــه تان ــه هفتگــی ب ــک برنام ــق ی xi.  طب
ــوند. ــال داده ش ــروژن انتق نیت

  در فرآینــد جــدا ســازی ســلول ها به جــای 
 (Percol) از مــاده پرکــول (Ficoll) فایکــول

نیــز می تــوان اســتفاده کــرد.

4-1-۸- سرم

خــون در لوله هــای فاقــد مــواد ضــد انعقــاد، 
بخــش   2 ســپس  می شــود.  جمــع آوری 
ــن  ــامل فیبری ــه ش ــد ک ــواد جام ــاز م ــا ف ی
ــت  ــرم اس ــه س ــع ک ــاز مای ــلول ها و ف و س
ــی  ــد ط ــن فرآین ــت. ای ــخیص اس ــل تش قاب
ــاس  ــر اس ــاق ب ــای ات ــه در دم ــی دقیق س

دســتورالعمل زیــر انجــام می شــود.
 g 1500 خــون را بــه مــدت ده دقیقــه بــا  .i

در دمــای اتــاق ســانتریفیوژ کنیــد.
در  را  ناتانــت(  )ســوپر  رویــی  بخــش    .ii
قســمت  میلی لیتــری  یــک  کرایو ویال هــای 

. کنیــد
ــروژن  ــوص نیت ــک مخص ــه فالس ــا را ب iii.  لوله ه
ــریع  ــاد س ــور انجم ــک به منظ ــخ خش ــا ی ــع ی مای

ــد. ــل کنی منتق
iv.  ســپس بــرای نگاهــداری دراز مــدت بــه مخــزن 
نیتــروژن یــا فریــزر منفــی هشــتاد درجــه منتقــل 

. کنید

4-۲-فرآوری بافت جامد

مســتند ســازی خــوب و دقــت در رونــد فــرآوری و 
ــی در  ــی، به طورکل ــای بافت ــازی نمونه ه ــاده س آم
ــرای  ــتی ب ــتر بانک زیس ــه بیش ــر چ ــودمندی ه س
تحقیقــات علمــی ضــروری اســت. اطالعــات دقیــق 
از مراحــل اولیــه تهیــه نمونــه، ماننــد مــدت زمــان 
بیهوشــی و مــدت زمــان انســداد عــروق آن بافــت 
و نحــوه برداشــت بافــت از بــدن بســیار مهــم 

هســتند.
ــت  ــت اهمی ــت باف ــی کیفی ــوارد در ارزیاب ــن م   ای
دارنــد؛ زیــرا بــر کیفیــت مولکولــی آن مؤثــر 
ــوان  ــب عن ــه اغل ــی ک ــن عامل ــتند. مهم تری هس
ــت و  ــرم اس ــکمی گ ــان ایس ــدت زم ــود م می ش
ــانی  ــون رس ــع خ ــان از قط ــه زم ــی فاصل ــه معن ب
بافــت تــا قــرار گرفتــن در محلــول تثبیــت کننــده 
اســت.  پاتولــوژی  آزمایشــگاه  در  )فیکســاتیو( 
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه بیشــتر تغییــرات 
ــه  ــن مرحل ــا در ای ــت RNA و پروتئین ه در کیفی

.(Dash et al. 2002) می دهنــد  رخ 
ــا در  ــاد نمونه ه ــع آوری و انجم ــای جم   پروتکل ه
Rieg-) ــا ــو (TuBaFrost) اروپ ــک توم ــروژه بان رپ

man et al. 2006) و در پــروژه اســتاندارد ســازی 
و بهبــود روش هــای پیــش آنالیــز و تشــخیص های 
 Malentacchi et) ــده اند ــن ش ــگاهی تدوی آزمایش
al. 2015).   دســتورالعمل های پیشــنهاد شــده 
ــت از  ــنهاد هایی در حفاظ ــا و پیش ــاوی گزینه ه ح
ــدی در  ــراد کلی ــش اف ــت نق ــد و اهمی ــت جام باف
ــم  ــتانداردهای CEN ه ــت. از اس ــد اس ــن فرآین ای
از  اســتفاده  دقیق تردربــاره  اطالعــات  می تــوان 
snap-fro-) عبافــت منجمــد شــده بــه روش ســری

ــی  ــای پارافین ــی ازبلوک ه ــای بافت zen) و نمونه ه
و   DNA،RNA به منظورجداســازی   (FFPE)
CEN/TS 16826-) ــت آورد ــه دس ــن را ب پروتئی

.(1–2 and CEN/TS 16827-1–3

ســریع  انجمــاد   -1-۲-4
S n a p - f r e e z i n g

ــدی اســت کــه طــی آن  انجمــاد ســریع رون
ــک  ــخ خش ــط ی ــریعاً توس ــه س ــای نمون دم
 -70 °Cیــا نیتــروژن مایــع بــه کمتــر از
ــت  ــادر اس ــن روش ق ــود. ای ــانده می ش رس
ــرده  ــظ ک ــی حف ــه را به خوب ــت نمون وضعی
و گزینه هــای متعــددی شــامل اســتخراج 
پروتئیــن،DNA و RNA جهــت مطالعــات 
تشــخیصی را امــکان پذیــر می کنــد. قبــل از 
مرحلــه انجمــاد نیــز بســته بــه مــدت زمــان 
ــه  ــرد و درج ــکمی س ــرم، ایس ــکمی گ ایس
حــرارت محیــط پروفایــل پروتئیــن، DNA و 
ــرایط  ــن رو ش ــد. از ای ــر می کن RNA تغیی
مختلــف قبــل از آزمایش هــا و مــدت زمــان 

ــد مســتند شــود. ــا بای انجــام آن ه

4-2-1-1- ایمنی

ــق  ــد مطاب ــتورالعمل ها بای ــن دس ــی ای تمام
ــد. کار  ــام پذیرن ــه ای انج ــن منطق ــا قوانی ب
کــردن بــا نیتــروژن مایــع و ایزوپنتــان 
خطرنــاک اســت و لــذا تمامــی مراحــل 
مطابــق بــا قوانیــن محلــی کار بــا ایــن 
ــورد  ــند. در م ــته باش ــت داش ــواد، مطابق م
کار کــردن بــا بافت هــا، الزم اســت در مــورد 
ــت در  ــرایت عفون ــال س ــا احتم ــام آن ه تم
نظــر گرفتــه شــده و بــر آن اســاس مراحــل 

ــوند. ــام ش کار انج

4-2-1-2- اقدامات بیمارستانی

ــل  ــل از عم ــار قب ــت بیم ــت رضای الزم اس
ــکان،  ــود )در صــورت ام ــه ش جراحــی گرفت
دســتورالعمل های  و  قوانیــن  اســاس  بــر 
کشــوری کــه نمونــه در آن اخــذ می گــردد(.

4-2-1-3- اتاق عمل

i. جــراح، بایــد قبــل از عمــل، از پروســه 
ــوده )در صــورت  ــع ب جمــع آوری بافــت مطل
ــردد(  ــه گ ــز ارائ ــه نی ــرم رضایت نام ــزوم ف ل
و یــا ایــن نکتــه در لیســت اتــاق عمــل 

به صــورت متمایــز درج شــود.
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ii.  اقداماتی که جراح باید انجام دهد:
a.  تکمیــل فــرم پاتولــوژی )در صــورت 

امــکان قبــل از عمــل(؛
b.  انجــام عمــل جراحــی و ثبــت زمــان 
ــه؛ ــرش و برداشــت نمون انســداد شــریان و ب

ــه  ــا کیس ــرف ی ــه در ظ ــرار دادن نمون c.  ق
ــخ؛ ــر روی ی ــتن ب ــتریل و گذاش اس

iii.  کارکنــان اتــاق عمــل بایــد نمونــه بافتــی 
ــی  ــیب شناس ــش آس ــه بخ ــوراً ب ــازه را ف ت

ــانند. برس

4-2-1-4- بخش آسیب شناسی

i.  در صورتــی کــه پاتولوژیســت یــا تکنســین 
ــور  ــگی حض ــورت همیش ــتی، به ص بانک زیس

ندارنــد بایــد بــه آن هــا اطــالع داده شــود.
ii.  مــدارک و مســتندات همــراه نمونــه 
ــه معمــول  ــر اســاس روی بررســی شــوند و ب
بــه نمونــه  پاتولــوژی شــماره ای  بخــش 

اختصــاص یابــد.

4-2-1-5- نقش پاتولوژیست

i. توصیــف ماکروســکوپی نمونــه مطابــق 
معمــول.

ii. اســتفاده از ابــزار و ســطوح تمیــز )ماننــد 
ــرای  ــاک(، ب ــریح پ ــه تش ــا تخت ــل و ی فوی
ابــزار مــورد  بافــت. الزم اســت  تشــریح 
اســتفاده در فاصلــه بیــن تشــریح بافــت 
ــا  نرمــال و بافــت تومورکامــال تمیــز شــده ی

ــد. ــض گردن تعوی
iii. بخش هــای مناســب بافــت همیشــه بــرای 
اســتفاده در روش هــای تشــخیصی )فیکــس 
کــردن یــا قالــب پارافیــن( در اولویــت قــرار 
ــه  ــه چ ــردد ک ــی گ ــپس بررس ــد و س دارن
مقــدار از نمونــه باقیمانــده بــرای ارســال بــه 

ــی اســت. ــک بافــت کاف بان
ــه  ــق، نمون ــی تحقی ــناس فن ــرای کارش a. ب
یــا نمونه هــای بافتــی نمایانگــر بافــت ســالم، 
یــا پیــش ســرطانی  بافت هــای بدخیــم 

ــود. ــال ش ــار ارس بیم
ــرش  ــق ب ــت از طری ــت باف ــرل کیفی b. کنت
منجمــد و تفســیر گــزارش آن انجــام شــود.

فنــی  کارشــناس  نقــش   -6-1-2-4

تکنســین( (

ــریع  ــاد س ــور انجم ــت به منظ ــازی باف ــاده س i. آم
(snap-freezing) روی یــک ســطح پــاک و بــا 
ــازی  ــاده س ــگام آم ــز. هن ــایل تمی ــتفاده از وس اس
بافــت نرمــال و بافــت تومــور، بایــد از وســایل 
ــورد  ــم م ــل حج ــود. حداق ــتفاده ش ــه اس جداگان
نیــاز بافــت در انجماد ســریع بافــت، 0/5 ســانتیمتر 
ــته  ــت الزم بس ــدازه باف ــد ان ــت، هرچن ــب اس مکع
بــه مــکان برداشــت نمونــه متفــاوت اســت. قطعــات 
ــوند و در  ــد ش ــد منجم ــز بای ــت نی ــر باف کوچک ت
بافــت  اگــر  شــوند.  نگاهــداری  بانک زیســتی 
ــدازه کافــی هــم وجــود دارد از هــر بخــش دو  به ان

ــود. ــد ش ــابه منجم ــه مش نمون
2-methylbu-) ایزوپنتــان  انجمــاد  محلــول   .ii

ــا زمــان  ــد قبــاًل ســرد شــود. ایــن کار ت tane) بای
ــان و کــدر  ظاهــر شــدن قطــرات مــات در ایزوپنت
شــدن محلــول، ادامــه یابــد. تــا زمانیکــه ایزوپنتــان 
 ، (-160ºC) تقریبــاً بــه نقطــه انجمــاد خــود برســد
بــرای رســاندن ایــن مــاده بــه نقطــه انجمــاد خــود 

دو انتخــاب وجــود دارد:
ــرف  ــردن ظ ــناور ک ــع (LN2): ش ــروژن مای a. نیت

ــع. ــروژن مای ــان در نیت ــاوی ایزوپنت ح
بــه   (Dry ice) خشــک  یــخ  خشــک:  یــخ   .b
ایزوپنتــان اضافــه گــردد تــا برفــاب شــکل بگیــرد 
یــا ظــرف حــاوی ایزوپنتــان را در یــخ خشــک قــرار 

ــرد. گی
iii.  ویــال و یــا دیگــر ظــروف کرایــو بایســتی دارای 
بارکــد یــا کدهــای متوالــی مطابــق روش معمــول 
آزمایشــگاه مربوطــه باشــند. از قلــم و جوهــر مقــاوم 
بــه آب1 و مناســب نگاهــداری بــه مــدت طوالنی در 
دمــای پاییــن اســتفاده شــود. ایــن کدهــا در واقــع 
شــماره های مختــص بــه آزمایشــگاه مربوطــه اســت 
ــر  ــوژی و دیگ ــماره پاتول ــه ش ــی ب ــد ارتباط و نبای
شناســه های نمونــه داشــته باشــد. چنانچــه از 
بارکــد اســتفاده نمی شــود می بایســت شناســه 
قابــل خوانــدن نیــز بــرای مؤسســاتی کــه احتمــاالً 
ــه  ــه نمون ــد ب ــی ندارن ــوان دسترس ــد خ ــه بارک ب

ضمیمــه شــده باشــد.
iv. کــد آزمایشــگاه محلــی، شــماره پاتولــوژی، 
مــدت زمــان فاصلــه بیــن قطــع خــون رســانی بــه 
ــردن  ــز ک ــودن و فری ــارج نم ــرش و خ ــا ب ــت ت باف
ــت از  ــه باف ــرش و اینک ــکان ب ــت )م ــوع باف آن، ن
ــش  ــی پی ــا نواح ــور و ی ــا توم ــال ی ــمت نرم قس

ســرطانی اســت( بایــد در فهرســت اطالعــات بانــک 
ثبــت گــردد. چنانچــه از سیســتم بارکــد اســتفاده 
شــود میتــوان بارکــد را در سیســتم مدیریــت 
ــا اصطالحــاً LIMS 2وارد  اطالعــات آزمایشــگاهی ی
ــک  ــات بان ــت اطالع ــن در فهرس ــوده و همچنی نم

ــردد. ــت گ ثب
v.  نمونــه مســتقیماً در ایزوپنتــان وارد و فریز گردد 
و تــا زمانــی کــه به طــور کامــل یــخ نــزده اســت از 
ایزوپنتــان خــارج نشــود )پنــج ثانیــه یــا کمتــر کــه 
بســتگی به انــدازه بافــت دارد( امــا اطمینــان حاصل 
ــه را از  ــد. ســپس نمون ــه نمی ترک ــه نمون ــد ک کنی
ایزوپنتــان خــارج کــرده و در کرایو ویــال مخصــوص 
دارای بــر چســب قــرار دهیــد. بهتــر اســت تــالش 
ــت از  ــی باف ــس از جدای ــه پ ــی دقیق ــا س ــود ت ش
بــدن بیمــار فرآینــد انجمــاد بافــت تکمیــل شــود. 
ــز  ــاعت نی ــا دو س ــر ت ــا تأخی ــای ب ــه نمونه ه البت
بایــد پذیرفتــه و فریــز شــوند ولــی ایــن تأخیــر در 
ــر اطالعــات ثبــت گــردد. گزینه هــای انجمــاد  دفت

عبارت اند از: 
ــرش  ــوص ب ــب مخص ــی را در ترکی ــه بافت a. نمون
ــان  ــرار داده و در ایزوپنت ــد (OCT) ق ــت منجم باف
فریــز کنیــد. ایزوپنتــان مــورد اســتفاده را بــا قــرار 
ــرد  ــک س ــخ خش ــا ی ــع و ی ــروژن مای دادن در نیت

ــد. نمایی
ــه و  ــوب پنب ــه چ ــک تک ــر روی ی ــت را ب  b. باف
Whatman pa-) نهمــان انــدازه کاغــذ واتمــ

per) خیــس خــورده در محلــول نمکــی ســرم 
ــد. ــرار دهی ــوژی ق فیزیول

  چنانچــه از نی هــای مخصــوص3 بــرای نگاهــداری 
بافــت اســتفاده می شــود بایــد بــا اســتفاده از 
حــرارت دو انتهــای آن مســدود شــده و ســپس در 

ــرار گیــرد. ــع ق نیتــروژن مای

4-۲-۲-ذخیره سازی بافت

ذخیــره ســازی بافــت بــر اســاس دســتورالعمل های 
مختلــف و بســته بــه امکانــات و تجهیــزات موجــود 
خصــوص  ایــن  در  گزینه هــا  می شــود.  انجــام 

ــد از: عبارتن
i. نمونــه پــس از انجمــاد ســریع از ایزوپنتــان 
ــت  ــرد شده اس ــل س ــه از قب ــره ک ــرف ذخی ــه ظ ب
ــزر80-  ــه فری ــداری ب ــرای نگاه ــده و ب ــل ش منتق
درجــه یــا بــه نیتــروژن مایــع )فــاز مایــع یــا بخــار( 

1waterproof
2labratory information managment service

3cryostraw
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4 
ش

بخ

بخش 4. دستورالعمل های انتخاب شده

ــدت  ــه م ــره ب ــرای ذخی ــردد. ب ــل گ منتق
بیــش از پنــج ســال، نگاهــداری در نیتــروژن 
مایــع )فــاز بخــار یــا مایــع( پیشــنهاد 

می گــردد.
قــرار  معیــن1  لوله هــای  در  نی هــا،   .ii
گرفتــه و ســپس درون گابلــت2 گذاشــته 
شــده )باقابلیــت جابجایــی( و در مخــزن 

قرارمی گیرنــد. مایــع  نیتــروژن 
a.  در صــورت امــکان از هــر نمونــه دو عــدد 

در مکان هــای مختلــف ذخیــره کنیــد.
ــم  ــازی، اع ــتیبان  ذخیره س ــتم پش b. سیس
ــن و  ــاً روش ــتیبان دائم ــزر پش ــک فری از ی
ــرل  ــع، کنت ــروژن مای ــی نیت ــره کاف ــا ذخی ی

ــوند. ش
c. جزئیــات ذخیــره ســازی را در دفاتــر ثبــت 
کــرده و کنتــرل کنیــد کــه تمــام اطالعــات 
ــات  ــن اطالع ــل ای ــد. حداق ــده باش واردش
بایــد شــامل مــوارد زیــر باشــد: شــماره ثبــت 
ــازی(،  ــره س ــل ذخی ــی مح ــماره متوال )ش
مــکان نمونــه، شــماره پاتولــوژی، نــوع بافــت 
)شــامل محــل برداشــت و نــوع بافــت کــه آیا 
ــدون  ــا ب ــی ی ــت طبیع ــا باف ــور اســت ی توم
ــان  ــه زم ــرطانی(، فاصل ــا پیش س ــر و ی تغیی
ــا انجمــاد آن و همچنیــن  برداشــت بافــت ت

تاریــخ.

بلوک هــای  ســازی  4-۲-3-ذخیــره 
ــالیدها ــن و اس پارافی

ــده را  ــالیدهای تهیه ش ــن3 و اس ــای پارافی i.  قالبه
ــد  ــود. بای ــداری نم ــاق نگاه ــای ات ــوان در دم می ت
ــا  ــت ی ــور خورشــید، رطوب ــا ن ــا ب ــه آن ه از مواجه

ــاال جلوگیــری شــود. دمــای ب
ــاوم  ــی مق ــای مقوای ــد در جعبه ه ــا بای ii.  بلوک ه
ــرار  ــره پالســتیکی ق ــا ظــروف ذخی ــت ی ــه رطوب ب

ــد. گیرن
iii.  اطالعــات کامــل را بــه ذخیــره داده هــای 

کنیــد. منتقــل  الکترونیکــی 
iv.  ایــن اطالعــات را دیتابیــس هنگامــی کــه 
ــه روز  ــود ب ــا مصــرف می ش ــده ی ــا ش ــه جابج نمون

ــد. کنی

4-۲-4- تثبیت بافت با فرمالین

اســتاندارد  فرمالیــن رویــه  بــا  بافــت  تثبیــت 
اســت.  هیســتوپاتولوژی  آزمایشــگاه های  اکثــر 
مربــوط  مــوارد  بــه  ذیــل  دســتورالعمل هایی 
بــه محافظــت از نمونه هــای فیکــس شــده بــا 
فرمالیــن در بیوبانــک اختصــاص دارنــد. جــدول 6 
بــه خصوصیــات بافــر فرمالیــن خنثــی اشــاره دارد.

 cm× 0/2 cm× 0/3 cm ــه نبایــد از i. انــدازه نمون
0/5 بزرگتــر باشــد.

ii.  نمونــه بایســتی در فرمالیــن تــازه 10% خنثــی 

بــه مــدت حداقــل چهــار ســاعت و حداکثــر 
ــد  48 ســاعت فیکــس شــود. پــس از آن بای
در پارافیــن مطابــق بــا روش هــای اســتاندارد 

قــرار گیــرد.
از  بایــد  محلول هــا  تمامــی    .iii
تهــی   DNase یــا   RNase آنزیم هــای 
آبــی  از محلــول  اســتفاده  )مثــاًل  باشــد 

.)[DEPC] دی اتیل پیرو کربونیــت 
iv.  از کاربــرد فیکســاتور مدیــا ماننــد محلول 
ــه دلیــل داشــتن اســید پیکریــک4  Bouin ب
بــه دلیــل تداخــل در مراحــل اســتخراج 
 PCR اســیدهای نوکلئیــک توســط تکنیــک

اجتنــاب شــود.
ــد  ــکل به عنــوان تثبیــت کننــده، میتوان v. ال
ــن  ــه ای ــود. ب ــتفاده  ش ــن اس ــای فرمالی به ج
منظــور از الــکل هفتــاد درجــه )رقیــق شــده 
دی اتیل پیرو کربونیــت  آبــی  محلــول  بــا 
[DEPC]) حداقــل بــه مــدت چهــار ســاعت 

اســتفاده شــود.
  بــه دلیــل خطــرات شــیمیایی محلــول 
فیکســاتورهای  از  اســتفاده  فرمالیــن، 
باشــد.  مطلــوب  می توانــد  جایگزیــن 
اگرچــه کــه تأثیــر دراز مــدت ایــن مــواد بــر 
ــت و  ــده نیس ــناخته ش ــا ش ماکرومولکول ه
بایــد به صــورت تجربــی ارزیابــی گــردد.

  -5-۲-4

جدول ۶. ترکیب بافر خنثی فرمالین با اتانول %70

مقدار کل ترکیب

100 میلی لیتر 10% بافر فرمالین خنثی )در 40% فرمالدهید

37-40 میلی لیتر 100% فرمالدهید

6/5 گرم Na2HPO4 (anhydrous)

4/0 گرم Na2HPO4

900 میلی لیتر آب مقطر

اتانول %70

100 میلی لیتر 70 میلی لیتر الکل مطلق + 30 میلی لیتر آب الکل مطلق %100

100 میلی لیتر 73 میلی لیتر اتانول 96% + 27 میلی لیتر آب اتانول %96

)

4picric acid

1visotube
2goblet3FFPE blocks
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RNAlater
ایــن مــاده RNA را در نمونه هــای تــازه، 
بــه  فــوری  نیــاز  و  می کنــد   محافظــت 
ــر  ــه تأخی ــردن را ب ــز ک ــد فری ــروع فرآین ش

نــدازد. می ا

4-2-5-1 بافت

ــر از  ــت کمت ــک جه ــل از ی ــت را حداق باف
0/5 ســانتیمتر بــرش دهیــد و در حجــم 
پنــج برابــری از RNAlater غوطــه ور ســازید 
)مثــاًل بافــت بــه وزن نیــم گــرم نیــاز بــه 2/5 

دارد(.  RNAlater میلی لیتــر 

4-2-5-2- سلول

قبــل از اضافــه کــردن RNAlater پلــت 
بافــر  محلــول  از  حجمــی  در  را  ســلولی 
ــر  ــا 5 براب ــزان 4 ت ــه می ــفات (PBS) ب فس

ــد. ــرار دهی ق

4-2-5-3- ذخیره سازی

بافــت یــا نمونــه ســلولی درون RNAlater را 
در چهــار درجــه سلســیوس بــه مــدت یــک 
مــاه، در 25 درجــه سلســیوس یــک هفتــه و 
در 20 درجــه سلســیوس در مدتــی نامعیــن 
ــرای جــدا ســازی  ــرد. ب ــره ک ــوان ذخی می ت
RNA به آســانی بافــت را از RNAlater جــدا 

ــم. ــد را شــروع می کنی کــرده و فرآین

ــت و  ــال باف ــل و انتق 4-۲-۶- حم
ــالیدها اس

در  اســالیدها  و  پارافیــن  بلوک هــای 
ــتورالعمل و  ــا دس ــق ب ــط مطاب ــای محی دم
ــده  ــده و گیرن اســتانداردهای مؤسســه پذیرن
انتقــال داده می شــود. در ایــن خصــوص بــه 

بخش9.3مراجعــه شــود.

1A Plastic Biohazard Bottle  

4-۲-۷- کنترل کیفی نمونه بافتی

i.  از ترکیــب، حجــم و تاریــخ مصــرف معرف هــای 
شــیمیایی اطمینــان حاصــل شــود )تاریــخ و مــدت 
ــخ  ــان و تاری ــدت زم ــه، م ــع آوری نمون ــان جم زم
پــردازش نمونــه و مــدت زمــان نگاهــداری قبــل از 

انتقــال و اســتفاده از نمونــه(.

4-۲-۸- اطالعات ثبت شده

i.  تاریخ و زمان جمع آوری نمونه.
ii.  تعــداد نمونه هــای پــردازش نشــده، بلوک هــای 

ــالیدها. پارافین و اس
iii.  تاریخ و مدت زمان انتقال.

ــتورالعمل،  ــراف از دس ــر و انح ــه تغیی ــر گون iv.  ه
ــع آوری و  ــه جم ــوط ب ــات مرب مشــکالت و موضوع

ــه. ــردازش نمون پ

و  ادرار  نمونــه  آماده ســازی   -3-4
دهــان محوطــه  ســلول های 

ــاوی  ــد ح ــه می آی ــه در ادام ــتورالعمل های ک دس
پیشــنهاد هایی در خصــوص پــردازش و آمــاده 
ــت. ــان اس ــلول های ده ــه ادرار و س ــازی نمون س

4-3-1- ادرار

ــه  ــوط ب ــه ای مرب ــا شیش ــتیکی ی ــرف پالس i. ظ
ــن 50  ــد. بی ــز باش ــک و تمی ــداری ادرار خش نگاه
ــد،  ــته باش ــی داش ــر حجم های ــا 3000 میلی لیت ت
دهانــه آن گشــاد باشــد، درب آن غیرقابــل نشــت و 

ــد. ــده باش ــب گذاری ش ــح برچس ــور واض به ط
ii. در هنــگام حمــل و نقــل، نمونه هــای جمــع آوری 

شــده ادرار، بــه همــراه یــخ یــا در یخچــال باشــند.
ــا  ــز ی ــرای آنالی ــه ب ــی ک ــد در حجم iii.  ادرار بای

ــود. ــیم ش ــت تقس ــازی الزم اس ــره س ذخی
ــن  ــده حی ــش، نگاهدارن ــوع آزمای ــه ن ــته ب iv.  بس

ــود. ــه می ش ــیم اضاف ــا تقس ــع آوری و ی جم
ــر از آن در  ــه و کمت ــای 80- درج v.  ادرار در دم

ــود. ــداری می ش ــع نگاه ــروژن مای نیت

4-3-۲- سلول های دهانی

ــوب  ــع دهان شــویه، تی ــک بســته )حــاوی مای i.  ی
پالســتیکی پنجــاه میلی لیتــری، یــک بطــری 

ــر1  و  ــواد پرخط ــل م ــوص حم ــتیکی مخص پالس
ــرای  ــتورالعمل ب ــراه دس ــه هم ــال( ب ــت انتق پاک
می شــود.  داده  او  بــه  یــا  فرســتاده  داوطلــب 
ــدان خــود را مســواک  داوطلــب طبــق معمــول دن
ــو  ــا آب شستش ــار ب ــود را دو ب ــان خ ــد، ده می زن
می دهــد و دو ســاعت صبــر می کنــد. در ایــن 
ــا  ــد چیــزی به جــز آب خــورده شــده ی مــدت نبای

ــود. ــیده ش نوش
از  میلی لیتــر  پنجــاه  ســاعت،  دو  از  پــس    .ii
ــیده  ــوب کش ــویه در تی ــاری دهان ش ــول تج محل
شــود. ســپس ده میلی لیتــر آب اضافــه شــود. 
محلــول رقیــق شــده دهان شــویه در دهــان بــدون 
بلعیــدن بــه مــدت ســی ثانیــه غرغــره شــده و در 

ــود. ــده ش ــان چرخان ده
iii.  5 دقیقــه پــس از ایــن عمــل دهان شــویه 
ــده شــود و درب آن  ــه پالســتیکی بازگردان ــه لول ب

به خوبــی بســته شــود.
ــردازش  ــک به منظــور پ ــه بیوبان ــوراً ب ــه ف iv.  نمون
ــان  ــا زم ــورت ت ــن ص ــر ای ــود. در غی ــتاده ش فرس
انتقــال )حداکثــر تــا 24 ســاعت( در چهــار درجــه 

سلســیوس نگاهــداری شــود.
بــه  دهان شــویه  نمونــه  ورود  هنــگام    .v
آزمایشــگاه بــه تیوب هــای آزمایــش مخروطــی 15 

شــود. منتقــل  میلی لیتــری 
بــه   Tris-EDTAمحلــول میلی لیتــر   35   .vi
 g 450 محلــول دهان شــویه اضافــه شــده و در دور

ــود. ــانتریفیوژ ش ــه س ــدت 5 دقیق ــه م ب
ــن  ــت و رور ریخت ــوپر ناتان ــه آهســته س vii.  تخلی

آن.
ــا 45  ــار ب ــر ب ــار ه ــلول دو ب ــوی س viii.  شستش

.Tris-EDTA میلی لیتــر 
 Tris-EDTA پلــت ســلولی را در 50 میلی لیتــر  .ix
مجــددا حــل کــرده، پــس از آن بــه کرایو ویال هــای 

دو میلی لیتــری منتقــل می شــود.
x.  بعــد از آن نمونــه را در 80- درجــه یــا در 

ــد. ــرار دهی ــع ق ــروژن مای نیت
ــوان  ــان را می ت ــلول های ده ــه س ــه: نمون xi.  توج
ــی،  ــرس دهان ــه ب ــری از جمل ــای دیگ ــه روش ه ب

ــود. جمــع آوری نم

4-4-جمع آوری و کار بر روی بزاق

ــات دندانپزشــکی و اعصــاب  ــی تحقیق مؤسســه مل
ــوم  ــی بررســی پروتئ ــیوم تحقیقات ــکا کنسرس آمری
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بخش 4. دستورالعمل های انتخاب شده

باشــد و بعــد از هــر اســتفاده تعویــض شــود. طــی 
جمــع آوری بــزاق مقــدار کمــی از پــودر ســیتریک 
ــر دو  ــوب ه ــواپ مرط ــک س ــک ی ــه کم ــید4 ب اس
ــان مالیــده  ــه کنــاره پشــتی زب ــار ب دقیقــه یــک ب
ــدف  ــود. ه ــک ش ــزاق تحری ــح ب ــا ترش ــود ت ش
ــزاق غــدد  جمــع آوری 200 ماکــرو لیتــر (μL) از ب

تحــت فکــی اســت.
v.  در جمــع آوری بــزاق از غــدد زیر زبانــی، پروتکل 
شــبیه بــه دســتورالعمل جمــع آوری بــزاق از غــدد 
تحــت فکــی اســت. تنهــا تفــاوت در مســدود شــدن 
ــدف  ــت. ه ــی اس ــت فک ــی تح ــدد بزاق ــه غ روزن
ــزاق  ــر (μL) ب ــش از 100 ماکرولیت ــع آوری بی جم

غــدد زیــر زبانــی در هــر مرتبــه اســت.
vi.  در جمــع آوری بــزاق از غــدد پاروتیــد از ظــرف 
در  کنیــد.  اســتفاده   (parotid cup) مخصــوص 
ــوان در هــر  ــاز پژوهشــگر بالینــی، می ت صــورت نی
دو طــرف ظــروف جمــع آوری بــزاق را قــرار داد تــا 
امــکان جمــع آوری هــم زمــان بــزاق از هــر دو غــده 
فراهــم شــود. از اسیدســیتریک بــرای تحریــک 
ــل  ــمت قب ــده در قس ــه ش ــه روش گفت ــح ب ترش
اســتفاده می شــود. هــدف جمــع آوری بیــش از 
ــزاق غــدد پاروتیــد اســت.  یــک میلی لیتــر (mL) ب
به منظــور  بــزاق  ترشــح  اولیــه  0/1 میلی لیتــر 
ــد دور  ــازه پاروتی ــزاق ت ــع آوری ب ــان از جم اطمین
نمونه هــای جمــع آوری  توجــه:  ریختــه شــود. 
ــد روی  ــردازش بای ــل از پ ــان قب ــر زم ــده در ه ش

ــخ باشــد. ی
vii.  در رونــد پــردازش بــزاق بــرای هــر صــد 
پروتئینــاز5  مهارکننــده  از  بــزاق  میکرو لیتــر 

اســتفاده شــود
از محلــول  اضافــه کــردن 0/2 میکرو لیتــر    .a
Sig-)  کوکتــل اســتاندارد مهــار کننــده پروتئینــاز

تــکان  به آرامــی  کــه  حالــی  در   (ma,P8340
می دهیــم.

ســدیم  میکرو لیتــر   0/3 نمــودن  اضافــه    .b
 (orthovanadate Sigma, S6508) واندیــت6 
ــی (mM) و  ــی مول ــتاندارد 400 میل ــره اس از ذخی

تــکان داده شــود. به آرامــی 
viii.  نمونــه را بــا دور g 2600 به مدت پانزده دقیقه 
ــانتریفیوژ  ــیوس س ــه سلس ــار درج ــای چه در دم
ــا بیســت دقیقــه  کنیــد )چنانچــه الزم می دانیــد ت

ــپس: ــرد( س ــانتریفیوژ ک ــوان س ــز می ت نی
a.  محلــول رویــی یعنــی ســوپرناتانت را 
جــدا نمــوده و تیــوب را برچســب گذاری 
ــوپر  ــاز س ــد ف ــخص باش ــه مش ــد ک نمایی

ــت. ــزاق اس ــت ب ناتان
شــود.  انداختــه  دور  نبایــد  پلیت هــا    .b
اوریجینــال  تیــوب  به عنــوان  را  آن هــا 

کنیــد. برچســب گذاری 
ix.  نمونه هــا را در منفــی هشــتاد درجــه 

ســانتی گراد فریــز کنیــد.

ــلول های  ــازی س ــاده س 4-5- آم
ــم ــه رح دهان

یــا  بــرس  از  اســمیر  پــاپ  آزمایــش  در 
ــه  ــن نمون ــرای گرفت ــی7 ب ــپاچوالی چوب اس
ــود.  ــتفاده می ش ــم اس ــردن رح ــلول گ از س
ــر  ــه اســالید منتقــل شــده و در زی ــه ب نمون
غیــر  ســلول های  وجــود  میکروســکوپ 
پیــش ســرطانی(  یــا  نرمــال )ســرطانی 
بررســی می شــود. دســتورالعمل از میــان 
انتخــاب   جمــع آوری  متنــوع  روش هــای 

کنیــد: توجــه  شده اســت 
i.  بهتــر اســت نمونــه در فــاز قاعدگــی یــا در 
شــرایط عفونــت شــدید گرفتــه نشــود. البتــه 

وجــود کمــی خونریــزی مانعــی نــدارد
ــن  ــرای گرفت ــان مناســب ب ــار داری زم ii.  ب
ــه  ــر ب ــرا منج ــت زی ــمیر نیس ــه پاپ اس نمون

ــود. ــده می ش ــراه کنن ــج گم نتای

4-5-1- گرفتن نمونه سلول

ســر بلنــد اســپاچوال را در گــردن رحــم فــرو 
ــد.  ــه بچرخانی ــه 360 درج ــه زاوی ــرده و ب ب
اســتفاده  ســرویکال  بــرس  از  چنانچــه 
ــردن  ــه گ ــرس را در دهان ــر ب ــد، س می کنی
ــره 360  ــی 3 دای ــد و به آرام ــم وارد کنی رح

ــد. ــه ای بچرخانی درج

4-5-۲ گرفتن نمونه پاپ اسمیر

اســالید  روی  بــر  به دقــت  را  نمونــه   .i
شیشــه ای منتقــل کنیــد و چنانچــه هــر گونه 
ــدداً  ــد مج ــاهده ش ــال مش ــر نرم ــورد غی م

توســط  شــده  تولیــد  پروتئیــن  )کل 
ــا در  ــگاه کالیفرنی ــزاق را در دانش ــلول( ب س
لس آنجلــس بنیــان گذاشــته اســت. پروتــکل 
جمــع آوری و کار بــا بــزاق از دســتورالعمل و 
ــزاق، از  ــی ب ــه پروتئین ــای کتابچ پروتکل ه
 Hu) ایــن کنسرســیوم اســتخراج شده اســت

.(et al. 2007
انجــام  صبــح  در  بــزاق  جمــع آوری    .i
شــود )در صــورت امــکان ســاعت ده تــا 
ــل  ــاعت قب ــک س ــل ی ــح(. حداق ــازده صب ی
ــامیدن و  ــوردن، آش ــه از خ ــن نمون از گرفت

شستشــوی دهــان خــود داری شــود.
ii.  بطــری آب آشــامیدنی بــه داوطلــب، داده 
شــده و از فــرد درخواســت شــود کــه بــا آن 
ــیدن آب  ــدون نوش ــود را ب ــان خ ــع ده مای

شستشــو دهــد.
iii.  پنــج دقیقــه پــس از شستشــوی دهــان، 
از داوطلــب خواســته شــود، بــزاق را در لولــه 
ــانتریفیوژ  ــاه میلی لیتــری س ــتریل پنج اس
ــب از صحبــت  ــن مــدت داوطل ــزد. در ای بری
ــر  ــت س ــر اس ــد. بهت ــود داری کن ــردن خ ک
ــه  ــد ک ــازه ده ــن آورده و اج ــود را پایی خ
دهــان  جلــو  در  به طــور طبیعــی  بــزاق 
ــدت  ــه م ــت را ب ــن وضعی ــود و ای ــع ش جم
کوتاهــی حفــظ کــرده و ســپس بــزاق را بــه 
ــار  ــن عمــل یــک ب ــزد. ای داخــل تیــوب بری
در دقیقــه تــا ده دقیقــه انجــام شــود. هــدف 
رســیدن بــه پنــج میلی لیتــر مایــع بــزاق در 
لولــه اســت. الزم اســت کــه لولــه جمــع آوری 
بــزاق حیــن جمــع آوری، در یــخ قــرار گیــرد. 
بــه داوطلــب یــاد آوری شــود کــه بــا ســرفه 

ــزاق اضافــه نشــود. خلــط بــه ب
iv.  به منظــور جمــع آوری بــزاق از غــده 
ــیله گاز  ــه وس ــت ب ــی1 الزم اس ــت فک تح
مجــرای  از  بــزاق  خــروج   2×2 اســتریل 
غــدد پاروتیــد2 را مهــار کــرد. کــف دهــان را 
خشــک کنیــد و خــروج مایــع از غــدد زیــر 
ــاز شــدن  ــرای ب ــد. ب ــی3 را مســدود کنی زبان
ــد  ــب بخواهی ــی، از داوطل ــت فک ــدد تح غ
کــه زبــان خــود را به آرامــی بــاال بــرد. بــرای 
جمــع آوری بــزاق غــدد تحــت فکــی، از ابــزار 
اســتریل اســتفاده کنیــد به طــوری کــه 
4citric acidدارای ســر قابــل تعویــض و یــک بــار مصــرف 

5proteinase inhibitors

 
6Sodium Vanadate (Na3VO4  

7wooden spatula or a brush

)
1submandibular saliva
2parotid duct
3Sublingual saliva
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ــرعت  ــه را به س ــود. نمون ــه ش ــه گرفت نمون
ــا  ــاتیو ب ــپری فیکس ــد و از اس ــس کنی فیک
ــانتیمتری  ــه 20 س ــب از فاصل ــه مناس زاوی
اســتفاده کنیــد و یــا اینکــه فــوراً اســالید را 
در اتانــول 95% بــه مــدت پنــج دقیقــه قــرار 
ــر اســالید ســریعاً فیکــس نشــود  ــد. اگ دهی
ســلول ها خشــک شــده و از حالــت معمــول 
خــارج می شــود و دیگــر قابلیــت بررســی در 

ــدارد. ــگاه ن آزمایش
ــرون  ــته و بی ــی بس ــپکولوم را به آرام ii.  اس

ــد. بیاوری
iii.  تمامــی وســایل را در محلــول ضــد 

عفونــی قــرار دهیــد.

4-5-3- پس از گرفتن اسمیر

i.  لبــه اســالید مــات شــده را به دقــت 
کنیــد. برچســب گذاری 

ii.  در گــزارش بیمــار هــر گونه مشــاهده ای را 
ثبــت نماییــد. مشــاهده ناحیــه تغییــر شــکل 
ــا ضایعــات دیگــر و  یافتــه، التهــاب، زخــم ی
ترشــح غیرمعمــول ثبــت شــود. توجــه شــود 
کــه آیــا نمونه هــای دیگــر مثــاًل نمونــه پــاپ 
ــه شده اســت  اســمیر از مناطــق دیگــر گرفت

و اگــر خانــم بــه مــکان دیگــری مراجعــه کــرده 
اســت در چــه زمانــی و در کجــا بــوده اســت.

4-۶-کار با نمونه مو و ناخن

زمینــه  پیشــنهاد هایی در  ایــن دســتورالعمل 
جمــع آوری نمونــه مــو و ناخــن دارد.

4-۶-1- مو

موی سر به طریق زیر جمع آوری می شود:
ــک خــط فرضــی در پشــت ســر  ــداد ی i.  در امت
ــوش  ــه ســمت گ ــوش ب ــک طــرف گ ــز ی از مرک
دیگــر مقــداری از مــو را به انــدازه ضخامــت یــک 
مــداد از ریشــه )نزدیــک بــه پوســت ســر( بــا یک 

نــخ کوچــک یــا نــوار پالســتیکی جمــع کنیــد.
ــورت  ــر و در ص ــت س ــی پوس ــو را از نزدیک ii.  م
ــدن پوســت ســر جــدا کنیــد. ــدون بری امــکان ب

iii.  بــا قــرار دادن قســمت بریــده شــده در 
فویــل آلومینیومــی یــا بســته بنــدی پالســتیکی، 

ــد. ــظ کنی ــو را حف ــی م ــت افق موقعی
ــت  ــا عالم ــو را ب ــوک م ــه و ن ــای ریش iv.  انته
گذاشــتن بــر روی فویــل یــا بســته بنــدی 

ــدار مشــخص  ــا جوهــر پای ــا قلمــی ب پالســتیکی ب
کنیــد و بــه هیــچ وجــه از نــوار چســب1 اســتفاده 

ــد. نکنی
تمیــز  و  خشــک  پاکــت  در  را  نمونــه    .v
بــه  و  دهیــد  قــرار  برچسب گذاری شــده 
ــه  ــید ک ــته باش ــه داش ــتید. توج ــگاه بفرس آزمایش
ــاًل  ــا )مث ــا داروه ــو ی ــگ م ــفیدکننده ها، رن ــا س آی
یــا  شده اســت  اســتفاده  سلنیوم منوکســیدیل2( 

ــر. خی
  لطفــاً توجــه کنیــد کــه از مــوی ســایر قســمت ها 
ــبیل، قفســه  ــش، س ــل، ری ــر بغ ــوش، زی ــد گ مانن
ســینه، و غیــره نیــز چنانچــه مــوی ســر در 
ــز اســتفاده می شــود. ــرای آنالی دســترس نباشــد ب

4-۶-۲- ناخن

یــک جفــت ناخــن گیــر تمیــز آمــاده شــود. ناخــن 
ــز  ــد تمی ــا بای ــز شــود. ناخن ه ــکل تمی ــا ال ــر ب گی
ــر  ــای ه ــند. ناخن ه ــده باش ــش ش ــده و پولی ش
انگشــت دســت یــا پــا بایــد در بســته های جداگانــه 
ــام  ــر بســته بان پالســتیکی جمــع آوری شــوند و ه
مخصــوص نام گــذاری  شــود )مثــاًل انگشــت نشــانه 

.)Exper Tox و NMS ــگاه ــت آزمایش راس

1tape  2Selenium minoxidil  
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پیوست 1

خط مشی IARC در دسترسی به نمونه های 
بیولوژیکی انسان

پیوست 1-1 تعاریف

ــا همــکاری  The IARC Biobank (IBB): مرکــز ذخیــره بین المللــی نمونه هــای زیســتی کــه توســط مطالعــات بین المللــی IARC و ب  1.1
.(http://ibb.iarc.fr/) شــرکای بین المللــی آن تهیــه شده اســت

The Laboratory Services and Biobank Group (LSB):LSB عهــده دار مســئولیت مدیریــت IBB اســت. ایــن گــروه خدمــات در   1.2
آزمایشــگاهی آماده ســازی نمونه هــا را قبــل ازمطالعــه و حمل ونقــل ارائــه می دهــد.

ــایر  ــا و س ــده از آن ه ــتق ش ــوالت مش ــا محص ــک ی ــات بیولوِژی ــلول ها، مایع ــان، س ــای انس ــامل بافت ه Biological resources: ش  1.3
ــت. ــه اس ــه نمون ــوط ب ــت مرب ــای باکیفی داده ه

Sample collections: شــامل مجموعــه منابــع بیولوژیــک بــر پایــه ویژگی هــای مشــترک اســت )مثــاًل ســرم اشــخاص بــر اســاس یــک   1.4
ــتان(. ــرطان پس ــت س ــی از باف ــه بالین ــور، مجموع ــت مح ــه جمعی مطالع

ــوط  ــات مرب ــه و اطالع ــه نمون ــوط ب ــه نمونه هــای بیولوژیک،حاشیه نویســی های مرب ــوط ب ــام مرب ــد ن ــات فاق Associated data: اطالع  1.5
ــه. ــت نمون ــه کیفی ب

Steering committee for multicentre studies: کمیتــه راهبــری مطالعــات چنــد مرکــزی کــه نقــش هماهنــگ کننــده یــک مطالعــه   1.6
ــه. ــک مطالع ــع بیولوژی ــتفاده از مناب ــه اس ــه ب ــا توج ــی ب ــای پژوهش ــردن فعالیت ه ــگ ک ــئولیت هماهن ــامل مس ــاص را دارد؛ ش خ

(IARC Principal Investigator )PI: محقق اصلی مسئولیت جمع آوری نمونه را در IARC دارد.  1.7
ــد و  ــدا تأیی ــی در ابت ــق اصل ــه توســط محق ــه ای اســت ک ــع آوری نمون ــه مســئول جم (IARC Custodian )CU: دانشــمند IARC ک  1.8
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شده اســت. فرســتاده 
Biobank Steering Committee (BSC): کمیته راهبری است که فعالیت های بانک زیستی را در IARC نظارت می کند.  1.9

ــتفاده از  ــت های اس ــی درخواس ــور بررس ــری به منظ ــه راهب ــه کمیت ــر مجموع Biobank Application sub-Committee (BAC): زی  1.10
ــانی. ــک انس ــع بیولوژی مناب

ــر عهــده  IARC Ethics Committee (IEC): کمیتــه اخــالق در IARC مســئولیت ارزیابــی صالحیــت اخالقــی در همــه پروژه هــا را ب  1.11
دارد.

ــه  ــت ک ــور اس ــر کش ــی در ه ــی عموم ــه تحقیقات ــک مؤسس ــه ی ــته ب ــمند وابس ــت دانش ــده؛ در حقیق ــت کنن Requestor: درخواس  1.12
را دارد.  IARC نمونه هــای  بــه مجموعــه  درخواســت دسترســی 

User: درخواست کننده ای که تأییدات الزم را برای دسترسی به منابع بیولوژیک IARC دریافت کرده است.  1.13
ــی آن  ــه ط ــان، ک ــده میزب ــت کنن ــی درخواس ــه تحقیقات ــن IARC و مؤسس ــه بی Material Transfer Agreement (MTA): توافقنام  1.14

ــت. ــر شده اس ــرد ذک ــد ک ــکاری خواهن ــن هم ــت آن طرفی ــه تح ــی ک ــرایط و ضوابط ش
Study results: همه نتایج تحقیقاتی است که طی استفاده از نمونه های IARC به دست آمده است.  1.15

ضمیمه 1- ۲ دسترسی به نمونه: اصول و سیاست ها

1-۲-1 مقدمه

 IBB ــا اســت. ســرمایه ــا ســرطان در دنی ــن نمونه هــای مرتبــط ب ــن و متنوع تری ــی از بزرگ تری ــک بیولوژیــک IARC (IBB) شــامل مجموع های بان
توســط کشــورهای عضــو تأمیــن می شــود و هزینــه تحقیقاتــی و میزبانــی بیــش از پنجــاه مطالعــه مختلــف توســط دانشــمندان IARC رهبــری و 

ــود. ــت می ش هدای
در طــول ســال ها، تعــداد قابــل توجهــی از مطالعــات بــزرگ اپیدمیولــوژی مولکولــی کــه شــامل جمــع آوری نمونــه اســت، توســط IARC پیــش 
ــت.  ــوع اس ــیار متن ــی بس ــورد بررس ــای م ــوع بیومارکره ــت و ن ــی، حاکمی ــم، طراح ــر حج ــات از نظ ــن مطالع ــت. ای ــگ شده اس ــه و هماهن رفت
ــات  ــوردی (case–control) و مطالع ــرل م ــات ســری (case series)، شــیوع (prevalence studies)، کنت ــی شــامل مطالع ــای تحقیقات طرح ه
گروهــی (cohort studies) بــوده اســت. بیشــتر نمونه هــا در IBB شــامل مایعــات بــدن، پالســما، ســرم، ادرار و همچنیــن DNA اســتخراج شــده 

ــت. ــا اس از نمونه ه
http://ibb.iarc.fr/docs/collec-) قابــل دسترســی اســت IBB در وب ســایت IARC  جــدول نمونه هــای بیولوژیــک موجــود در بانــک بیولوژیــک

tion_table.pdf). ایــن جــدول جزئیاتــی در خصــوص نمونــه اولیــه، طراحــی اولیــه مطالعــه و کلیــد واژه هــای توصیفــی مجموعــه ارائــه می دهــد 
و نــام محقــق اصلــی و محقــق مســئول تأییــد نمونــه (PI/CU) را جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر توســط درخواســت کننــده ذکــر می کنــد.

 (IBB) ــر فعالیــت بانــک بیولوژیــک کمیتــه رهبــری (BSC) و کمیتــه اخــالق (IEC) بخشــی از ســاختار ســازمانی IBB اســت کمیتــه رهبــری ب
نظــارت کــرده و توصیه هــای جهــت توســعه و پیشــرفت بانک زیســتی، بــه مدیــر آن ارائــه می دهــد. کمیتــه اخــالق بــا فراهــم نمــودن راهنما هــای 

ــد. ــا نظــارت می کن ــی پروژه ه ــر تمام ــی ب ــا دســتورالعمل های اخالق ــا، در هماهنگــی ب ــی فعالیت ه ــی و ارزیاب اخالق

1-۲-۲ اصول راهنما

ــا بودجــه عمومــی و مســئولیت  ــذا IARC به عنــوان یــک ســازمان بین المللــی ب مأموریــت IARC ترویــج تحقیقــات بین المللــی ســرطان اســت. ل
ــای  ــن اســاس نمونه ه ــر ای ــرد. ب ــره شــده، صــورت پذی ــک ذخی ــای بیولوژی ــن اســتفاده ممکــن از نمونه ه ــات مشــترک، می خواهــد بهتری تحقیق
بیولوژیــک بــرای پروژه هــای پژوهشــی مطابــق بــا اهــداف علمــی IARC و اســتانداردهای قانونــی و اخالقــی IARC / WHO در دســترس هســتند.

 اصــل دسترســی بــه ایــن معنــی اســت کــه از نمونه هــا و اطالعاتــی کــه بــه آژانــس داده شده اســت، بهتریــن اســتفاده علمــی ممکــن بــا توجــه 
بــه منافــع شــرکت کننــدگان و منافــع عمومــی صــورت پذیــرد. به ویــژه محققــان مســئول (PI/CU) در IARC کوشــش می کننــد اســتفاده بالقــوه 

از منابــع و کاربــران جدیــد را در سراســر جهــان شناســایی کــرده و محققــان ســرطان را از پیشــرفت های علمــی جهانــی آگاه ســازند.
دسترسی و استفاده از منابع بیولوژیک IBB توسط اصول زیر تنظیم می شود:

ــوان  ــی به عن ــای مل ــز همکاری ه ــه مرک ــق ب ــس هســتند متعل ــداری آژان ــه تحــت نگاه ــی ک ــای بیولوژیک ــی، نمونه ه ــک اصــل کل ــوان ی   به عن
ــای  ــه نمونه ه ــی ب ــه، دسترس ــود. درنتیج ــق ش ــر تواف ــن ام ــالف ای ــه برخ ــورت جداگان ــه به ص ــر اینک ــد مگ ــی می مانن ــه باق ــده اولی تأمین کنن
بیولوژیکــی در IBB بــرای اشــخاص ثالــث پــس از مشــورت و موافقــت بــا مرکــز ملــی مربوطــه و محققــان مســئول (PI/CU) در IARC قابــل اجــرا 
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خواهــد بــود.
  تقاضای درخواست کنندگان نمونه از روش درخواست نمونه که مراحل آن در ادامه می آید تبعیت خواهند کرد.

  اصــول محرمانگــی و حفاظــت اطالعــات IARC در IBB نیــز بــا محوریــت محرمانگــی و ناشــناس بــودن افــراد، حقــوق آن هــا، حریــم خصوصــی 
ــد. ــه اجــرا در  می آی ــت شــده و ب ــا رعای ــت شــرکت کنندگان در همــه زمان ه و رضای

ــه در  ــی نمون ــا و یکپارچگ ــار داده ه ــان از اعتب ــاز و اطمین ــه نی ــه ب ــا توج ــئوالنه ب ــع و مس ــتفاده به موق ــرای اس ــک IBB ب ــای بیولوژی   نمونه ه
دســترس خواهند بــود.

   نمونه های بیولوژیک IBB فقط برای استفاده تحقیقاتی و نه اهداف انتفاعی قابل استفاده هستند.
ــرای جمــع آوری نمونه هــا درنظر گرفته شده اســت بایســتی در راســتای اهــداف بلنــد مــدت  ــر از اهــداف اولیــه کــه در ابتــدا ب   کاربردهــای فرات

و کوتــاه مــدت IARC در کمیتــه اخــالق (IEC) تصویــب شــود.
ــج  ــه IARC نتای ــد ک ــاز دارن ــران نی ــی IARC، کارب ــای بیولوژیک ــه نمونه ه ــداوم مجموع ــاء م ــدام ارتق ــت اق ــد در دس ــان از رون ــرای اطمین   ب
ــا اســتفاده از داده هــا و  بــه دســت آمــده از آنالیزهــای خــاص )شــامل تجربــه و تحلیــل داده هــای بیولوژیــک، متغیرهــای مشــتق شــده و ...( را ب

ــود. ــی مشــخص ش ــق قبل ــه در تواف ــر اینک ــد؛ مگ ــه ده ــای IBB ارائ نمونه ه
ــر اســاس هزینه هــای اســتاندارد منتشــر شــده  ــه و تحلیــل و حمل ونقــل ب ــه قبــل از تجزی ــردازش نمون ــه، پ ــی نمون ــران در هزینــه بازیاب   کارب

ــرد. ــارکت خواهند ک ــط IBB مش توس
  ایــن حــق بــرای IARC کــه بعضــی از درخواســت ها را رد کنــد )بــدون نیــاز بــه دفــاع و توجیــه تصمیــم اتخــاذ شــده( محفــوظ اســت البتــه 

بازخــورد مناســب در مــورد امتنــاع از دسترســی ارائــه شــود.

IBB 1-3-1 محدودیت دسترسی به نمونه های بیولوژیک

 نمونه هــای بیولوژیــک متعلــق بــه IBB تنهــا به منظــور اهــداف تحقیقاتــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و در اهــداف انتفاعــی محققــان وابســته 
بــه ســازمان های تحقیقاتــی بخــش عمومــی اســتفاده نمی شــوند. دسترســی ممکــن اســت بــه دالیــل خاصــی ممنــوع شــود ماننــد:

  حجم نمونه موجود با توجه به ارزش علمی مجموعه در آینده کافی نیست.
   پــروژه بــا دیگــر پروژه هــای در حــال انجــام یــا برنامــه ریــزی شــده، همپوشــانی دارد کــه منجــر بــه دوبــاره کاری غیرضــروری از کار و اتــالف 

ــع می شــود. ــواد و مناب م
PI/) کیفیــت علمــی پــروژه مطــرح شــده کافــی نیســت؛صالحیت علمــی و توانایــی مدیریــت پــروژه به طــور خــاص توســط محققــان مســئول  

CU) و کمیتــه اخــالق (IEC) در IARC تعییــن می شــود. متقاضــی بایــد شــواهد داشــتن تخصــص، منابــع کافــی و توانایــی مالــی را بــرای اتمــام 
موفقیــت آمیــز پــروژه ارائــه دهــد.

  مســائل اخالقــی و قانونــی در پروپــوزال وجــود دارد. مثــاًل بهــره بــرداری پیشــنهاد شــده از نمونــه در طــرح بــا مقاصــد اولیــه ذکــر شــده در فــرم 
رضایــت آگاهانــه ســازگاری نــدارد.

  پروژه پیشنهادی با مأموریت و اهداف IARC و دستورالعمل و راهنما های سالمت عمومی در تضاد باشد.

1-4- روش دسترسی به منابع بیولوژیکی IARC و نظارت

1-4-1 روش درخواست نمونه

مرحلــه یــک: درخواســت دسترســی بــه منابــع بیولوژیک بایســتی مســتقیماً بــه بانــک بیولوژیــک ارســال شــود (http://ibb@iarc.fr). درخواســت 
ــورد  ــات در م ــن اطالع ــروژه (CIRC 67 11/2013) متضم ــرکای پ ــرم درخواســت ش ــروژه (CIRC 66 11/2013) و ف ــرم درخواســت پ ــده ف کنن

پــروژه، درخواســت کننــده و درخواســت مؤسســه تکمیــل می کنــد.
 (PI/CU) مرحلــه دوم: پــس از بررســی فــرم درخواســت و فــرم مشــخصات شــریک پــروژه، بانــک بیولوژیــک درخواســت را بــه محققــان مســئول

در IARC می فرســتد تــا در بررســی درخواســت کمــک کننــد.
مرحلــه ســوم: بررســی اولیــه توســط محققــان مســئول (PI/CU) در IARC انجــام شــده و پیشــنهاد بــه کمیتــه راهبــردی و کمیتــه ویــژه بررســی 

درخواســت های اســتفاده از منابــع بیولوژیــک (BSC/BAC) فرســتاده می شــود.
  در مطالعــات چنــد مرکــزی بــه روشــی کــه قبــاًل تعریــف شده اســت، محققــان مســئول (PI/CU) در IARC بــا کمیتــه راهبــری مطالعــه تمــاس 
می گیرنــد. )مثــاًل کمیتــه راهبــردی تحقیقــات آینده نگــر در ســرطان و تغذیــه اروپــا [EPIC]). کمیتــه راهبــری مربوطــه، درخواســت را بــر اســاس 

پروپــوزال تصویــب شــده بررســی نمــوده و بــه محققــان مســئول (PI/CU) در IARC بازخــورد را ارائــه می دهــد.
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شــکل 1 پیوســت 1. فراینــد مــورد نیــاز بــرای آمــاده ســازی نمونه هــا-BAC: کمیتــه اجرایــی بانک زیســتی؛ BSC: کمیتــه هدایــت بانک زیســتی؛ CU: کمیتــه 
.IARC مســئول رســیدگی :PI ؛IARC کمیتــه اخــالق :IARC ؛IARC حفاظــت

مرحلــه چهــارم: هنگامــی کــه درخواســت توســط کمیته هــای BSC/BAC یــا کمیتــه راهبــردی مطالعــه تأییــد شــود، درخواســت کننــده مطلــع 
می شــود. ســپس پرسشــنامه اخــالق در IARC به منظــور تصویــب بــه کمیتــه اخــالق (IEC) فرســتاده شــود.

مرحلــه پنجــم: پــس از تصویــب کمیتــه اخــالق (IEC)، بایــد فــرم درخواســت بانک زیســتی (CIRC 68 11/2013) بــه همــراه همــه مــدارک 
الزم توســط درخواســت کننــده تکمیــل شــده و بــه بانک زیســتی IARC ارســال شــود تــا بیوبانــک بتوانــد نمونه هــای مــورد درخواســت و تفاهــم 

نامــه مربــوط بــه انتقــال مــواد (MTA) طرفیــن را (CIRC 41 04/2013) تنظیــم و آمــاده کنــد.
مرحلــه ششــم: بیوبانــک IARC پــس از دریافــت تفاهــم نامــه امضــا شــده طرفیــن و دریافــت هزینــه مربــوط بــه دسترســی بــه نمونــه اقــدام بــه 

انتقــال آن بــه پــروژه خواهــد کــرد.
ــه انتقــال مــواد (MTA) پرداخــت هزینه هــای نمونه هــای مرتبــط، بانک زیســتی  ــوط ب ــم: پــس از اعــالم وصــول تفاهــم نامــه مرب ــه شش مرحل

ــا ارســال نمونه هــای مــورد نیــاز، ادامــه خواهــد  داد. IARC پــروژه را ب
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1-4-۲- نظارت و پیگیری

به منظــور نظــارت بانــک بیولوژیــک IARC، الزم اســت درخواســت کننــده گــزارش پیشــرفت پــروژه (CIRC 69 11/2013) را هــر شــش مــاه پــس 
از دریافــت نمونــه، ارســال کنــد

1-5- مسئولیت درخواست کننده یا مؤسسه درخواست کننده

متقاضیان دسترسی به منابع بیولوژیک IARC، مسئولیت های زیر را بر عهده دارند.

1-5-1 درخواست و دریافت

متقاضی باید:
  وابسته به یک سازمان شناخته شده دانشگاهی یا دیگر سازمان های تحقیقاتی عمومی باشد.

  روش درخواست نمونه را که در باال شرح داده شد تعقیب کند و مقررات و اصول کلی مندرج در خط مشی را بپذیرد.
  هزینه دسترسی به منابع بیولوژیک را طبق برآورد IARC پرداخت نمائید.

  موافقت با هرگونه درخواست از بین بردن نمونه توسط IARC اطالع داده شود، مجوز استفاده از نمونه لغو می شود.

1-5-۲- در طول مدت مطالعه

درخواست کننده باید:
  تحقیــق را همان طــور کــه در فــرم انتقــال نمونــه و اطالعــات درزمینــه مالکیــت نمونــه و داده هــا (IARC MTA) تصریــح شده اســت بــر عهــده 

.(CIRC 41 04/2013) گرفتــه و بپذیــرد
  در طی یک سال از دریافت نمونه برنامه ای برای انتشار نتایج مطالعه در مجالت مورد نظر ارائه شود.

ــا خــراب  ــی اســت ی ــا باق ــی کــه مطالعــه کامــل می شــود و نمونه ه ــا زمان ــاه ت ــروژه (CIRC 69 11/2013) هــر شــش م   گــزارش پیشــرفت پ
.)IARC MTA ــر اســاس دســتورالعمل ــه شــود )ب ــده شده اســت تهی ــاز گردان ــه IARC ب ــا ب شــده و ی

  اطمینــان از انطبــاق بــا شــرایط و ضوابــط؛ MTA کاربرانــی کــه دســتورالعمل MTA را نقــض کرده انــد از دسترســی مجــدد بــه منابــع بیولوژیــک 
IARC محــروم خواهنــد شــد.

1-5-3- پایان مطالعه

درخواست کننده باید:
.(CIRC 69 11/2013) نتایج حاصل از مطالعه را پس از اتمام که شامل انتشارات نیز می شود ارائه کند  

  باز گراندان نمونه های استفاده نشده به IARC مگر آنکه در تفاهم نامه MTA بیان شده باشد.
   یــک نســخه از نتایــج تولیدشــده در مطالعــه را کــه بــا اســتفاده از منابــع بیولوژیکــی IARC )داده خــام یــا ســایر منابــع( انجــام شــود ظــرف 

شــش مــاه پــس از انتشــار بــرای IARC تهیــه کنــد.

1-۶- قدر دانی در تحقیقات

قــدر دانــی از همــه منابــع نمونه هــای بیولوژیــک و دسترســی و اســتفاده از منابــع بانــک بیولوژیــک IARC (IBB) در هــر انتشــار بایــد صــورت گیــرد. 
تمــام انتشــارات بایــد حداقــل قــدر دانــی زیــر را دارا باشــند:

» ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از داده هــا و نمونه هــای ارائــه شــده توســط بانــک بیولوژیــک IARC امــکان پذیــر شــد.« عــالوه بــر ایــن، در صــورت 
لــزوم قــدر دانــی از منبــع اصلــی نمونــه و منابــع مالــی تحقیــق نیــز انجــام شــود. در برخــی مــوارد ممکــن اســت قواعــد خاصــی در مــورد نوشــتن 

وجــود داشــته باشــد؛ ایــن مــورد بــر اســاس یــک توافــق بــرآورده می شــود.
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1-۷- اسناد مرجع

7.1  IARC Policy on Access to Human Biological Materials (IARC/Access Policy/Group-BSC/EN/11/2013):  
http://ibb.iarc.fr/docs/iarc-policy-access.pdf

7.2 Project Application Form (CIRC 66 11/2013): http://ibb.iarc.fr/docs/IBB_ProjectForm.dot
7.3 Partner Profile Form (CIRC 67 11/2013): http://ibb.iarc.fr/docs/IBB_PartnerForm.dot 
7.4 IARC Ethics Questionnaire: http://ethics.iarc.fr/Submission/index.php
7.5 Biobank Request Form (CIRC 68 11/2013): http://ibb.iarc.fr/docs/IBB_RequestForm.dot
7.6 MTA Form (CIRC 41 04/2013): http://ibb.iarc.fr/access/index.php
7.7 Project Progress Report Form (CIRC 69 11/2013): http://ibb.iarc.fr/docs/IBB_ReportForm.dot
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پیوست 2

دستورالعمل اخذ رضایت آگاهانه

ــای  ــه و برگه ه ــه آگاهان ــرم رضایت نام ــه ف ــرای تهی ــتورالعملی ب ــات، دس ــی تصمیم ــت: طراح ــه شده اس ــش تهی ــه بخ ــتورالعمل در س ــن دس ای
اطالعــات جامــع مشــارکت کنندگان و ارتبــاط اختصاصــی اطالعــات مشــارکت کنندگان و فرم هــای رضایت نامــه بــه الگوهــای بانک هــای  زیســتی.

۲-1- طراحی تصمیمات

این قسمت حاوی نکات مفیدی در خصوص طراحی فرم های اطالعات مشارکت کنندگان و فرم  رضایت نامه است.

۲-1-1- از کجا باید شروع کرد؟

ــه کــه در قســمت 3.2 ذکــر شده اســت شــروعی خــوب  ــات مشــارکت کنندگان و فرم هــای رضایت نام ــه شــده در برگه هــای اطالع  الگوهــای ارائ
بــرای گرفتــن ایــده کلــی در خصــوص طراحــی ایــن برگه هــا و فرم هــا اســت.

ــه  ــناد جداگان ــورت اس ــه را به ص ــرم رضایت نام ــارکت کنندگان و ف ــات مش ــای اطالع ــد برگه ه ــا بای ۲-1-۲- آی
طراحــی کــرد؟

ــن  ــع ای ــازی و توزی ــره س ــرای ذخی ــری ب ــن کار راه حــل عملی ت ــاالً ای ــوند و احتم ــم طراحــی می ش ــه از ه ــا جداگان ــن فرم ه ــول ای ــور معم به ط
اســناد در بیوبانــک اســت. بااین حــال، در مطالعــات بالینــی کــه درگیــر بانک زیســتی هســتند، ایــن دو ســند باهــم ادغــام می شــوند تــا از ذخیــره 

شــدن هــر دو ســند باهــم اطمینــان حاصــل شــود.

83 پیوست 2. دستورالعمل اخذ رضایت آگاهانه



اختیاری یا اجباری بخش

اجباری چرا بافت ها و مایعات بدن انسان برای تحقیقات، حیاتی محسوب می شوند؟

اجباری منطور از ایجاد این بانک زیستی چیست؟
 با پاسخ دادن به سواالتی مانند

هدف از ایجاد بانک زیستی چیست؟      
آیا بانک زیستی، مختص به یک بیماری خاص است؟ 
آیا برنامه ای برای مطالعه غیر مشخصی دیگری در آینده) استفاده ثانویه( وجود دارد؟ 

اجباری چه کسی مطالعه را تأیید کرده است؟

ــرم  ــود در ف ــای موج ــا چهارخانه ه ــند ی ــری بنویس ــرح مختص ــدگان ش ــرکت کنن ــت ش ــاز اس ــا نی ۲-1-3- آی
رضایت نامــه را عالمــت بزننــد؟

توصیــه می شــود، بیوبانــک بهتریــن عملکــرد خــود را در مطالعــات بالینــی کــه الزمــه آن پــاراف کــردن یــا عالمت گــذاری خانه هــای موجــود در 
فــرم رضایت نامــه اســت، بــه کار ببندنــد. ارزش واضــح بــودن ایــن مــوارد در فرم هــای رضایت نامــه کامــاًل روشــن اســت.

۲-1-4- آیا می توان عبارات ورود و خروج اختیاری )opt-in/opt-out( را در فرم رضایت نامه قرار داد؟

ــاًل یــک بانک زیســتی هنگامــی  ــار، امــکان حمایــت بانک زیســتی از آن تصمیــم اســت. مث ــارات اعطــای اختی ــن نکتــه قبــل از وجــود عب مهم تری
ــت. از  ــات، نیس ــه حیوان ــوط ب ــات مرب ــده در تحقیق ــرکت کنن ــه ش ــه ب ــروج از مطالع ــازه خ ــای اج ــه اعط ــادر ب ــت ق ــع شده اس ــه توزی ــه نمون ک
شــایع ترین مشــکالت ایــن اســت کــه پایــگاه داده بانک زیســتی، تصمیمــات شــرکت کننــده را ثبــت نمی کنــد. نتیجــه آن جســتجوی وقــت گیــر 
بــرای پیــدا کــردن رضایت نامــه در هــر مرتبــه از توزیــع نمونــه اســت. در صــورت وجــود عبــارت ورود و خــروج اختیــاری فــرم رضایت نامــه، بایــد 
دو آیتــم بلــه یــا خیــر نیــز در فــرم رضایت نامــه اضافــه شــود تــا بــه ایــن ترتیــب مشــخص شــود کــه ایــن اظهــارات اختیــاری اســت. اطالعــات 

ــد. ــدول 2-2 مشــاهده کنی ــا در ج ــای پوی ــد در رضایت نامه ه ــاری را می توانی ــروج اختی ــارت ورود و خ ــه عب ــوط ب مرب

۲-1-5- آیا باید به آنچه در آینده برای نمونه اتفاق می افتد توجه نمود؟

ــه اســتفاده از  ــل اســت، بانک زیســتی ب ــه در حــال تکمی ــرم رضایت نام ــات مشــارکت کنندگان و ف ــرم اطالع ــه ف ــی ک ــم اســت هنگام بســیار مه
نمونه هــا و داده هــا در آینــده به دقــت توجــه نمایــد. بــه ایــن ترتیــب کــه از ابتــدا بــه اطــالع داوطلــب رســانده و نیــاز بــه تمــاس و کســب اجــازه 
مجــدد نباشــد. برخــی از مــواردی کــه بایســتی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و تعییــن تکلیــف شــوند عبارت انــد از: موضوعاتــی کــه بــه لحــاظ قانونــی 
و اخالقــی چالــش بــر انگیــز هســتند؛ ماننــد انتقــال داده و نمونه هــا بــه خــارج از مرزهــای ملــی یــا اســتفاده از داده یــا نمونه هــا توســط محققــان 
ــا )بخــش3.1.4  ــر روی نمونه ه ــی حاصــل از کار ب ــای اتفاق ــج و یافته ه تجــاری )پیشــنهاد ها در بخــش 3.1.2.3. مالحظــه شــود(. بازگشــت نتای
ــه تمــاس  ــه و داده هــا )بخــش 5.1.3 مالحظــه شــود(، مــواردی کــه ممکــن اســت نیــاز ب ــه اشــتراک گذاری نمون مالحظــه شــود( دسترســی و ب
مجــدد بــا شــرکت کننــده باشــد و در انتهــا آیــا شــرکت کنندگان نیــاز بــه دریافــت اطالعــات یــا دادن رضایــت از طریــق مترجــم دارنــد. اگــر نیــاز 

بــه مترجــم اســت بایــد عبــارت دیگــری بــه فــرم رضایت نامــه مبنــی بــر اجــازه امضــای فــرم توســط مترجــم اضافــه شــود.

۲-۲- راهنمای فرم تفصیلی اطالعات شرکت کنندگان و رضایت نامه

جــدول 2-1 اطالعاتــی در خصــوص ســر فصل هــای مــورد انتظــار در اوراق اطالعــات شــرکت کننــدگان بــا رویکــرد رضایت نامــه گســترده فراهــم 
ــواع خاصــی از مطالعــات اختصــاص دارد. ــا ان ــواع خاصــی از بانک زیســتی و ی ــه ان می کنــد. بخش هــای اختیــاری ب

جــدول 2-1- بخش هایــی بــرای گنجانــدن در فــرم اطالعــات شــرکت کننــده کــه اجبــاری یــا اختیــاری بــودن آن هــا را نشــان می دهــد؛ بندهــا 
و یــا ســؤاالت می توانــد به صــورت عناویــن در فــرم اطالعــات شــرکت کننــده مورداســتفاده قرارگیرنــد.

جــدول 1 پیوســت ۲. بخــش هایــی بــرای وارد کــردن در برگــه هــای اطالعــات مشــارکت کنندگان بانک زیســتی،  اختیــاری و یــا اجبــاری بــودن ایــن فراینــد 
هــا؛ اظهــارات یــا ســواالت  اولیــه کــه می تواننــد در عنــوان  برگــه اطالعــات شــرکت کننده اســتفاده شــوند.

:
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جــدول 1 پیوســت ۲. بخــش هایــی بــرای وارد کــردن در برگــه هــای اطالعــات مشــارکت کنندگان بانک زیســتی، اختیــاری و یــا اجبــاری بــودن ایــن 
فراینــد هــا؛ اظهــارات یــا ســواالت  اولیــه کــه می تواننــد در عنــوان  برگــه اطالعــات شــرکت کننده اســتفاده شــوند.

اختیاری یا اجباری بخش

اجباری چرا من به این مطالعه دعوت شده ام؟

اجباری در صورت پذیرش از جانب من برای شرکت در طرح، چه چیزی پیش می آید؟
 با پاسخ دادن به سواالتی مانند

آیا برای دسترسی به موارد ثبت شده یا سایر موارد مرتبط با سالمت، برنامه ای وجود دارد؟       

اجباری آیا نمونه های من در مطالعات ژنتیکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟

اجباری مزایا و مخاطرات شرکت در طرح چیست؟

اجباری چه کسی به نمونه ها و اطالعات من دسترسی خواهد داشت؟
 با پاسخ دادن به سواالتی مانند

آیا نمونه و یا اطالعات می تواند به بانک های زیستی، پژوهشگران و مراکز دیگر، منتقل شده و یا توسط آنها استفاده شود؟ 
آیا این موارد داده های فردی، جمعی یا ژنتیکی هستند؟ 
آیا ممکن است نمونه ها به اشتراک گذاشته شوند؟ 
 آیا میتوان نمونه ها و یا اطالعات را به کشور دیگری انتقال داد و یا با کشور دیگری به اشتراک گذاشت و یا در کشور دیگری از آن، 

استفاده کرد؟
آیا اطالعات، در یک پایگاه داده عمومی وجود خواهد داشت؟ 

آیا مجموعه های تجاری، توانایی دسترسی به نمونه ها را خواهند داشت؟

اجباری چگونه اطالعات و یا نمونه های من نگاهداری خواهند شد؟
 با پاسخ دادن به سواالتی مانند

مکانیسم امنیتی برای نگاهداری از اطالعات من چگونه است؟ 

اختیاری نمونه ها و اطالعات من برای چه مدتی ذخیره خواهند شد؟

اجباری آیا من از نتایج تحقیقات، مطلع خواهم شد؟
 با پاسخ دادن به سواالتی مانند

آیا هیچ نتیجه ای )اعم از شخصی و یا عمومی( به مشارکت کننده، ارجاع داده خواهد شد؟ 
چگونه از نتایج تحقیقات، استفاده خواهد شد؟ 
مشارکت کننده، چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ 

اجباری اگر نظر من عوض شود چه می شود؟
 با پاسخ دادن به سواالتی مانند

اختیارات در مورد صرف نظر کردن از طرح چیست؟ 
بعد از صرف نظر کردن از مشارکت، تکلیف نمونه ها و یا اطالعات چه خواهد شد؟ 

اجباری جزئیات ارتباط با بانک زیستی

اختیاری آیا سلول ها و یا بافت بدن من، در مطالعه برروی حیوانات استفاده خواهد شد؟

:

:

:

:

:
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ــم  ــترده فراه ــت گس ــرد رضای ــا رویک ــدگان ب ــرکت کنن ــت ش ــرم رضای ــار در ف ــورد انتظ ــای م ــر فصل ه ــوص س ــی در خص ــدول 2-2 اطالعات ج
ــت مــدارک  ــت به منظــور دریاف ــاًل کســب رضای ــی در کشــورها اســت؛ مث ــر اســاس سیســتم حقوق ــه ب ــد. بعضــی از گزینه هــای رضایت نام می کن
پزشــکی. عــالوه بــر ایــن، الزامــات قانونــی ممکــن اســت بــه ایــن معنــا باشــد کــه رضایــت بــرای انتقــال نمونــه یــا داده هــا از طریــق مرزهــای ملــی 
اگــر در بانک زیســتی رخ دهــد، موردنیازاســت. گزینــه ورود و خــروج اختیــاری (Opt-in/opt-out) فقــط زمانــی کــه توســط بانک زیســتی، قابلیــت 

ضبــط، اجرایــی و عملیاتــی شــدن را دارد ذکــر شــود.

جدول 1 پیوست ۲. بخش هایی برای وارد کردن در برگه های اطالعات مشارکت کنندگان بانک زیستی، اختیاری و یا اجباری بودن این فرایند ها؛ اظهارات یا 
سواالت  اولیه که می توانند در عنوان  برگه اطالعات شرکت کننده استفاده شوند.

 اختیاری یا
اجباری

بخش

اختیاری آیا سلول ها و یا بافت بدن من، برای مطالعه در رابطه با تولید مثل، استفاده خواهد شد؟

اختیاری آیا من می توانم پس از مرگم، سلول و یا بافت بدنم را اهدا کنم؟

اختیاری DNA جزئیات توضیحی در رابطه با سلول، بافت و
سلول یا بافت انسانی

DNA ژن و
چگونه سلول ها و یا بافت ها جمع آوری می شوند؟

استفاده از بافت انسانی و یا مایعات بدن، برای آموزش پزشکی و یا  بازرسی
)جزئیات مورد نیاز برای انواع خاصی از بافت ها و یا اهدا کننده ها)مانند سلول های بنیادی/ اهدا کنندگان سالم(

اختیاری جزئیات اطالعات در رابطه با اختیارات بانک زیستی
 با پاسخ دادن به سواالتی مانند

کدام انواع کمیته اجرایی ، بر ایجاد دسترسی به نمونه ها و یا اطالعات نظارت داشته و مسئول آن، چه کسی است؟ 
 چه نوع قرارداد هایی باید توسط کسانی که مایل هستند به نمونه های بانک زیستی و اطالعات کامل، دسترسی داشته باشند تکمیل 

    گردد؟) مانند توافق نامه انتقال مواد
چگونه یک بانک زیستی، اداره می شود؟

اختیاری جزئیات اطالعات برای اهداکنندگان پس از مرگ

اختیاری اطالعات در این رابطه که نمونه ها و یا اطالعات، از افراد آسیب پذیر و اجتماعات جمع آوری شده و شیوه فعالیت چگونه بوده است؟
 با پاسخ دادن به سواالتی مانند

آیا نمونه ها و یا اطالعات کودکان مشارکت کننده، بعد از رسیدن به سن بزرگسالی، قابل استفاده است؟ 

اختیاری ترجیح تماس مجدد با مسارکت کننده ) جدول 2 پیوست 2 را مشاهده کنید

:

:

:

)

).
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پیوست 2. دستورالعمل اخذ رضایت آگاهانه

ــارات  ــوان عب ــه عن ــت ب ــن اس ــه ممک ــت ک ــی اس ــه های ــامل گزین ــه ش ــتی ک ــه بانک زیس ــرم رضایت نام ــه در ف ــورد توج ــوارد م ــت۲. م ــدول ۲ پیوس ج
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــردن آن، م ــا رد ک ــاب ی ــه و انتخ رضایت نام

 نمونه هایی از عبارات مربوطه در فرم قرارداد) حروق ایتالیک، نشانه آن است
که متن، باید یا آن مطابقت داده شود

حوزه فعالیت

 من اطالعات نگاشته شده در متن را) نسخه/ تاریخ( مطالعه کرده، و فهمیدم. من
 فرصت کافی برای تصمیم گیری در رابطه با اطالعاتی که در قرارداد، وجود دارد را

 داشتم و تمامی سواالت خود را پرسیده ام و پاسخ های قانع کننده ای برای سواالت
خود، گرفته ام

 مشارکت کننده تأیید می کند که فرم اطالعات مشارکت را خوانده و کامال متوجه
شده است

مخاطرات و مزایای شرکت من در طرح، برای من توضیح داده شده است  مشارکت کننده تانید می کند که مشارکت در طرح، مزایا و مخاطراتی دارد که قبال برای
ایشان، توضیح داده شده است

 من متوجه شده ام که مشارکت من در طرح داوطلبانه بوده و من برای نقض قرارداد،
در هر زمانی آزادم و نیازی به آوردن دلیل ندارم

مشارکت کننده، متوجه است که مشارکت در طرح، به صورت اختیاری است

 من متوجه شده ام که ممکن است، بخشی از این اطالعات، توسط مجموعه های
 تجاری استفاده شود و اگر این مطالعه، منجر به روش درمان و تست بالینی جدیدی

شود، به من مزایای مالی تعلق نخواهد گرفت

استفاده از نمونه ها و اطالعات توسط پژوهشگران به منظور استفاده تجاری از آنها

این نمونه ها ممکن است در مطالعات ژنتیکی، مورد استفاده قرار گیرد استفاده از نمونه ها برای مطالعات ژنتیکی

 من در رابطه با اطالعاتی که توسط من، تولید شده و یا از نمونه های ثبت شده پزشکی
 و سایر موارد مرتبط با درمان من، انجام شده است و توسط )نام بانک زیستی( برای

 مطالعه ثبت شده است، اجازه دسترسی میدهم
 و یا

 من در رابطه با اطالعات پزشکی و سایر اطالعات مرتبط با سالمت و برای ذخیره
 نمونه ها به مدت طوالنی و سایر اطالعات مرتبط با من، برای مطالعات، با هدف سالمت

) حتی بعد از ناتوانی و یا مرگ( اجازه دسترسی میدهم

دسترسی به مدارک پزشکی

 ممکن است با پزشک من جهت دسترسی به اطالعات مرتبط با شرایط من و درمانی
که در حال حاضر انجام میدهم، تماس گرفته شود

ارتباط با پزشک عمومی برای اطالعات

 ما ممکن است در آینده، برای درخواست نمونه و یا اطالعاتی که مورد استفاده
 پژوهشگران قرار می گیرد، و یا برای دریافت اجازه دسترسی به نمونه ها و یا اطالعاتی

که در حال حاضر، اهدا کرده اید، با شما ارتباط برقرار کنیم

 برقراری  تماس مجدد با مشارکت کننده برای پرسیدن اطالعات  بیشتر و یا مشارکت
در مطالعه جدید

مواردی که احتماال باید از مشارکت کننده، اجازه اخذ شود
 الف( موافقت  یا گزینه انتخاب و یا رد کردن دریافت نتایج کلی مطالعات، برای مثال

در قالب پست الکترونیک و یا خبرنامه
 ب( موافقت برای انتخاب و یا رد کردن دریافت نتایج هر گونه آزمایش فیزیکی که به

 عنوان بخشی از جمع آوری نمونه و یا اطالعات، انجام شده است. در این مورد، شرح
 وقایع، و یا سازوکارهایی که ممکن است اتخاذ شوند نیز، به طور مختصر، توضیح داده

خواهد شد
 پ( موافقت برای انتخاب و یا رد کردن دریافت نتایج هر گونه آزمایش بیماری های

 عفونی که روی نمونه ها انجام شده است. وقایع مرتبط و مکانیسم ها مانند بخش »ب«
مختصرا توضیح داده خواهد شد

 ت( موافقت  برای انتخاب و یا رد کردن دریافت نتایج مطالعه در سطح فردی و سایر
 یافته های اتفاقی که از مطالعه، ناشی شده است. وقایع مرتبط و مکانیسم ها مانند

بخش »ب« مختصرا توضیح داده خواهد شد

 برقراری  تماس مجدد با مشارکت کننده، با توجه به اطالعات به دست آمده از مطالعه
 این متن  که درفرم رضایت وجود دارد به خط مشی بانک زیستی بستگی خواهد داشت و

مربوط به بازگرداندن نتایج آزمایشات است

آیا شما برای ارسال نمونه ها به مراکز خارجی) نام کشور( اجازه خواهید داد؟ انتقال نمونه ها و یا اطالعات، از طریق مرز های بین المللی

 آیا شما برای استفاده از نمونه های خود در آزمایشات) نوع حیوان؛ برای مثال
جوندگان) رت یا موش( اجازه خواهید داد؟

آزمایشاتی که در آن از حیوانات استفاده می شود

این نمونه ها ممکن است برای ایجاد رده های سلولی، استفاده شوند ایجاد رده سلولی با استفاده از بافت

گزینه انتخاب و یا رد کردن ) برای مواردی که  برای بانک زیستی قابل ثبت قابل انجام و قابل اجرا باشد.(

.
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ــای  ــا الگوه ــه ب ــای رضایت نام ــدگان و فرم ه ــرکت کنن ــات ش ــه اوراق اطالع ــرای نمون ــد ب ــای مفی ۲-3- پیوند ه
ــتی ــی بانک زیس اختصاص

اســناد و پیوند هایــی کــه در زیــر آمده انــد را می تــوان به عنــوان منبــع و مرجــع اطالعاتــی بــرای تهیــه اوراق اطالعــات شــرکت کننــدگان و فــرم 
رضایت نامــه اســتفاده نمــود.

1. World Health Organization (WHO):
 • WHO Informed Consent Form Templates: http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/
 •  WHO Informed Consent Form Template for Consent for Storage and Future Use of Unused Samples:  

http://www.who.int/entity/rpc/research_ethics/Informed%20consent%20for%20sample%20storage.doc?ua=1

2. Public Population Project in Genomics and Society (P3G):
 •  P3G-IPAC Generic Clauses/Agreements Database, to assist researchers in building documents: http://www.p3g.

org/resources/ipac
 •  P3G Generic Information Pamphlet and Consent Form (2014): http://www.p3g.org/system/files/biobank_toolkit_

documents/P3G%20Generic%20Info%20Pamphlet%20and%20Consent%20Form%20for%20Biobanks_0.pdf

3. Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH):
 •  Consent tools in relation to international data sharing: http://www.p3g.org/sites/default/files/site/default/files/GA4GH-

Consent%20Tools-FINAL%20%281%29.pdf

4. Human Heredity and Health in Africa (H3Africa):
 •   H3Africa Guidelines for Informed Consent (2013), guidance for designing consent materials for genomic research 

in African contexts: http://h3africa.org/images/FinalPoliciesDocuments/H3A%20WG%20Guidelines%20Informed%20
Consent_FINAL_01082013.pdf

5.  Beskow LM, Friedman JY, Hardy NC, Lin L, Weinfurt KP )2010). Developing a simplified consent form for biobanking. 
PLoS One. 5(10):e13302. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0013302

6. Strategic Tissue Repository Alliances Through Unified Methods (STRATUM) project:
 •  Consent Models Work Package tools, including a two-page combined participant information sheet and consent form 

template and an in-depth biobank participant information sheet template: http://stratumbiobanking.org/consent.html

7. UK Biobank:
 •  Consent form: http://www.ukbiobank.ac.uk/wp-content/uploads/2011/06/Consent_form.pdf
 •  Participant information sheet: http://www.ukbiobank.ac.uk/wp-content/uploads/2011/06/Participant_information_

leaflet.pdf?phpMyAdmin=trmKQlYdjjnQIgJ%2CfAzikMhEnx6

8. Children’s Cancer and Leukaemia Group (CCLG):
 •  Information sheets for involving children in biobank research: http://www.cclg.org.uk/tissue-bank/information-for-

patients
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پیوست 3

الگوهای رضایت نامه برای بانک های 
زیستی

این الگو بر اساس منابع پایگاه داده مطالعه جمعیتی در مورد ژنومیک و جامعه (P3G) تهیه شده است.

مالحظات عمومی

  جــزوه راهنمــای اطالعــات و فــرم رضایــت بایــد واضــح، قابــل فهــم، آســان بــرای مطالعــه و بــا حــروف بــزرگ )در انگلیســی( نــگارش شــده 
باشــد )انــدازه خــط ممکــن اســت بــا توجــه بــه جمعیــت هــدف متفــاوت باشــد(. تاریــخ تدویــن آن نســخه، بایــد در پا ورقــی ذکــر شــود. صفحــات 
بایــد شــماره گــذاری داشــته باشــد. در کتابچــه اطالعــات عبــارت ”شــما“ بایــد بــه مشــارکت کننــده بالقــوه اطــالق شــود. در فــرم رضایت نامــه 

عبــارت »مــن« بایــد ذکــر شــود.
ــاص، در  ــور خ ــد. به ط ــاظ نماین ــدگان لح ــرکت کنن ــات از ش ــب اطالع ــد کس ــی را در فرآین ــیت های فرهنگ ــه حساس ــد مالحظ ــان بای   محقق
برخــی جوامــع، بــه دســت آوردن توافــق رهبــری جامعــه محلــی بــرای تحقیقــات مــورد نظــر، اجبــاری اســت و قبــل از تهیــه فرم هــای رضایــت و 
قبــل از بــه دســت آوردن رضایــت هــر شــرکت کننــده از آن جامعــه، بایــد ایــن توافــق مــورد بررســی قــرار گیــرد. عــالوه بــر ایــن، ممکــن اســت 
میــزان اســتقالل افــراد در بیــن فرهنگ هــا متفــاوت باشــد؛ بنابرایــن در فرآینــد گرفتــن رضایــت، محقــق بایــد بــه هنجارهــا و ســنت های قابــل 

اجــرا توجــه کنــد.
ــوارد دیگــری  ــر( و م ــای آســیب پذی ــودکان، جمعیت ه ــه ک ــوط ب ــات مرب ــد تحقیق ــای خــاص )مانن ــه جمعیت ه ــوط ب ــر مرب   مالحظــات دیگ
ممکــن اســت در رونــد کســب رضایــت مــورد نیــاز باشــند. محقــق بایــد از رعایــت تمــام الزامــات در رونــد تهیــه محتــوی رضایت نامــه، اطمینــان 

حاصــل کنــد.
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متن زیر چهارچوب عمومی تهیه فرم رضایت نامه برای بالغین را به بانک زیستی ارائه می دهد )حروف ایتالیک به  معنی مواردی است که باید در 
زمان تهیه رضایت نامه تطبیق یابند(.

]درج آرم و سر برگ بانک زیستی[
کتابچه اطالعات و فرم رضایت نامه شرکت کنندگان

]نام بانک زیستی/ عنوان مطالعه[

]نام محقق اصلی[
]نام سازمان[

]نام سرمایه گذار و حامیان مالی[
]اطالعات تماس[

مقدمه

مــا از شــما دعــوت می کنیــم تــا در ایجــاد منبــع تحقیــق بــرای مطالعــه تحــت عنــوان ]شناســه بانک زیســتی/عنوان مطالعــه[ مشــارکت کنیــد. 
ــرای مطالعــه  ــا مشــارکت و امضــای فــرم رضایــت لطفــاً زمانــی را ب همــکاری شــما اختیــاری اســت. قبــل از تصمیــم گیــری در مــورد امتنــاع ی
کتابچــه اطالعــات اختصــاص دهیــد. ایــن ســند ممکــن اســت حــاوی عبــارات و اطالعاتــی باشــد کــه شــما آن هــا را درک نکنیــد. لطفــاً در مــورد 
چیــزی کــه متوجــه نمی شــوید یــا عالقه منــد بــه اطالعــات بیشــتر در مــورد آن هســتید از مــا ســؤال کنیــد. بســیار مهــم اســت کــه شــما به طــور 

کامــل درک کنیــد مشــارکت در پــروژه مســتلزم چیســت.

1.  ماهیت و اهداف مطالعه

]هدف مطالعه به همراه محدوده فعلی و آتی مطالعه را شرح دهید.[
در ایــن مطالعــه ]شناســه بانک زیســتی/عنوان مطالعــه[ مــواد زیســتی ماننــد نمونــه DNA بــه همــراه اطالعــات مربــوط به ســالمت و روش زندگــی 
و اطالعــات شــخصی )داده هــای( تعــداد زیــادی از مــردم در طــول زمــان ذخیــره خواهد شــد. ایــن مــوارد به گونــه ای برنامه ریــزی شده اســت کــه 

در آینــده مــورد اســتفاده محققانــی قــرار می گیــرد کــه طیــف وســیعی از تحقیقــات پزشــکی را برعهــده دارنــد.
جمالت اختیاری

-  در صورت امکان، اطالعات خاص در مورد »تعداد زیادی از مردم درگیر هستند « ارائه شود.
-  در صورت امکان،انواع »تحقیقات پزشکی« آینده )مثاًل بیماری / منطقه پژوهشی( مشخص گردند.

ایــن بانک زیســتی ]بیوبانــک/ مطالعــه[ دو هــدف اصلــی دارد. هــدف اول شــناخت تعامــالت بیــن ژن هــا، محیــط و روش زندگــی اســت کــه بــر 
ســالمت مــا اثــر می گــذارد یــا باعــث بیمــاری می شــود؛ و هــدف دوم اســتفاده از ایــن اطالعــات بــرای توســعه داروهــا، تســت های ژنتیکــی، 

ــد شــوند. ــد و اتخــاذ سیاســت هایی در بهداشــت عمومــی اســت کــه همــه از آن بهره من درمان هــای جدی
ــه شــخصی شــما  ــات و نمون ــد اطالع ــازه می دهی ــه اج ــی ک ــن معن ــه ای ــی اســت. ب ــت جامع ــروژه مســتلزم رضای ــن پ مشــارکت شــما در ای
ــوان آن هــا را  ــا در حــال حاضــر نمی ت ــه تأییــد کمیتــه اخــالق خواهد رســید ام ــواع تحقیقــات پزشــکی اســتفاده شــود کــه ب در آینــده در ان

مشــخص کــرد.

جمالت اختیاری
ــش( را  ــوزه پژوه ــا ح ــاص و ی ــای خ ــاًل بیماری ه ــتند )مث ــتی هس ــد بانک زیس ــه نیازمن ــکی ک ــات پزش ــواع تحقیق ــکان، ان ــورت ام -  در ص
نــام ببریــد، اگــر انــواع دیگــری از پژوهــش مــورد نظــر اســت اضافــه کنیــد: »بعضــی انــواع تحقیقــات در آینــده ممکــن اســت بــه رضایــت 

ــه ای از ســوی شــما نیــاز داشــته باشــند.« جداگان
-  اگــر ارتبــاط بــا پایگاه هــای اطالعــات و داده هــا برنامــه ریــزی شده اســت اضافــه کنیــد: »اطالعــات شــخصی شــما بایــد به طــور منظــم در 
ارتبــاط بــا پرونده هــای پزشــکی شــما و دیگــر منابــع اطالعــات بهداشــتی بــه روز شــود. اگــر پــس از مطالعــه ایــن اطالعــات بــا هــر کــدام از 

بخش هــای آن موافــق نیســتید، شــما نبایــد در ایــن برنامــه شــرکت کنیــد.«
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۲.  شرکت کنندگان آینده

]تعــداد کل شــرکت کننــدگان احتمالــی در آینــده را بــا تقریــب مشــخص کنیــد و توضیــح دهیــد کــه چــرا آن افــراد را بــرای مطالعــه انتخــاب 
کرده ایــد.[

  یــک ]بیوبانــک / مطالعــه[ شــامل ]تعــدادی از[ مــردم یــک منطقــه در یــک محــدوده ســنی بیــن ]ســن[ و ]ســن[ ســال از ]ناحیــه جغرافیایــی[ 
. ست ا

  شما به منظور دعوت برای شرکت در مطالعه توسط ]پایگاه داده، برنامه ثبت و نظایر آن[ انتخاب شده اید.

جمالت اختیاری
-  در صورت امکان، بیماری هدف یا ناخوشی خاص را مشخص کنید.

-  در صــورت لــزوم، اضافــه کنیــد:»از شــما خواســته شده اســت مشــارکت کنیــد زیــرا شــما بیمــار ]بیمارســتان، مؤسســه[ هســتید« یــا »شــما 
ــا معیارهــای مربوطــه و شــرایط شــرکت  توســط پزشــک شــخصی خــود به عنــوان فــردی کــه معرفــی شــده اید در ســن مناســب مطابــق ب

در برنامــه هســتید.«

بااین حال، لطفاً توجه داشته باشید که اگر ]معیارهای خروج از مطالعه را دارا هستید[ نباید در این مطالعه شرکت کنید.
.

3.  محققان و مؤسسات هدایت کننده مطالعه

]این بخش باید هر گونه مناقشه یا تضاد منافع را اظهار کند[

ــای عملکــردی  ــاد مســئولیت جنبه ه ــن نه ــت می شــود. ای ــام مؤسســه[ هدای ــه توســط ]ن ــی اســت ک ــالش تحقیقات ــک ت ــه[ ی   ]بیوبانک/مطالع
مطالعــه ماننــد جمــع آوری اطالعــات و حفــظ امنیــت داده و نمونه هــا را بــر عهــده دارد. ایــن نهــاد نقطــه اتصــال شــما و تمــام محققانــی اســت 
ــام مدیــر  ــر اجرایــی بانــک ]ن ــر عهــده دارد مدی کــه از بانک زیســتی اســتفاده می کننــد. فــردی کــه مســئولیت کلــی مدیریــت بانک زیســتی را ب
اجرایــی[ نــام دارد. اگــر بــه هــر دلیــل شــما نیــاز بــه تمــاس بــا بانک زیســتی داریــد لطفــاً از طریــق تلفــن ]نــام و شــماره[ یــا ایمیــل ]آدرس[ یــا 

ارســال نامــه ]آدرس[ اقــدام کنیــد.
این ]بانک زیستی/مطالعه[ توسط مؤسسه ]نام مؤسسه[ حمایت می شود و توسط حامیان مالی ]نام حامیان مالی/سازمان دولتی[ از نظر مالی تأمین 

می شود.
این مطالعه ]نام مطالعه[ توسط ]نام محققان کمیته اخالق[ تصویب شده است.

4.  مشارکت شامل چه مواردی است؟

]طــرح کلــی اقدامــات مطالعــه را مشــخص کنیــد، انتظــار میــرود چــه نــوع مشــارکتی در طــول دوره مطالعــه انجــام شــود کــه شــامل نــوع اطالعــات 
ــه(،  ــن نمون ــود )روش گرفت ــام می ش ــه انج ــی ک ــود، آزمایش های ــع آوری ش ــد جم ــه بای ــی ک ــدار اطالعات ــده، مق ــع آوری ش ــه( جم )داده و نمون

پرسشــنامه، طــول زمــان، محــل و نظایــر آن اســت.[

اگر در این مطالعه شرکت کنید، از شما خواسته می شود:
1.  تحت ارزیابی بالینی قرار بگیرید که شامل موارد زیر است:

  تعیین قرار مالقات در ]محل قرار و طول مدت[؛
  اخذ نمونه ]خون، ادرار، بزاق[ به مقدار ]مقدار / اندازه نمونه[ که بانک زیستی ذخیره خواهد نمود؛
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  پاســخ بــه پرسشــنامه ]ذکــر عنــوان شــامل ســالمت یــا روش زندگــی، تاریخچــه فامیلــی و پزشــکی[ کــه نیــاز بــه مــدت زمــان تقریبــی ]ذکــر 
مــدت زمــان[ دارد؛

  دادن اجازه به پرسنل تحقیق جهت انجام اندازه گیری های اولیه شامل ]نام سنجش وزن، قد، فشار خون[؛
بررســی فیزیکــی توســط یــک ]متخصصــان بهداشــت حرفــه ای ای بــا صالحیــت،) پرســتار، پزشــک([ انجــام خواهــد شــد. در مجمــوع ایــن اقدامــات 

تقریبــاً ]ذکــر مــدت زمــان[ طــول می کشــد.
2.  بایــد اجــازه ذخیــره نمونــه و اطالعــات بــه شــکل کدگذاری شــده بــرای چنــد ســال داده شــود ]اگــر ممکــن اســت طــول زمــان را مشــخص 

کنیــد.[

عبارات اختیاری
-  در صورت امکان اضافه کنید: »اجازه دسترسی به اطالعات شخصی شما در پرونده بهداشتی در حال و آینده مورد نیاز است«

- در صــورت امــکان اضافــه کنیــد: »ممکــن اســت مــا جمــع آوری ایــن اطالعــات را ادامــه بدهیــم حتــی در زمانــی کــه قــادر بــه تصمیــم 
گیــری بــرای خــود نیســتید یــا پــس از مــرگ شــما«

5.   خطرات مطالعه

]فهرســت عــوارض جانبــی یــا خطــرات احتمالــی شــرکت در مطالعــه را ارائــه کنیــد )نظیــر احســاس ناراحتــی یــا ناخوشــی، اســترس، هزینــه رفــت 
و آمــد، زمــان(.[

مشــارکت شــما تــوأم بــا مخاطراتــی اســت. ارزیابــی فیزیکــی ریســک کمــی دارد. گرفتــن خــون بــرای آنالیــز DNA ممکــن اســت ســبب خونریــزی، 
کبــودی، ســرگیجه و یــا ناراحتــی شــود. شــما بایــد آگاه باشــید کــه بعضــی از ســنجش های فیزیکــی ]مثــاًل وزن[ و بعضــی از ســؤاالتی کــه پاســخ 
می دهیــد کامــاًل ماهیــت شــخصی دارد. ذخیــره نمونــه و اســتخراج DNA از نمونــه ریســک کمــی دارد؛ زیــرا اقدامــات امنیتــی دقیــق )همان طــور 

کــه در زیــر توضیــح داده می شــود( صــورت می گیــرد و تمــام نمونه هــا در یــک مرکــز امــن قــرار می گیرنــد.
ــه اطالعــات شــرکت کنندگان داده نخواهــد شــد،  ــواده ب ــان، شــرکت های بیمــه و اعضــای خان ــث ماننــد کارفرمای  اجــازه دسترســی اشــخاص ثال
مگــر به حکــم قانــون یــا دســتور دادگاه. فقــط کارکنــان مجــاز بــه اطالعــات شــما دسترســی خواهنــد داشــت. دسترســی محققــان متقاضــی بــه 
اطالعــات بــه ترتیبــی اســت کــه آن هــا نتواننــد شــما را شناســایی کننــد. بــرای اطمینــان از محرمانــه بــودن اطالعــات بیشــترین مراقبــت انجــام 

خواهــد شــد.

۶.  مزایای بالقوه مطالعه

 شــما مســتقیماً از مزایــای شــرکت در ایــن مطالعــه بهره منــد نخواهیــد شــد. زیــرا مهم تریــن مزایــای آن در موضــوع ســالمت احتمــاالً ســال ها 
ــرا انتظــار  ــه پیشــرفت علمــی و نســل های آینــده کمــک خواهــد کــرد زی پــس از زمــان حاضــر درک خواهــد شــد. در عــوض مشــارکت شــما ب

مــی رود کــه ایــن مشــارکت بــر بهبــود درک مــا از عوامــل ژنتیکــی و غیــر ژنتیکــی مؤثــر بــر ســالمت جامعــه تأثیــر گــذارد.
ــا ایــن حــال هــر نــوع شــرایط اضطــراری و تهدیــد کننــده حیــات را فــوراً بــه شــما اطــالع خواهیــم داد تــا بتوانیــد مراقبت هــای اورژانــس را   ب

دریافــت کنیــد.

۷.  حریم خصوصی و محرمانه بودن

]مشخص کنید چه افرادی به اطالعات شخصی شما دسترسی داشته اند و نوع اطالعات را مشخص کنید.[
  

اطالعــات موجــود در پرونــده شــما می توانــد شــامل تاریخچــه پزشــکی گذشــته و حــال عــالوه بــر اطالعــات مربــوط بــه ســبک زندگــی و نتایــج 
آزمایش هــا انجــام شــده و روش هــای آزمایشــگاهی انجــام شــده در ایــن مطالعــه باشــد. پرونــده شــما همچنیــن می توانــد شــامل اطالعاتــی ماننــد 

نــام، جنســیت، تاریــخ تولــد و منشــأ قومــی باشــد.
ــن  ــت. ای ــد داش ــی نخواه ــما دسترس ــایی ش ــات شناس ــه اطالع ــس ب ــد. هیچ ک ــی می مان ــه باق ــما محرمان ــده ش ــع آوری ش ــات جم ــام اطالع تم

ــود. ــایی می ش ــما شناس ــخصی ش ــالمت ش ــماره س ــی و ش ــه اجتماع ــماره بیم ــام، ش ــد ن ــاص مانن ــه های خ ــق شناس ــات از طری اطالع
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پیوست 3. الگوهای رضایت نامه برای بانک های زیستی

به منظور حفظ حریم خصوصی، اطالعات کدگذاری می شود.
ــا غیرمســتقیم شــما حــذف شده اســت و توســط  ــه ایــن معنــی اســت کــه در اطالعــات شــما از هرعامــل شناســائی کننــده مســتقیم ی »کــد« ب
ــد  ــت شــمارا به منظــور شناســایی مجــدد در شــرایط خــاص پیون ــا هوی ــن شده اســت. فهرســتی کــه اطالعــات کــد شــده ب کــد عــددی جایگزی
می دهــد، به صــورت امــن نگاهــداری می شــود. کــد منحصــر بــه فــرد مربــوط بــه شــما مــا را قــادر می کنــد اطالعــات مختلــف شــما را از پایــگاه 
داده ای مختلــف بــه هــم پیونــد دهیــم و در عیــن حــال بــه حفــظ محرمانگــی اطالعــات در هــر زمانــی کــه اطالعــات در اختیــار دیگــر محققیــن 

ــد. ــک می کن ــرد کم ــرار می گی ق
در صورتــی کــه ایــن اطالعــات بــرای انتشــار در نشــریات یــا بــه اشــتراک گــذاری در جلســات علمــی یــا اهــداف آموزشــی اســتفاده شــوند در هــر 

حالــت هویــت شــما محرمانــه محفــوظ خواهــد بــود. تمــام داده هــا به صــورت گروهــی و نــه فــردی ارائــه می شــوند.
همچنیــن، قوانینــی خــاص دسترســی محققــان بــه داده و نمونه هــای شــما را تنظیــم می کنــد. محققــان بــه هیــچ روشــی بــه اطالعــات شــخصی 

شــما دسترســی نخواهنــد داشــت.

۸.  دسترسی به اطالعات و نمونه های شما

به منظــور حفاظــت از حریــم خصوصــی فقــط مطالعــات تحقیقاتــی تصویــب شــده می تواننــد بــه اطالعــات و نمونه هــای کدگــذاری شــما دسترســی 
داشــته باشــند. محقــق مــورد تأییــد یکــی از محققــان تأییــد شــده ]دانشــگاه، مؤسســه خیریــه ســازمان های خصوصــی و نهادهــای دولتــی[ بــر 
ــرار  ــب ق ــورد تصوی ــده[ م ــب کنن ــه تصوی ــام کمیت ــد توســط کمیته ای]ن ــا بای ــه پروژه ه اســاس خــط مشــی دسترســی بانک زیســتی اســت. هم
ــی  ــت و بررس ــام شده اس ــوط انج ــای مرب ــط کمیته ه ــاًل توس ــه قب ــی مطالع ــی و اخالق ــدات علم ــا تأیی ــد آی ــی می کن ــاً بررس ــه اساس ــد ک بگیرن

ــا اهــداف بانک زیســتی و ســایر الزامــات عمومــی باشــد. می کننــد کــه مطالعــه پیشــنهادی متناســب ب
ــا  ــال داده ی ــا انتق ــه افشــا ی ــد و مجــاز ب ــه را کنتــرل می کن ــه داده و نمون ــد کــه دسترســی آن هــا ب ــی را امضــا کنن ــد توافقنامه های ــان بای محقق
ــان  ــد. محقق ــق اســتفاده کنن ــورد تواف ــوارد م ــر از م ــرای مقاصــدی غی ــه ب ــات و نمون ــد از اطالع ــردی نیســتند و نمی توانن ــچ ف ــه هی ــا ب نمونه ه
همچنیــن بایــد موافقــت کننــد کــه ســعی در شناســایی دو بــاره شــما از طریــق اطالعــات و نمونه هــا نخواهنــد کــرد و بایــد هرگونــه شناســایی 

ــد. ــزارش دهن ــه بانک زیســتی گ ــدگان را ب مجــدد از شــرکت کنن
مــا همچنیــن انتظــار داریــم کــه درخواســت های دسترســی بــه نمونه هــا را از محققــان خــارج از کشــور و همــکاران بین المللــی دریافــت کنیــم. 
ایــن محققــان بایــد بــه روش هــای مشــابه بــا تمــام محققیــن دیگــر عمــل کننــد. همان طــور کــه در بــاال شــرح داده شــد تمــام دسترســی ها تحــت 

نظــارت دقیــق علمــی و اخالقــی قــرار می گیــرد.
وقتــی نمونه هــای ارســال شــده دیگــر بــرای هدفــی کــه بــر آن اســاس پژوهشــگر نمونــه را دریافــت کــرده اســت مــورد نیــاز نباشــد، پژوهشــگر 
بایــد آن هــا را بــه بانک زیســتی بازگردانــده یــا از بیــن ببــرد. همچنیــن محقــق بایــد نتایــج پژوهــش را نیــز بــه بانک زیســتی ارائــه دهــد به طــوری 
ــگاه داده  ــرده و پای ــده را تســهیل ک ــات آین ــر مطالع ــن ام ــد. ای ــل دســترس باش ــده قاب ــن در آین ــایر محققی ــتفاده س ــرای اس ــج ب ــن نتای ــه ای ک

ــد. ــی می کن ــتی[ را غن ــام بانک زیس ــتی ]ن بانک زیس

9.  ذخیره داده و نمونه های شما

]محلی که نمونه و داده ها ذخیره می شود )نام محل( و طول مدت ذخیره سازی را بیان کنید.[

اطالعــات و نمونه هــای شــما در پایــگاه داده ]نــام مؤسســه/ بیمارســتان و محــل[ ذخیــره خواهــد شــد. ایــن پایــگاه دارای یــک تشــکیالت ایمــن 
ــات  ــت از اطالع ــور حفاظ ــن به منظ ــد. همچنی ــم می کن ــگاه ها فراه ــرای آزمایش ــی را ب ــی و ایمن ــی امنیت ــتانداردهای بین الملل ــه اس ــت ک اس

ــم داد: ــام خواهی ــل را انج ــوارد ذی ــا م ــژه م ــود، به وی ــال می ش ــل اعم ــن مح ــه در ای ــای چندگان ــما حفاظت ه ــه ش محرمان
  شناسه های شخصی مانند نام و تاریخ تولد را از نمونه و پرونده شما حذف می کنیم؛

  به پرونده و نمونه شما کد اختصاص داده می شود؛
  اطالعات شخصی شما را جدا از داده و نمونه ها نگه داری می کنیم؛

  اقدامــات دقیــق امنیتــی بــرای جلوگیــری از اســتفاده غیرمجــاز از داده هــا انجــام خواهنــد شــد، از جملــه ســخت گیــری در کنتــرل دسترســی ها، 
امنیــت رایانه هــا، تکنیک هــای رمزگــذاری داده هــا، توافقنامــه محرمانــه بــودن و آمــوزش کارکنــان؛

  نــگاه داری اطالعــات در یــک پایــگاه داده امــن کــه فقــط کارکنــان مجــاز و پژوهشــگران مــورد تأییــد بــه آن دسترســی داشــته باشــند، دسترســی 
آن هــا نیــز بــه داده کــد گــذاری شــده باشــد؛

  بــرای زمانــی کــه بخواهیــد از مطالعــه خــارج شــوید یــا از ثبــت درســت اطالعــات در پایــگاه داده اطمینــان حاصــل کنیــد. مرحلــه ای بــرای رمــز 
گشــایی وجــود دارد کــه بــه مــا اجــازه می دهــد ارتبــاط مجــدد داده و نمونــه بــا اطالعــات شــخصی شــما برقــرار گــردد. اطالعــات و نمونــه شــما 
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1۰.  خروج از مطالعه

]روش استفاده و ذخیره سازی برنامه ریزی شده برای داده هایی که قباًل ذخیره شده است را ارائه دهید[

شــما می توانیــد انتخــاب کنیــد کــه آیــا مایــل بــه شــرکت در ایــن مطالعــه هســتید یــا خیــر. اگــر اآلن تصمیــم بــه شــرکت در مطالعــه را داریــد 
چنانچــه بعــداً تصمیــم شــما عــوض شــد در هــر زمــان و بــه هــر دلیــل می توانیــد مشــارکت خــود را متوقــف کنیــد.

ــرای تأییــد  ــا حضــوری هســتند[ شــما یــک نامــه ب ــد از مطالعــه خــارج شــوید ]راه هــای اعــالم انصــراف تلفــن، ایمیــل، پســت ی شــما می توانی
خــروج خــود از مطالعــه دریافــت خواهیــد کــرد.

ــات شــخصی، در صــورت  ــایر اطالع ــا و س ــای مشــتق شــده از نمونه ه ــل شناســایی شــما و داده ه ــای قاب ــه خــارج شــوید، نمونه ه ــر از مطالع اگ
ــا حــذف شــوند. ــود ی ــد ناب ــق اســتفاده می شــود نمی توانن ــرای تحقی ــه در حــال حاضــر ب ــی ک ــد شــد. داده های ــود خواهن ــکان، ناب ام

کــدی کــه مــا را قــادر می ســازد بــه اطالعــات و داده هــای شــخصی شــما دسترســی مجــدد پیــدا کنیــم حــذف خواهــد شــد تــا اطالعــات جدیــدی 
در مــورد شــما جمــع آوری نشــود. فقــط فــرم رضایت نامــه امضــا شــده بــه همــراه یــک نســخه از نامــه تأییــد انصــراف شــما حفــظ خواهــد شــد. 

انصــراف از مشــارکت در مطالعــه از تجزیــه و تحلیــل اطالعــات مربــوط بــه شــما در آینــده جلوگیــری خواهــد کــرد.

11.   بازگشت نتایج تحقیق

]سیاســت بانک زیســتی را در خصــوص بازگشــت نتایــج بیــان کنیــد کــه شــامل نتایــج ارزیابــی آزمایشــگاهی و ارزیابــی فیزیکــی، نتایــج تحقیقــات 
ــت دارد، مشــخص  ــردی دالل ــج ف ــدن نتای ــر بازگردان ــی هســتند. سیاســت بانک زیســتی ب ــای تصادف ــردی و یافته ه ــات ف ــج تحقیق ــی، نتای عموم

کنیــد چــه کســی مســئولیت دارد و چــه مــدت طــول می کشــد.[

الف( نتایج ارزیابی آزمایشگاهی و ارزیابی فیزیکی اولیه

ــد  ــه می توان ــج خاصــی ک ــد نتای ــد مانن ــت کنی ــی فیزیکــی را دریاف ــج آزمایشــگاهی ارزیاب ــوراً برخــی نتای ــه ف ــد ک ــد انتخــاب کنی شــما می توانی
بازگردانــده شــود )مثــاًل BMI، ECG، فشــار خــون(. نتایــج همــراه بــا توضیــح مناســب ارائــه شــوند )انــدازه گیــری بــا »روش اســتاندارد«(. شــما 
ــا خیــر* اگــر در طــول ارزیابــی فیزیکــی  ــه شــما ارســال شــود ی ــدازه گیری هــا ب ــا می خواهیــد نتایــج ایــن ان می توانیــد تصمیــم بگیریــد کــه آی
ــم کــه پزشــک شــخصی خــود را  ــه می کنی ــه شــما توصی ــرد، ب ــرار گی ــورد بررســی ق ــد بیشــتر م ــم بای ــت شــود کــه احســاس کنی ــوردی یاف م

ــل نیســت. ــی کام ــک بررســی بالین ــا ی ــای م ــرا اندازه گیری ه ــد، زی ببینی

عبارات اختیاری
* اگر قابل اجرا باشد، اضافه کنید: »می توانید درخواست کنید که نتایج به پزشک شخصی شما ارسال شود.«

عبارت اختیاری
ــام مــکان را ذکــر کنیــد  اگــر داده و اطالعــات قــرار اســت در انتهــای دوره حفاظــت از داده و نمونــه بــه مــکان دیگــر منتقــل شــوند ن

ــتی[ ــام بانک زیس ]ن

بــرای مــدت ]دوره زمانــی را بــا بیــان تعــداد ســال های نگــه داری مشــخص کنیــد[ نــگاه داری می شــود. پــس از گذشــت ایــن دوره زمانــی داده 
و نمونه هــای شــما از بیــن رفتــه یــا منتقــل خواهد شــد، مگــر اینکــه کمیتــه اخــالق تصمیــم دیگــری اتخــاذ کنــد.
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پیوست 3. الگوهای رضایت نامه برای بانک های زیستی

عبارات جایگزین
عبــارت جایگزیــن 1: »مــا هیــچ یــک از نتایــج تحقیقــات فــردی یــا یافته هــای اتفاقــی در مــورد شــما در ایــن تحقیــق را بــه شــما 

بــاز نخواهیــم گردانــد« یــا
ــاز  ــه شــما ب ــی در تحقیــق را هنگامــی ب ــا یافته هــای اتفاق ــردی ی ــات ف ــج تحقیق ــا نتای ــت شــما، م ــا رضای ــن ۲:»ب ــارت جایگزی عب
می گردانیــم کــه بــه لحــاظ علمــی معتبــر، بــه لحــاظ بالینــی قابــل اســتناد و دارای روش درمانــی شــناخته شــده یــا روش پیشــگیرانه 
بــوده یــا راهــی بــرای تغییــر وضعیــت بالینــی یــا شــرایط شــما وجــود داشــته باشــد. ایــن نتایــج به وســیله محقــق اصلــی یــا متخصــص 
ــه شــما ارســال خواهــد شــد. پــس از ایــن دوره زمانــی بانک زیســتی نتایــج  بهداشــت حرفــه ای در طــول مــدت )ذکــر تعــداد ســال( ب

شــخصی تحقیقــات مربــوط بــه شــما را ارســال نخواهــد کــرد«.

1۲.تماس مجدد

ــی  ــای تحقیقات ــا شــروع پروژه ه ــه بیشــتر، ی ــه نمون ــه روز رســانی پرسشــنامه، تهی ــا کســب اجــازه از شــما، ممکــن اســت مجــدداً به منظــور ب ب
ــد از شــما دعــوت کنیــم. ــه بررســی فیزیکــی، آزمایــش و پرســش بیشــتری دارن جدیــد توســط محققــان دیگــر کــه نیــاز ب

13.  جبران خسارت

]شامل هزینه سفر و روش پرداخت آن[

عبارات جایگزین
اگر هزینه پرداخت نمی شود، اضافه کنید: »مشارکت شما داوطلبانه است و هزینه ای برای این مشارکت پرداخت نخواهد شد«

اگــر هزینــه پرداخــت می شــود، اضافــه کنیــد: »مشــارکت شــما به صــورت داوطلبانــه اســت امــا هزینه هایــی بــه شــما پرداخــت می شــود 
کــه شــامل هزینــه ســفر و دیگــر هزینه هــای مربــوط بــه مشــارکت شــما در ]مبلــغ را ذکــر کنیــد[  ]نــوع مســافرت )بــرای مثــال مالقــات 

در منــزل مالقــات در کلینیــک([، طــرح خواهــد بــود.«

ب( نتایج تحقیقات عمومی

نتایــج تحقیقــات عمومــی بــه معنــی نتایــج کل حاصــل از تجزیــه و تحلیــل داده هــا و نمونه هــای شــرکت کنندگان در تحقیــق اســت کــه بــرای 
آن هــا، محققــان و هــر فــرد عالقه منــد دیگــری در یــک چهارچــوب معیــن از طریــق صفحــه تارنمــا یــا جــزوات در دســترس اســت. ایــن کار بــرای 
ــد  ــه شناســه ای ندارن ــا هیچ گون ــن داده ه ــرد. ای ــات و تشــویق پیشــرفت های پزشــکی انجــام می گی ــه اطالع ــان ب ایجــاد دســتیابی راحــت محقق
کــه بــا آن داده هــا بــه مالــک آن مرتبــط شــود. شــما می توانیــد بــه ایــن نتایــج از طریــق بانک زیســتی دسترســی پیــدا کنیــد] روش یــا محلــی 

کــه شــرکت کننــدگان می تواننــد بــه نتایــج دسترســی پیــدا کننــد مشــخص کنیــد[.

پ(نتایج تحقیقات فردی و یافته های اتفاقی

نتایــج تحقیقــات فــردی نتایجــی اســت کــه در طــول تحقیقــات کشــف شــده و مربــوط بــه شــما و دارای پیامدهــای بالقــوه در ســالمت فــرد یــا 
فرزنــدان وی اســت.

یافته هــای تصادفــی یافته هــای پیش بینــی نشــده در مــورد شــما هســتند کــه دارای پیامدهــای بالقــوه در ســالمت فــردی و یــا نســل های بعــدی 
اســت، اگــر چــه ایــن یافته هــا در طــول تحقیــق کشــف شــده اند امــا خــارج از اهــداف مطالعــه قراردادنــد.
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عبارات جایگزین
ــد  ــرار خواه ــه[ ق ــام کمیت ــه تحــت نظــارت ]ن ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــق در بایگان ــات تحقی ــج و اطالع ــام نتای ــن 1: »تم ــارت جایگزی عب

ــت.« گرف
عبارت جایگزین ۲: »همه داده و نمونه ها از بین خواهد رفت.« یا

عبارت جایگزین 3: »همه داده و نمونه ها به بانک زیستی]نام بانک زیستی موجود[منتقل خواهد شد.« 

1۶.  سؤاالت و نگرانی های احتمالی

در صورت وجود هر گونه سؤال یا نگرانی بدون پرداخت هزینه با شماره تلفن ]با آدرس ایمیل یا آدرس پست[ تماس بگیرید.

ــه تمــاس  ــدون پرداخــت هزین ــام شــخص، شــماره تلفــن، ایمیــل، آدرس[ ب ــا ]ن ــاً ب ــد لطف ــه ای از مطالعــه شــکایت داری اگــر در مــورد هــر جنب
ــم داد. ــه شــما جــواب خواهی ــت ب ــرده و در اســرع وق ــام نظــرات را به صــورت جــدی بررســی ک ــا تم ــد. م بگیری

با تشکر از شما برای توجه و شرکت در این مطالعه!

14.  امکان تجاری سازی

]توضیحات استفاده بالقوه از داده و نمونه ها، ازجمله ایجاد مالکیت معنوی و استفاده تجاری[

]معرفــی بانک زیســتی یــا کمیتــه اختصاصــی[ کــه به عنــوان ]سرپرســت / مالــک / متولــی[ پایــگاه داده و جایــگاه جمــع آوری نمونــه قــرار گرفتــه 
اســت. اســتفاده از داده و نمونــه شــما ممکــن اســت روزی منجــر بــه یــک محصــول پزشــکی یــا تســت آزمایشــگاهی تجــاری شــود کــه ممکــن 
ــوه  ــور بالق ــان و به ط ــه محقق ــی ک ــن معن ــه ای ــند. ب ــته باش ــه در آن مشــارکت داش ــا هم ــتان، شــرکت تجــاری ی ــک دانشــگاه، بیمارس اســت ی

ــرد. ــد ب ــچ بهــره ای نخواهی ــن تجــارت هی ــد شــوند و شــما از ای ــی آن بهره من ــع مال شــرکت های تجــاری ممکــن اســت از مناف

15.  خاتمه بانک زیستی

ــا  ــده ی ــزی ش ــه ری ــت برنام ــه فعالی ــه خاتم ــارغ از اینک ــاد، ف ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــتی چ ــت بانک زیس ــه فعالی ــس از خاتم ــد پ ــح دهی ]توضی
نشده اســت.[

بسته شدن بانک زیستی] نام بانک زیستی[ به هر دلیل که باشد] به عبارات جایگزین توجه کنید[.
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پیوست 3. الگوهای رضایت نامه برای بانک های زیستی

]لوگو و سربرگ بانک زیستی را وارد نمایید[

]فرم رضایت داوطلب[
]نام بانک زیستی/ نام مطالعه[

نام بانک زیستی: ]نام بانک زیستی[ 
محقق: ]نام محقق یا محققین[

اسپانسر:  ]نام حامی یا حامیان مالی[

هدف ]بانک زیستی/ مطالعه[ این است ]هدف را به اختصار شرح دهید.[

ــر  ــوارد زی ــم و م ــالم می کن ــتی/مطالعه[ اع ــارکت در ]بانک زیس ــا مش ــود را ب ــت خ ــه موافق ــرم رضایت نام ــن ف ــای ای ــا امض  ب
را اذعــان دارم:

       مــن بســته اطالعاتــی ] شــماره نســخه و تاریــخ[ را مطالعــه کــرده و کامــاًل درک کــردم. مــن فرصــت توجــه بــه مطالــب و پرســش ها را داشــتم 
و پاســخ صحیــح ســؤاالتم را دریافــت کردم.

      مخاطرات و منافع این مشارکت کاماًل برای من توضیح داده شد.
ــوع دلیــل از مطالعــه  ــه هــر ن ــه اســت. مــن آزادم کــه هــر وقــت بخواهــم بــدون ارائ       مــن کامــاًل درک کــرده ام کــه مشــارکت مــن داوطلبان
خــارج شــوم. خــروج مــن بــا تمــاس بــه آقا/خانــم ]نــام شــخص[ از طریــق ]شــماره تلفــن، ایمیــل، آدرس[ اعــالم می شــود و نامــه تأییــد خــروج 

را دریافــت خواهــم کــرد.
  مــن می دانــم کــه هیــچ ســود مــادی از منافــع احتمالــی تجــاری از محصــوالت پزشــکی کــه حاصــل بررســی اطالعــات و نمونه هــای مربــوط 

بــه مــن اســت نخواهــم داشــت.
  مــن می دانــم کــه مشــارکت مــن هیــچ مزیــت شــخصی مســتقیم بــرای مــن نــدارد. بــا ایــن حــال، هرگونــه شــرایط فــوری و تهدیدکننــده 

زندگــی، بالفاصلــه بــه مــن گــزارش خواهــد شــد تــا بتوانــم مراقبت هــای اورژانســی را دریافــت کنــم.
ــن بر اســاس سیاســت بانک زیســتی در  ــه م ــوط ب ــات و نمونه هــای مرب ــس از خاتمــه کار بانک زیســتی، سرنوشــت اطالع ــم کــه پ   مــن میدان

ایــن خصــوص تعییــن خواهد شــد کــه شــامل ]آرشــیو، نابــود کــردن یــا انتقــال بــه بانک زیســتی دیگــر[  هســتند.
  مــن می دانــم کــه تنهــا محققــان تأییــد شــده اجــازه دسترســی بــه اطالعــات و نمونه هــای کــد گــذاری شــده مــرا دارنــد؛ مگــر اینکــه ایــن 

ــه تأییــد اخالقــی و نظــارت اســت. ــون الزامــی شــود. دسترســی ها منــوط ب دسترســی به واســطه قان
ــات پزشــکی در دســترس  ــع، به منظــور دسترســی آســان و تشــویق تحقیق ــج جام ــی نتای ــه معن ــات، ب ــج عمومــی تحقیق ــم نتای   مــن می دان

ــه([. ــر نام ــا خب ــق صفحــه وب ی ــرد]در فرمــت خــاص )از طری ــرار می گی ــد ق ــراد عالقه من ــان و ســایر اف ــدگان، محقق شــرکت کنن

من موافقم:

  ارزیابی فیزیکی شامل موارد زیر انجام دهید:
   حضور در قرار مالقات ] نام محل مالقات[ به مدت زمان تقریبی ]مدت زمان قرار مالقات را وارد کنید[؛

   ارائه] نمونه ای از) خون، ادرار، بزاق([ به اندازه ]مقدار/اندازه نمونه[ که به بانک زیستی منتقل می شود تا آن را ذخیره کند؛
   پاسخ دادن به پرسشنامه در باره ] عنوان) پرسشنامه سالمت، سبک زندگی، خانواده و تاریخچه پزشکی([؛ و

   اجازه می دهم کارکنان سنجش های اولیه بالینی ] نوع اندازه گیری )مانند: وزن، قد و فشار خون([  انجام دهند.
ــزاق([ در پژوهش هــای مختلــف کــه  ــام نمونه:)خــون، ســلول، DNA، ادرار، ب ــه و اطالعــات کــد گــذاری شــده مــن  ]ن   اجــازه می دهــم نمون

بــه تأییــد کمیتــه اخــالق مربــوط رســیده اســت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

عبارات اختیاری
در بیماری هــای خــاص/ حــوزه پژوهشــی »اجــازه می دهــم نمونــه و اطالعــات کدگــذاری شــده مــن ]نــام نمونــه شــامل: )خــون، ســلول، 
DNA، ادرار، بــزاق([ در ]بیماری هــای خــاص/ حــوزه پژوهشــی[ اســتفاده شــوند کــه توســط کمیتــه اخــالق مربــوط تصویــب شــود.تأیید 

مجــدد مــن بــرای ســایر تحقیقــات مــورد نیــاز اســت.«
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ــره شده اســت. تمــام داده و  ــان[ ذخی ــرای مــدت ]طــول مــدت زم ــره ســازی[ ب ــام اختصاصــی محــل ذخی   داده هــا و نمونه هــای مــن در ]ن
ــود. ــداری می ش ــه[ نگاه ــرد و کمیت ــام ف ــارت ]ن ــن تحــت نظ ــکان ام ــک م ــا در ی نمونه ه

  اجــازه میدهــم اطالعــات پرونــده ســالمت مــن در حــال و آینــده مــورد بررســی قــرار گیــرد. ســوابق و نمونه هــای مــن حتــی در زمانــی کــه 
نمی توانــم بــرای خــودم تصمیــم بگیــرم یــا بمیــرم همچنــان در دســترس باشــند.

عبارات جایگزین

اگــر قابــل اجــرا باشــد: »اجــازه می دهــم اطالعــات پرونــده ســالمت مــن در حــال و آینــده مــورد بررســی قــرار گیرد.اگــر از دنیــا بروم،ســوابق 
و نمونه هــای مــن نبایــد دیگــر اســتفاده شــود.«

بازگشت نتایج
a(  نتایج ارزیابی آزمایشگاهی و ارزیابی فیزیکی اولیه

عبارات اختیاری
  می خواهم نتایج سنجش های انجام شده در طول ارزیابی فیزیکی و آزمایشگاهی دریافت کنم.

بله         خیر 
]یا[

ــود را،  ــال می ش ــن ارس ــه پزشــک م ــه ب ــی و آزمایشــگاهی ک ــی فیزیک ــول ارزیاب ــده در ط ــام ش ــج ســنجش های انج ــم نتای    می خواه
دریافــت کنــم.

بله        خیر 

b(  نتایج تحقیقات فردی و یافته های اتفاقی

عبارات اختیاری
عبارت اختیاری 1:

  من می دانم نتایج تحقیقات شخصی و یافته های اتفاقی را دریافت نخواهم کرد.
عبارت اختیاری ۲:

ــی اســت  ــی و علم ــت بالین ــر و دارای اهمی ــج معتب ــن نتای ــی ای ــی را وقت ــای اتفاق ــات شــخصی و یافته ه ــج تحقیق ــم نتای ــن موافق   م
دریافــت کنــم )روش درمــان شــناخت شــده، اقــدام پیشــگیرانه یــا راهــی بــرای تغییــر وضعیــت بالینــی و شــرایط بیمــاری مــن وجــود دارد.(

بله        خیر 
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پیوست 3. الگوهای رضایت نامه برای بانک های زیستی

تماس مجدد

  موافــق هســتم از طریــق] نــام بانک زیســتی / مطالعــه[ بــا مــن به منظــور بــه روز شــدن اطالعــات )پرسشــنامه / ارزیابــی فیزیکــی( یــا فراهــم 
شــدن اطالعــات و نمونه هــای بیشــتر تمــاس مجــدد برقــرار شــود.

بله         خیر 

ــد کــه توســط ســایر  ــا در مطالعــه تحقیقاتــی جدی ــرار شــود ت ــا مــن تمــاس مجــدد برق ــام بانک زیســتی / مطالعــه [ ب   موافقــم از طریــق ]ن
ــم. ــی دارد شــرکت کن ــه اضاف ــه انجــام بررســی فیزیکــی، آزمایــش، ســؤال و نمون ــاز ب پژوهشــگران انجــام می شــود و نی

بله         خیر 

تأیید موارد فوق توسط محقق یا نماینده او

مــن ]نــام بانک زیســتی/ مطالعــه[ شــرایط مشــارکت را بــه شــرکت کننــده شــرح داده ام. محتــوی بســته اطالعاتــی و فــرم رضایت نامــه مربــوط بــه 
مشــارکت را توضیــح داده ام. هــر ســؤالی را پاســخ داده ام. توضیــح داده ام کــه مشــارکت اختیــاری اســت.

نام محقق/ نماینده..............................................امضا.................................................تاریخ....................................................................

عبارات اختیاری
اطالعات مترجم )اگر قابل اجرا باشد(

مــن در جلســه بیــن محقــق ]نــام محقــق/ نماینــده او[ و شــرکت کننــده حضــور داشــتم . و بــرای شــرکت کننــده فــرم رضایت نامــه و تمــام 
اطالعــات ارائــه شــده در رابطــه بــا پــروژه تحقیقاتــی را ترجمــه کــردم.

نام مترجم.............................................امضا.................................تاریخ............................

اطالعات مشارکت کننده

ــه را  ــن رضایت نام ــق هســتم  و یــک نســخه از ای ــه[ مواف ــام بانک زیســتی / مطالع ــرای مشــارکت در بانک زیســتی] ن ــن ب م
پــس از امضــای آن دریافــت خواهــم کــرد.

نام.............................................................................................................................................................................................................................................................
امضا...............................................................................................................................................................................تاریخ.................................................................

ــه او تمــاس گرفتــه  ــام شــخصی کــه ب ــام صفحــه وب، ن ــا ]ن ــرای اطالعــات بیشــتر ب از مشــارکت شــما متشــکریم! لطفــًا ب
ــد. ــاس بگیری ــل، آدرس[ تم ــود، ایمی می ش

ــود،ایمیل،آدرس[  ــه می ش ــاس گرفت ــه او تم ــه ب ــخصی ک ــام ش ــا ]ن ــارکت ب ــن مش ــوص ای ــکایات در خص ــال ش ــرای ارس ب
ــد. ــاس بگیری تم
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پیوست 4

چهارچوب توافق نامه انتقال مواد / داده 
)  Material & Data Transfer Agreement )MTA / DTA((

بــر اســاس الگــوی موافقــت نامــه انتقــال مــواد و داده آژانــس بین المللــی تحقیقــات ســرطان )IARC MTA)، ایــن متــن بــه زبــان عمومــی چنیــن 
ــی نوشــته شده اســت. الگوهای

 )عالمت کروشه به این معنی است که بسته به مورد، باید انطباق متن صورت گیرد.(

]آرم مؤسسه را وارد کنید[
MTA / DTA - توافق نامه انتقال مواد / انتقال داده

شرایط و ضوابط این موافقت نامه: ]تأمین شده از طرف] نام مؤسسه تأمین کننده[[

بدین وســیله ]نــام مؤسســه ارائــه دهنــده[ موافــق بــه تأمیــن و مؤسســه دریافت کننــده موافــق بــه پذیــرش اطالعــات و مــواد مشــخص شــده در 
متــن زیــر به منظــور اســتفاده مشــخص شــده و تحــت محدودیت هــای مشــخص شــده هســتند.

در این موافقت نامه، عبارات زیر به این معنی است:

"Providing Institute“ 1.  مؤسسه تأمین کننده

]نام و آدرس مؤسسه ارائه دهنده را وارد کنید.[

اطالعات تماس: ]نام و جزئیات تماس )شامل آدرس ایمیل( محقق اصلی مؤسسه ارائه دهنده را وارد کنید.[
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)MTA / DTA( پیوست 4. چهارچوب توافق نامه انتقال مواد / داده

:”Receiving Institute“ ۲.  مؤسسه دریافت کننده

]نام و آدرس مؤسسه دریافت کننده را وارد کنید.[

 اطالعات تماس: ]نام و جزئیات تماس )شامل آدرس ایمیل( محقق اصلی مؤسسه دریافت کننده را وارد کنید.[

:”Materials“ .3.  مواد

مواد ]شرح دقیق مواد[ تعیین شده توسط ]مؤسسه نام مؤسسه تأمین کننده[ و در مقدار ]مشخص شده برای مؤسسه تولید کننده[ در اختیار 
مؤسسه دریافت کننده قرار می گیرد.

:”Information“ 4.  اطالعات

ــن  ــوده کــه در طــول مــدت ای ــده[ ب ــام مؤسســه تأمین کنن ــه مؤسســه ]ن ــق ب ــا به صورت هــای دیگــر، متعل ــات، منتشــر نشــده ی ــه اطالع هرگون
ــج  ــا نتای ــات و ی ــد، خصوصی ــواد، روش تولی ــه م ــوط ب ــوارد مرب ــرار خواهــد داشــت و شــامل م ــده ق ــه در دســترس مؤسســه دریافت کنن توافق نام

ــه مشــتقات فرعــی مشــاهده شده اســت. ــا هــر گون تجربــی کــه طــی اســتفاده از آن هــا ی

:”Purposes of Use“ 5.  هدف از استفاده

این مواد و اطالعات برای اهداف زیر ارائه شده است که به طور کامل در ضمیمه شماره 2 شرح داده شده است )»پروژه تحقیقاتی«(:
]شــرح مختصــری ارائــه شــود از هدفــی کــه بــر آن اســاس مــواد و محصوالتــی ثانویــه ای آن هــا، ممکــن اســت اســتفاده شــوند.[] اضافــه نمــودن 

رفرنــس و مرجــع مناســب در مــوارد مقتضــی.[

:”Restrictions on Use“ ۶.  محدودیت در استفاده

مــواد و اطالعــات نبایــد بــرای هیــچ هــدف دیگــری مگــر اهــداف تعریــف شده اســتفاده شــوند. به طــور خــاص ایــن مــواد و اطالعــات نبایــد بــرای 
]ذکــر تمــام مــوارد محدودیت هــا[ اســتفاده شــوند.

:”Term of Agreement“ ۷.  مدت موافقت نامه

ایــن موافقــت نامــه از زمــان امضــا توســط هــر دو طــرف بــا تمــام شــرایط و تأثیــرات آن بــرای مــدت ]مــدت زمــان مشــخص / ممکــن اســت بــر 
اســاس مدت زمــان پــروژه باشــد[ بــه قــوت خــود باقــی اســت.

:”Materials Charges“ ۸.  هزینه های مواد

لطفاً یکی از شروط قابل اجرا )در بند 1( را استفاده نمایید و مابقی را حذف کنید.

8.1 بــر اســاس لیســت قیمــت اعــالم هزینــه بازیابــی و آمــاده ســازی نمونــه شــامل اســتخراج نمونــه، بســته بنــدی، هزینــه انتقــال از مؤسســه 
تولیــد کننــده ]نــام مؤسســه تولیــد کننــده[ بــه مؤسســه دریافت کننــده بــر اســاس آخریــن نــرخ مشــخص شــود ]نرخ هــا بــرای اطالعــات بیشــتر 

در دســترس اســت[.
یا

8.1 بــر اســاس قیمــت توافــق شــده بــرای هــر واحــد هزینــه بازیابــی و آمــاده ســازی نمونــه شــامل اســتخراج نمونــه، بســته بنــدی، هزینــه 
ــت شــده ]لیســت  ــزان موافق ــن می ــر اســاس آخری ــده ب ــه مؤسســه دریافت کنن ــده[ ب ــام مؤسســه تأمین کنن ــده ]ن ــال از مؤسســه تأمین کنن انتق

قیمــت واحــد[.
یا
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8.1 مقــدار کل مبلــغ هزینــه بازیابــی و آمــاده ســازی نمونــه شــامل اســتخراج نمونــه، بســته بنــدی، هزینــه انتقــال از مؤسســه تأمین کننــده 
ــول رایــج[. ــه پ ــغ ب ــر اســاس مجمــوع کل مبلــغ ]مبل ــه مؤسســه دریافت کننــده ب ــام مؤسســه تأمین کننــده[ ب ]ن

یا
8.1 فاقد هزینه بازیابی و آماده سازی نمونه شامل استخراج نمونه، بسته بندی، هزینه انتقال که به طور رایگان انجام می شود.

:”General Conditions“ 9.  شرایط عمومی

شرایط کلی پیوست شده در ضمیمه 1 جزء جدایی ناپذیر این موافقت نامه است.

این توافقنامه از طرف هر کدام از طرفین به شرح ذیل امضا شده است.

از طرف مؤسسه تأمین کننده ]نام مؤسسه تأمین کننده[                        از طرف مؤسسه دریافت کننده
نام مؤسسه تأمین کننده ]محقق مسئول[                                          مؤسسه دریافت کننده محقق مسئول

نام...................................................................................                                  نام..................................................................................
عنوان.............................................................................                                  عنوان.............................................................................

]مؤسسه تأمین کننده[  مقام رسمی                                                ]مؤسسه دریافت کننده[ مقام رسمی
نام...................................................................................                                  نام..................................................................................
عنوان..............................................................................                                 عنوان.............................................................................
تاریخ...............................................................................                                 تاریخ..............................................................................
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)MTA / DTA( پیوست 4. چهارچوب توافق نامه انتقال مواد / داده

پیوست یک- شرایط عمومی
1.  کاربرد

ــده  ــه مؤسســه دریافت کنن ــام مؤسســه تأمین کننــده[ ب ــه شــده از ســوی مؤسســه تأمین کننــده ]ن ــواد و اطالعــات ارائ 1.1  اجــازه اســتفاده از م
تنهــا بــر اســاس اهــداف و محدودیت هــای ذکــر شــده در ایــن پیوســت صــورت گرفتــه اســت.

1.2  ایــن مــواد و اطالعــات نبایــد بــرای موضوعــات انســانی، آزمایش هــا بالینــی و یــا اهــداف تشــخیصی در مــورد انســان بــدون وجــود رضایــت 
ــام مؤسســه تأمین کننــده[. ــرده شــوند] ن ــه کار ب کتبــی از مؤسســه تأمین کننــده ب

ــروش  ــل شــوند، بف ــد منتق ــات نبای ــواد و اطالع ــرد آن به طــور مشــخص در پیوســت دو شــرح داده شده اســت، م ــه کارب ــواردی ک 1.3  به جــز م
ــام مؤسســه تأمین کننــده[ از آن هــا صــورت گیــرد. ــا مؤسســه تأمین کننــده ]ن ــدون موافقــت قبلــی ب ــوع اســتفاده دیگــر ب ــا هــر ن برســند ی

1.4  مؤسســه دریافت کننــده فقــط بــه کســانی کــه بــا توجــه بــه اهــداف نیــاز اســت اطــالع داشــته باشــند یــا افــرادی کــه الجــرم بــا تعهــدات و 
محدودیت هــا و اصــول محرمانــه مشــابه بــا مفــاد ایــن توافق نامــه بــه گــروه مرتبــط می شــوند، اجــازه دسترســی بــه اطالعــات و مــواد را می دهــد.

1.5  هــر نــوع همــکاری بــرای کار و اســتفاده از مــواد و اطالعــات کــه مــورد نیــاز مؤسســه دریافت کننــده نمونــه باشــد بایــد مطابــق قوانیــن، ضوابــط 
و آئیــن نامه هــای مرتبــط و قابــل اعمــال بــر اســتفاده از چنیــن مــواد و اطالعاتــی صــورت پذیــرد.

۲.  محرمانگی

2.1  اطالعــات ممکــن اســت تــوأم بــا اطالعــات محرمانــه] نــام مؤسســه تأمین کننــده[ باشــد. بــر ایــن اســاس، اگــر چنیــن اطالعاتــی به وضــوح 
به عنــوان »محرمانــه« مشــخص شــده باشــند، مؤسســه دریافت کننــده بایــد در طــول مــدت توافقنامــه و یــک دوره زمانــی چنــد ســاله، ]تعــداد 
ســال[ و پــس از پایــان آن چنیــن اطالعاتــی را به عنــوان محرمانــه قلمــداد کنــد و فقــط آن هــا را تحــت تعهــدات محرمانگــی و محدودیــت اســتفاده 
در مــواردی کــه در اینجــا ذکــر شده اســت، منتشــر کنــد. مؤسســه دریافت کننــده بایــد بــه تحقــق تعهــدات خــود اعتقــاد داشــته باشــد و در حفــظ 

محرمانگــی ایــن اطالعــات ماننــد مراقبــت از اطالعــات محرمانــه خــود عمــل کنــد.
2.2  تعهدات مربوط به محرمانه بودن به اطالعاتی اطالق نمی شود که:

(i)  می توان نشان داد که در هنگام دریافت از مؤسسه تأمین کننده شناخته شده هستند ]نام مؤسسه تأمین کننده[؛ یا
(ii)  از طرف شخص ثالث به دست می آید و باعث نقض هیچ تعهد محرمانه ای نمی شود؛ یا

(iii)  از منابــع مســتقل بــه دســت آمــده یــا از طــرف آن هــا دریافــت شــده اســت یــا بــرای مؤسســه دریافت کننــده بــدون دسترســی بــه اطالعــات 
بــوده؛ یــا

(iv) ورود آن ها به جامعه بدون تعهدات و خروج از این موافقت نامه باشند.

2.3  در بعضــی مــوارد، اطالعــات مربــوط بــه شــرکای تحقیقاتــی اســت کــه مــواد تحقیقــات را فراهــم کرده انــد. مــواد ارائــه شــده بــه مؤسســه 
ــی  ــور اتفاق ــده به ط ــه دریافت کنن ــر مؤسس ــد[ اگ ــت( باش ــات داده شده اس ــام )توضیح ــد ن ــده و فاق ــد ش ــه ک ــد شناس ــد فاق ــده ]بای دریافت کنن
اطالعاتــی دریافــت کنــد کــه موجــب شــناخته شــدن افــراد شــود، بایــد تمــام اقدامــات الزم را بــرای حفــظ محرمانگــی و حفــظ حریــم خصوصــی 
ــه  ــام مؤسس ــده ]ن ــه دریافت کنن ــت مؤسس ــاس درخواس ــر اس ــات ب ــردن اطالع ــن ب ــه از بی ــوری ب ــاز ف ــت نی ــن اس ــن ممک ــد. ای ــام ده انج
ــرای شناســایی مجــدد شــرکت کنندگان در  دریافت کننــده[ داشــته باشــد. مؤسســه دریافت کننــده موافقــت می کنــد کــه هیــچ تــالش عمــدی ب
تحقیــق ]نــام مؤسســه دریافت کننــده[ از طریــق ارتبــاط داده یــا غیــره انجــام ندهــد و هــر شناســه ای کــه باعــث شناســایی شــرکت کنندگان در 

ــده[. ــه دریافت کنن ــام مؤسس ــد. ]ن ــزارش ده ــوراً گ ــود را ف ــق می ش تحقی

3.  حقوق

3.1  به جــز حقوقــی کــه به طــور صریــح در متــن زیــر آورده شده اســت، مــواردی کــه در ایــن توافقنامــه وجــود نــدارد بایــد تحــت عنــوان اختــراع 
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یــا حقــوق معنــوی کــه هــر یــک از طرفیــن ممکــن اســت داشــته باشــند یــا بــه دســت آورنــد تفســیر شــوند.
3.2  ]نــام مؤسســه تأمین کننــده[ بایــد مالکیــت مــواد و اطالعــات و حــق اســتفاده بــدون محدودیــت، اختصــاص دادن یــا توزیــع مــواد و اطالعــات 
ــچ  ــه هی ــن توافقنام ــق اســت کــه در ای ــد و مواف ــان می کن ــده اذع ــد. مؤسســه دریافت کنن ــث و هــر هــدف دیگــری را حفــظ کن ــه شــخص ثال ب
نکتــه ای وجــود نــدارد کــه به عنــوان تعهــدی بــرای دریافــت حقــوق مالکیــت معنــوی مــواد یــا اطالعاتــی کــه تحــت ایــن توافق نامــه در اختیــار 

ــردد. ــی گ ــت تلق ــده قرارگرفته اس ــه دریافت کنن مؤسس
ــر اطالعــات و مــوادی داشــته باشــد کــه مســتقیماً از اطالعــات و مــواد مؤسســه  3.3  مؤسســه دریافت کننــده نبایــد ادعــای مالکیــت معنــوی ب
تأمین کننــده ]نــام مؤسســه تأمین کننــده[ حاصــل شده اســت، بــا ایــن حــال اهمیــت نــوآوری حاصلــه از مــواد ]نــام مؤسســه تأمین کننــده[ بایــد 
شــناخته شــده باشــد و در ایــن صــورت ثبــت اختــراع در مــورد چنیــن دســت آورد هایــی مجــاز اســت. در انجــام ایــن امــر، مؤسســه دریافت کننــده 
ــع تحقیقــات بعــدی نشــود. مؤسســه  ــکار ببنــدد کــه مان ــه نحــوی ب ــا مجــوز را ب ــه ی ــه صــدور پروان موافقــت می کنــد سیاســت هایی مربوطــه ب
دریافت کننــده مالــک تمــام نتایــج، داده هــا و اختراعاتــی اســت کــه تحــت ایــن مطالعــه تحقیقاتــی بــه دســت آمده انــد، آن گونــه کــه در ضمیمــه 

شــماره 2 آمــده اســت.

شــروط اضافــی اختیــاری: بــا ایــن وجــود، مؤسســه دریافت کننــده تضمیــن می نمایــد بــرای ]نــام مؤسســه تولیــد کننــده[، یــک مجــوز دائمــی 
غیرقابــل لغــو، بــدون حــق امتیــاز، جهانــی، بــا حــق صــدور مجوزهــای فرعــی و به منظــور اســتفاده از نتایــج مطالعــه بــرای همــه اهــداف، اعطــا 

می کنــد.

4.  بازگشت نتایج فردی

شروط اختیاری:

ــام مؤسســه تأمین کننــده[ بازگشــت داده نخواهــد  ــه ]ن ــردی: نتایــج تحقیقــات فــردی و یافته هــای اتفاقــی ب ــج ف 4.1  عــدم بازگشــت نتای
شــد.

یا
4.2  بازگشــت نتایــج فــردی: شــرکت کننــدگان ]نــام مؤسســه تأمین کننــده[ موافــق بازگشــت نتایــج تحقیقــات فــردی و یافته هــای اتفاقــی 
ــه  ــر مؤسس ــد، . اگ ــد( باش ــگیری دارن ــا پیش ــان ی ــت درم ــردی )قابلی ــر و کارب ــخیصی معتب ــر تش ــم، از نظ ــی مه ــاظ بالین ــه از لح ــتند ک هس
دریافت کننــده طــی تحقیقــات خــود چنیــن یافته هایــی را بــه دســت آورد، بایــد آن هــا را بــه مؤسســه تأمین کننــده ]نــام مؤسســه تأمین کننــده[ 

بــاز گردانــد.

5.  انتشارات

5.1  پــس از اتمــام پــروژه تحقیقاتــی، مؤسســه دریافت کننــده گــزارش مربوطــه ]نــوع گــزارش مشــخص گــردد، داده هــای جدیــد بــه دســت آمده 
و... .[ را بــه مؤسســه تولیــد کننــده ]نــام مؤسســه تأمین کننــده[ می فرســتد. مؤسســه دریافت کننــده بایــد تــالش کنــد نتایــج را در یــک مجلــه 
ــام مؤسســه  ــده ]ن ــا از مؤسســه تأمین کنن ــد ت ــده موافقــت می نمای ــد. مؤسســه دریافت کنن ــا دسترســی آزاد منتشــر کن ــگاه داده ب ــا پای علمــی ی
تأمین کننــده[ در هــر نــوع انتشــار یــا ارائــه  شــفاهی نتایجــی کــه از تمــام یــا بخشــی از مــواد و اطالعــات مؤسســه تأمین کننــده بــه دســت آمــده 
اســت تشــکر و قدردانــی نمایــد و همچنیــن یــک کپــی از هــر نــوع انتشــار یــا آدرس تحــت وب انتشــارات را بــه مؤسســه تأمین کننــده ارســال 

نمایــد.

۶.  ضمانت ها و تعهدها

ــن  ــا ای ــرای اهــداف خــاص را نمی دهــد. ب ــواد ب ــان ضمنــی در خصــوص تناســب م ــا بی ــت ی ــه ضمان ــده[ هیچ گون ــام مؤسســه تأمین کنن 6.1  ]ن
ــض  ــات نق ــا اطالع ــواد و ی ــتفاده از م ــال اس ــث را در قب ــخص ثال ــر ش ــت ه ــق مالکی ــی، ح ــن معن ــه بهتری ــده[ ب ــه تأمین کنن ــام مؤسس حال]ن

نمی کنــد.

6.2  ]نــام مؤسســه تأمین کننــده[ مســئولیتی بابــت خســارت های مربــوط بــه ارائــه مــواد بــه مؤسســه دریافت کننــده نخواهــد داشــت. ایــن مــورد 
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نــه فقــط محــدود بــه خســارت در ارتبــاط بــا اشــتباهات، فقــدان جامعیــت، اســتفاده از اطالعــات و مــواد و یــا اطالعــات بــوده، بلکــه شــامل هــر نــوع 
تأخیــر یــا اشــکال در تأمیــن از ســوی ]نــام مؤسســه تأمین کننــده[ نیــز هســت. مؤسســه دریافت کننــده نیــز اذعــان می کنــد کــه ]نــام مؤسســه 
تأمین کننــده[ آلــوده شــدن مــواد یــا اطالعــات را بــه ویــروس، ژنوم هــای ویروســی پنهــان یــا هــر نــوع عامــل عفونــی دیگــر تضمیــن نمی کنــد. 
مؤسســه دریافت کننــده موافقــت دارد کــه بــا مــواد به گونــه ای کار شــود کــه مــواد عفونــی و مشــکوک تلقــی شــوند، همچنیــن از آمــوزش مناســب 

مــوارد ایمنــی زیســتی بــه پرســنل تحقیقاتــی خــود و رعایــت معیارهــای کار بــا مــواد خطرنــاک زیســتی اطمینــان حاصــل شــود.
ــر اســتفاده از مــواد و اطالعــات  ــام مؤسســه تأمین کننــده[ هیــچ کنترلــی ب 6.3  مؤسســه دریافت کننــده موافــق اســت، مؤسســه تأمین کننــده] ن
توســط مؤسســه دریافت کننــده نــدارد، به جــز آنچــه ممکــن اســت به صراحــت در ایــن توافقنامــه اظهــار شــود. در نتیجــه مؤسســه دریافت کننــده 

موافــق اســت کــه مؤسســه تأمین کننــده ]نــام مؤسســه تأمین کننــده[ هیچ گونــه مســئولیتی در قبــال اســتفاده از مــواد و اطالعــات نیــز نــدارد.

۷.  اصالحیه، افزایش زمان، پایان

7.1  هــر نــوع تصحیــح در ایــن موافقــت نامــه از جملــه گســترش مــدت آن، تنهــا در صورتــی معتبــر اســت کــه مکتــوب بــوده و توســط افــراد 
دارای صالحیــت از هــر دو طــرف مقــرر شــده باشــد.

ــرف  ــر دو ط ــی ه ــدات محرمانگ ــتفاده و تعه ــای اس ــتفاده، محدودیت ه ــداف اس ــژه اه ــه به وی ــن توافقنام ــدرج در ای ــرایط من ــود ش ــا وج 7.2  ب
ــد. ــی خاتمه ده ــورت کتب ــی به ص ــالع قبل ــس از اط ــصت )60( روز پ ــرف ش ــه را ظ ــد توافق نام می توانن

7.3  هنگامــی کــه پــروژه تحقیقاتــی انجــام شــد یــا توافــق پایــان یافــت )هــر کــدام زودتــر باشــد( تمــام مــواد اســتفاده نشــده بــا توجــه بــه تمــام 
ــام مؤسســه تأمین کننــده[ و  قوانیــن و مقــررات اســتفاده از بیــن خواهنــد رفــت یــا توســط مؤسســه دریافت کننــده بــه مؤسســه تأمین کننــده ]ن

بــر اســاس درخواســت بــاز گردانــده خواهــد شــد.

۸.  موارد متفرقه

8.1  هیــچ نکتــه ای در ایــن توافقنامــه بــه معنــی ایجــاد مشــارکت بیــن طرفیــن یــا نمایندگــی یــک طــرف از جانــب طــرف دیگــر و دادن حــق 
ــود. ــری تفســیر نمی ش ــه دیگ ــکا ب ــرای ات ــل ب به طــرف مقاب

ــرد. در صــورت  ــرار می گی ــورد مصالحــه ق ــتانه حــل و فصــل نشــود، م ــر به طــور دوس ــه اگ ــن موافقت نام ــالف در تفســیر ای ــه اخت ــر گون 8.2  ه
شکســت مصالحــه اختــالف توســط داوری حــل می شــود مطابــق بــا شــرایط منــدرج در توافق نامــه صــورت می پذیــرد و چنانچــه مــورد اختــالف 
در توافق نامــه وجــود نداشــته باشــد، داوری بــر اســاس قوانیــن اتــاق بازرگانــی بین المللــی انجــام می شــود و طرفیــن نتایــج داوری را می پذیرنــد.

8.3  ایــن توافق نامــه بــر اســاس فهــم تمــام مــوارد آن توســط دو طــرف تنظیــم شده اســت و جایگزیــن همــه توافقــات قبلــی مکتــوب یــا شــفاهی 
می گــردد.

پیوست دوم- پروژه تحقیق آتی

]شرحی از مطالعه و کارهایی ارائه کنید که باید با استفاده از مواد و اطالعات صورت پذیرند.[
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پیوست 5

بانک زیستی، جمع آوری، مطالعه و مجموعه داده های حداقلی 
از نمونه ها، و استاندارد های مربوطه

جــدول 1 پیوســت 5، مجموعــه داده هــای حداقلــی را برمی شــمارد کــه ناهمگونــی اطالعــات وابســته بــه نمونــه را کاهــش داده و در نتیجــه کیفیــت 
ــیع  ــات وس ــود را در مطالع ــای خ ــا نمونه ه ــازند ت ــادر می س ــتی را ق ــای زیس ــازی ها، بانک ه ــته از استاندارد س ــن دس ــد.  ای ــش می ده آن را افزای

و پژوهش هایــی دخیــل کننــد کــه بــه نمونه هایــی از منابــع متفــاوت نیازمنــد هســتند.

.MIABIS و BRISQ، SPREC جدول 1 پیوست 5. مجموعه داده های حداقل و استاندارد های مربوطه قابل دسترس در

MIABIS SPREC BRISQ 1 ردیف نتایح در حوزه داده حوزه داده نوع مجموعه داده

کد نوشتاری قابل اجرا نیست قابل اجرا نیست  شناسه منحصر به فرد و یا
مخفف مطالعه

شناسه  مجموعه یا مطالعه یا
بانک زیستی

نوشته قابل اجرا نیست قابل اجرا نیست نام کوتاه مخفف)اکرونیم( مطالعه و یا بانک زیستی

نوشته قابل اجرا نیست قابل اجرا نیست  اسم مطالعه به زبان
انگلیسی

نام  مجموعه یا مطالعه یا
بانک زیستی

نوشته قابل اجرا نیست قابل اجرا نیست  توضیح هدف مطالعه،
حداکثر 2000 حرف

شرح  مجموعه یا مطالعه یا
بانک زیستی

نوشته قابل اجرا نیست قابل اجرا نیست  نام فرد مسئول مطالعه
)مانند مجری اصلی

مجری اصلی مطالعه

یک یا تعدادی کد - -  جنس افراد می تواند یک یا
چند نوع باشد

جنس مجموعه یا مطالعه

شماره - - سن کوچکترین اهدا کننده کمترین سن مجموعه یا مطالعه

)
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شماره - - سن بزرگترین اهدا کننده بیشترین سن مجموعه یا مطالعه

 مقادیرمی توانند به صورت
سال، ماه، هفته و یا روز باشند

- - واحد سن واحد سنی مجموعه یا مطالعه

 لیست  مقادیر بله یا خیر.
 همچنین مربوط به چگونگی

 جمع آوری نمونه زیستی

- -  انواع داده هایی که مربوط
 به جمع آوری نمونه ها و یا

مطالعه هستند

دسته بندی داده ها مجموعه یا مطالعه

 لیست تعاریف جامد و یا مایع
NCI

- -  شامل معیار هایی که نوع
نمونه را توصیف کند

نوع مواد مجموعه یا مطالعه

فهرست مقادیر دمایی  - - - دمای نگاهداری مجموعه

 فهرست روش های جمع آوری
 مطالعات ، نمونه های شاهد

 -کنترل، جمعیتی،  ادامه دار
طولی و غیره

- -  روش های  جمع آوری
 می توانند مقادیر متفاوتی

داشته باشد

نوع جمع آوری نمونه ها مجموعه

 پنج زیر گروه: شناسایی
 ماهیت، نوع شناسایی ماهیت،
 کد شناسایی ماهیت، توضیح
 ماهیت شناسی و توضیحات

آزاد

- -  بیماری اصلی مورد نظر؛
 می تواند بیش از یک مورد

باشد

بیماری مجموعه

 هشت زیر گروه برای اطالعات
 مخاطب) نام،تلفن، ایمیل،

آدرس

- -  اطالعات مخاطب برای فرد در
تماس با مخاطب

اطالعات مخاطب  مجموعه یا مطالعه یا
بانک زیستی

فهرست انواع جمع آوری
 نمونه کنترل، گروهای تابع

 و

- - طراحی نمودن مطالعه طراحی مطالعه مطالعه

تعداد - -  تعداد مشارکت کنندگان  که
همکاری کرده اند

 تعداد کل
مشارکت کنندگان

مطالعه

تعداد - -  تعداد مشارکت کنندگانی که
نمونه داده اند

 تعداد کل اهدا کنندگان
نمونه

مطالعه

فهرست معیارها - -  عواملی که انواع اهدا کنندگان
را تعیین می کنند

معیارهای ورود به مطالعه مطالعه

http آدرس - - آدرس اینترنتی بانک زیستی بانک زیستی URLبانک زیستی 

  کد نوشتاری به همراه اسم فرد
حقوقی

- - فرد یا نهاد قانونی مسئول  شخصیت حقوقی
بانک زیستی

بانک زیستی

ISO کد استاندارد - - کشور کشور بانک زیستی بانک زیستی

)

:

...
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 نوشته شناسایی کننده
یا بارکد

- -  شناسه خاص و یا نام
مخفف مطالعه

شناسه نمونه نمونه

 نوشته شناسایی کننده
یا بارکد

- -  منشاء نمونه و مشتقات 
 حاصل از نمونه ؛ فقط

 برای نمونه ایی که تقسیم
شده اند

  شناسه نمونه
اولیه

نمونه

 به آنچه به آن نوع مواد
 گفته می شود: فهرست
 جامدات و مایعات  در

NCI تعاریف

  فهرست کدها و مقادیر ،
 فهرست های مختلف  و کد ها برای

جامد و مایع

 چیزی که به آن منشاء نمونه زیستی
 گفته می شود: بافت جامد، خون تام ،

سرم، سلول  و غیره

 توضیحات زیستی در رابطه
با نمونه

نوع نمونه نمونه

-  لیست مقادیر، برای جامدات مقادیر
 متفاوت هستند، )بر اساس مقادیر
 ذکر شده دربخش نوع جمع آوری

 انواع روش های تثبیت  نمونه   برای
 مایعات، عینا مشابه               است،

 اما  برای جامدات                بیان
 می کند که به بخش مربوط به نوع

         جمع آوری مراجعه شود

 چگونه نمونه جمع آوری
شده است

 نوع ظروف اولیه
 دربر گیرنده نمونه

نمونه

- فهرست مقادیر -  زمان بین جمع آوری و
 فراوری نمونه در قالب

ساعت

 زمان تأخیر قبل
 از سانتریفیوژ

کردن

نمونه

- فهرست مقادیر -  سرعت سانتریفیوژ در معیار
  g و دمای آن

سانتریفیوژ کردن نمونه

- فهرست مقادیر -  سرعت سانتریفیوژ در معیار
 g و دمای آن

سانتریفیوژ دوم نمونه

- فهرست مقادیر -  زمان بین سانتریفیوژ و
ذخیره سازی نمونه ) ساعت

 تأخیر پس از
سانتریفیوژ کردن

نمونه

 اصطالحا دمای
  نگاهداری گفته می شود؛

 با استفاده از کدهای
SPREC  و LN2

فهرست مقادیر - ظروف و دما  نگاهداری بلند
مدت

نمونه

-  به آن، مکانیسم جمع آوری گفته فهرست ارزش ها 
می شود

 FNA ،بیوپسی، جراحی
و غیره

نوع جمع آوری نمونه

- فهرست ارزش ها - دقیقه  زمان ایسکمی
گرم

نمونه

- فهرست ارزش ها - دقیقه  زمان ایسکمی
سرد

نمونه

-  لیست کدها ؛ در               فقط
به نمونه های جامد تعلق می گیرد

 به آن، ساختار و غلظت محافظت کننده
 گفته می شود: فرمول هایی  برای قرار
  دادن نمونه در وضعیت بدون واکنش

BRISQ اما درنمونه های مایع به 
ارجاع داده می شود

  OCT، RNA/ater 
 ترکیب و

نوع تثبیت کننده نمونه

SPREC
SPREC

«»

)

)

...
SPREC
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- فهرست ارزش ها  - معموال به ساعت بیان می شود زمان تثبیت کردن نمونه

-  اصطالحا نگاهداری دراز
 مدت گفته می شود و

 مقادیر دمای نگاهداری را
 در یک فهرست واحد با

هم ارایه می کند

 می تواند شامل تثبیت با
 فرمالین، فریز کردن و یا

مبین دما باشد

نوع حفاظت حفظ بلند مدت نمونه

-  اصطالحا نگاهداری بلند
 مدت گفته می شود و

 مقادیر دمای نگاهداری را
 در یک فهرست واحد با

هم ارایه می کند

یک دما  یا محدوده دمایی دما دمای نگاهداری نمونه

 زمانی که نمونه گیری
انجام شده است

- - زمان نمونه گیری نمونه مدت نمونه گیری

 پنج شاخصه: نام، نسخه
 مرجع ، کد آناتومیکی،

 توصیف ،سایرتوضیحات

-  عضو یا مکانی در بدن
 که خون از آن، گرفته

شده است

 قسمتی از بدن که نمونه از
آن قسمت گرفته شده است

محل آناتومیکی نمونه

- - سالم، ناحیه طبیعی مجاور   برای مورد بافت؛ وضعیت
 پاتولوژیکی آن نمونه

 وضعیت بیماری نمونه
زیستی

نمونه

شماره - - سن کوچکترین اهدا کننده کمترین سن مجموعه یا مطالعه

- -  اطالعات پزشکی در
دسترس

- خصوصیات بالینی نمونه

- - مرده و یا زنده بودن - وضعیت حیاتی نمونه

- -  ارزیابی بالینی بر اساس
 تاریخچه و یا آزمایش های

جسمانی

اطالعات بالینی تشخیص بالینی نمونه

- -  ارزیابی ماکروسکوپی یا
میکروسکوپی پاتولوژی

اطالعات پاتولوژیکی تشخیص پاتولوژیکی نمونه

- - FNA، خون گیری قبل از 
 فرایند و

 چگونگی گرفتن نمونه که
 به تعیین خصوصیات نمونه
 گرفته شده، آزمایشات در

 مورد نمونه گرفته شده، کمک
می کند

مکانیسم جمع آوری نمونه

- -  فاصله زمانی بین نمونه
گیری و استفاده

 موارد  ثبت شده در مورد
 طول مدت یکه نمونه ذخیره

شده است

مدت زمان نگاهداری نمونه

- -  دمایی که در زمان انتقال،
 نمونه در آن نگاهداری

شده است

 دمایی که در زمان انتقال
نمونه  حفظ شده است

دمای انتقال نمونه

- -  معیارهای  استفاده از نمونه؛ معیارهای انتخاب 
 این بخش فقط به زمانی

 که نمونه در مطالعه خاص
 استفاده می شود، اختصاص

دارد

ارزیابی ترکیب و انتخاب نمونه

...
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ــه در Sanofi Pasture و Merk در 2014 انجــام  ــی ک ــز او در انســتیتو کارولینســکا از مطالعات ــه مرک ــاند ک ــه اطــالع می رس Joakim Dillner ب
شــد اســتفاده کــرده اســت.

ــه  ــق ب ــتی، متعل ــای بانک زیس ــتراک گذاری داده ه ــه اش ــا ب ــه ب ــول در رابط ــوق معق ــی حق ــاند تمام ــالع می رس ــه اط ــر Jan-Eric Litton ب دکت
ــود. ــد ب ــتی (MIABIS)  خواه ــی بانک زیس ــات حداقل ــگ اطالع فرهن

ــافرت  ــای مس ــردی را از AstraZeneca و Daiichi Sankyo و هزینه ه ــاوره ف ــق مش ــه ح ــاند ک ــالع می رس ــه اط ــرDr.KurtZatloukal ب دکت
ــروژه،  ــش پ ــق و پژوه ــکار تحقی ــوان هم ــط Daiichi Sankyo، Qiagen و Simens به عن ــت و توس ــرده اس ــت ک از Glaxo Smith Kline دریاف

ــت. ــت شده اس حمای
 Dr Zatloukal عضو تکنیکی کمیته اروپایی برای استاندارد سازی (CEN) و همچنین سازمان مرکزی استاندارد سازی (ISO) است.
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