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بهاره عرب

مقالۀ پژوهشی

مالحظاتی جامعهشناختی رد باب بانکاهی زیستی انسانی


دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

پذیرش1398/12/17 :

دریافت1398/08/14 :

بانک زیستی ،مشارکت ،محرمانگی،

مقدمه :بانک زیستی پدیدۀ نوینی است که عالوه بر ابعاد اقتصادی ،اخالقی ،علمی و حقووقی ،ابعواد

منافع ،رضایت ،تبعیض اجتماعی.

اجتماعی نیز دارد؛ زیرا به شدت وابسته به جامعه است و پژوهش جامع دربوارۀ ایوپ پدیوده مسوتلز
بررسی آثار جامعهشناختی آن است .به منظور تحلیل ایپ آثار ،عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش اعتماد

نحوة استناد به مقاله:

و مشارکت گروه های سونی ،جمعیتوی و جنسویتی مفتلو

در فرآینود اهودای نمونوه و شورکت در

عرب بهاره .مالحظاتی جامعهشوناختی

پژوهشهای بانک زیستی مورد بررسی قرار میگیرد.

در بوواب بانووکهووای زیسووتی انسووانی.

روشها :با مرور ادبیات موجود در حوزۀ جامعهشناسی و بهرهگیری از نتایج حاصل از پژوهشهای

مجلووو ایرانوووی حقووووق و اخوووالق

میدانی ،مانند پژوهشهایی که در سالهای  2007و  2013در آمریکا انجا شد و پوژوهش BBMRI

زیستپزشکی1398 .؛.69-84:)2(1

که در سال  2010در کشورهای هلند ،انگلستان ،اتریش ،یونوان ،فنالنود و فرانسوه صوورت گرفوت،
میزان مشارکت و اعتماد اجتماعی ،در پنج محور محرمانگی ،بازگشت منافع ،رضایت آگاهانوه ،مودل
ادارۀ بانک زیستی و تبعیضهای اجتماعی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نتایج :میزان اعتماد و مشارکت مرد در محورهای مورد بحث ،با توجه بوه متییرهوایی ماننود منطقو
جیرافیایی ،نوع باورهای مرد  ،فرهنگ ،سنت ،جنسیت ،سپ ،طبق اجتماعی و نژاد ،از جامعوهای بوه
جامع دیگر متفاوت و بنابرایپ جلب اعتماد آنان مستلز بهکارگیری روشهای مفتل

است.

نتیجهگیری :افزایش مشارکت مردمی در پژوهشهای بانک زیستی مستلز افزایش مشارکت مطلوب
اجتماعی است .همچنیپ الز است شرکتکنندگان اطمینان حاصل کنند که نفست ،حریم خصوصی
آنها حفظ میشود؛ دو  ،رضایت آنها در طول پژوهش اخذ مویشوود؛ سوو  ،در ازای اهودای نمونوه
منافعی دریافت میکنند؛ چهار  ،نهاد ادارهکنندۀ بانک زیستی مورد اعتماد است؛ پنجم ،بیپ گروههای
مفتل  ،هیچ تبعیضی وجود ندارد.
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مهمتریپ متییری که به طور مستقیم بر مشارکت مردموی اثور

بانک زیستی ،نامی نسبتاً جدید است که برای اولویپ بوار در

می گذارد ،میزان اعتماد مرد به بانک هوای زیسوتی اسوت کوه

سال  1996در یک مقال علمی مطرح شود ،اموا بوه تودریج از

خووود تحووت تووأثیر عووواملی ماننوود موودل رضووایت آگاهانووه،

سال  2000کاربرد آن رواج یافت ( .)1بانوکهوای زیسوتی در

محرمانگیِ اطالعوات ،بازگشوت منوافع و الگووی ادارۀ بانوک

پی احساس نیاز به مجموعههایی منسجم و طبقهبندی شده در

زیستی قرار دارد .چنانچه هر یک از ایپ سازوکارهای حقوقی

پژوهشهای ژنتیک و زیستپزشوکی بوه وجوود آمدنود .ایوپ

و اخالقی در جلب اعتماد عمومی موفق عمل کنود ،مشوارکت

پدیدۀ نویپ ابعاد گستردۀ اجتماعی ،اقتصادی ،اخالقی ،علموی

مردمی در پژوهشهای بانک زیستی افزایش مییابد .البتوه کوه

و حقوقی دارد .از ایپ میان ،مطالع ابعاد اجتماعی بانوکهوای

نقش ایپ مؤلفهها تحت تأثیر متییرهای اجتماعیِ مفتلفی مانند

زیسووتی اهمیووت زیووادی دارد؛ چراکووه بانووک زیسووتی ،نهووادی

سپ ،جنسیت ،طبقه و نژاد ،میتوانود از جامعوهای بوه جامعو

بهشدت وابسته به جامعه است؛ عاطول مانودن و رکوودا بانوک

دیگر کامالً متفاوت باشد.

کمک به تأمیپ مالی آن دسته از بانکهای زیستی که بفشی از

بر افزایش یوا کواهش اعتمواد و مشوارکت گوروه هوای سونی،

سرمای خود را از منابع خیریه توأمیپ مویکننود ،نشواندهنودۀ

جمعیتی و جنسیتی مفتل

در فرآیند اهدای نمونه و شورکت

اهمیت پذیرش اجتماعی بانکهای زیستی است .طوی سوالیان

در پژوهشهای بانک زیستی تأثیرگذار است .بورای پاسوب بوه

اخیر پژوهشهای انجا شده دربارۀ بانکهای زیسوتی بویش از

ایپ پرسش اساسی ،در وهل نفست مفهوو بانوک زیسوتی و

پیش به ابعاد جامعهشناختی آنها پرداختوهانود و از ایوپ حیوث

فلسف ایجاد آن را بررسی میکنیم .ساس با تمرکز بر سونجش

شکل تجربیتری به خود گرفتهاند .بنابرایپ ،توسع بانکهوای

میزان مشارکت و اعتماد اجتماعی ،در پنج محوور محرموانگی،

زیستی بدون توجه بوه پیامودها و آثوار جامعوهشوناختی آنهوا،

بازگشت منافع ،رضایت آگاهانوه ،مودل ادارۀ بانوک زیسوتی و

ممکپ است در طول زموان آثوار مفورب اجتمواعی بوه دنبوال

تبعیض های اجتماعی ،پژوهش های میدانی و نظری انجا شده

داشته باشد 1.ایپ توجه برای آن است که مطالعوات اخالقوی و

در ایپ حوزه را مطالعه میکنیم و در پایان میکوشیم تحلیل و

حقوقی از واقعیات عملی مطرح در حوزۀ بانوک زیسوتی دور

نتیجهگیری مفتصری از ایپ پژوهشها ارائه دهویم .پیداسوت،

نیفتند و واقعیتر به چالشهوای بانوک زیسوتی باردازنود (.)2

مطالع جامعهشناختی بانکهای زیستی ،ایپ امکان را برای موا

پژوهشهای بانک زیستی همواره وابسته به نمونههوایی اسوت

فراهم می آورد تا با گسترش فعالیت ایوپ بانوک هوا در ایوران،

که مرد اهدا میکننود؛ لوذا موفقیوت آن کوامالً بوه مشوارکت

برای آثار متنووع آن آموادگیهوای الز را داشوته باشویم .البتوه

مردمی برای اهودای نمونوه ،شورکت در پوژوهشهوای بانوک

ناگفته نماند که اگرچه مطالع جامعوه شوناختی بانوک زیسوتی

زیستی وکمکهای دیگر وابسته است .بنابرایپ هور آنچوه بور

نیازمند طراحی پوژوهشهوای میودانی حسواب شوده و دقیوق

ایپ مشارکت تأثیرگوذار باشود ،بورای بانوک زیسوتی اهمیوت

است ،پژوهش حاضر صرفاً به مرور ادبیات موجوود در حووزۀ

ویژهای دارد.

جامعووهشناسووی پرداختووه و از اطالعووات و نتووایج حاصوول از
پژوهشهای میدانی انجا شده در دنیا بهره خواهد برد.

 .1برای نمونه ،توسع بانک زیستی در ایسلند ،در برههای زمانی در ایپ
کشور اعتراضات گستردهای را به دنبال داشت .ایپ اعتراضات که در پی
وضع قوانیپ حاکم بر رضایت و محرمانگی در ایپ بانک زیستی شکل
گرفت ،پیامدهای اجتماعی وسیعی در پی داشت.
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روشها
در ایپ مطالعه کوه بوا روش توصویفی-تحلیلوی انجوا شوده
است ،نتایج حاصل از تنها پژوهشهای میدانی صورت گرفتوه
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1398
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در سالهوای  2007و  2013در آمریکوا و پوژوهش BBMRI

که در برخی موارد ،مباحث مطرحشده را نمویتووان بوهدقوت

کووه در سووال  2010در کشووورهای هلنوود ،انگلسووتان ،اتووریش،

مرزبندی کرد .بررسی نتایج بسیاری از پوژوهش هوای میودانی

یونان ،فنالند و فرانسه انجا شده اسوت ،موورد بررسوی قورار

جامعه شناختی نشان می دهد که عوامول زیوادی بور مشوارکت

میگیرد .پژوهش های انتفابی تنها گزینه های پیش رو در ایوپ

مرد در پژوهشهای جامعهشناختی مربوب بوه بانوک زیسوتی

مطالعه بودند .چراکه جستوجوهای انجا شوده بورای یوافتپ

در

تأثیرگذار است .بنابرایپ ممکپ است پژوهشهای مفتل

 ،تحووت تووأثیر عووواملی ماننوود مکووان

مطالعووات میوودانی بووا د د ووههووای جامعووهشووناختی نووارر بوور

یووک موضوووع خووا

بانک های زیستی در نهایت همیپ موارد مورد مطالعوه در ایوپ

جیرافیووایی ،ارتباطووات ملووی و بوویپالمللووی بانووک زیسووتی یووا

مقالووه را پوویش رویموووان نهوواد  1.در ایوووپ پووژوهشهوووا از

گروه های هدف مطالعات جامعهشناختی ،نتایج متفواوتی ارائوه

پرسووششوووندگان درخواسووت موویشووود کووه میووزان اهمیووت

دهد.

محرمانگی اطالعات ،بازگشت منافع ،رضوایت آگاهانوه ،مودل
مشارکت خود در فعالیوتهوای بانوک زیسوتی بیوان کننود .در

بانک زیستی؛ مفهوم و ضرورت

پایان ،با توجوه بوه پاسوب افوراد و آمارهوای بوه دسوت آموده،

بانک زیستی مجموعهای است دربردارندۀ نمونههای زیسوتی

راهکارهای الز برای افزایش مشارکت مرد در فعالیوتهوای

و اطالعات آنها که تأثیر زیادی بر پیشرفت پوژوهش در علوو

بانکهای زیستی ارائه میشود.

مربوب به حیات ،فناوری زیستی و سوالمت انسوانی دارد (.)3
به طور معمول ،مقصود از اصطالح بانک زیستی انسانی  2،هور

نتایج

مجموعهای از نمونه های زیستی انسانی ،اعم از اعضوا ،بافوت،

مؤلفه های جامعه شناختی از یکدیگر تأثیر میپذیرند و بر هم

خون ،سلول و مایعوات بودن اسوت کوه نشوانی از  DNAیوا

تووأثیر موویگذارنوود .عواموول اجتموواعی مطوورح در مباحووث

 RNAانسانی (که امکان تحلیل ژنتیک را میّسر میکند) داشته

جامعهشناختی بانک های زیستی نیز از ایپ اصل مستثنا نیستند.

باشد ( .)1نمونهها در بانکهای زیستی به شکلهای متفواوتی،

مدل رضوایت انتفوابی بور مشوارکت مورد تأثیرگوذار اسوت.

نظیوور قوورار دادن در فریزرهووا ،قطعووات پووارافیپ ،ال هووای

رضایت آگاهانه ،خود تحت توأثیر مودل ادارۀ بانوک زیسوتی،

میکروسکوپی یا لولههای آزمایشوگاهی ،نگهوداری مویشووند

شووکل تقسوویم منووافع میووان شوورکتکننوودگان بانووک زیسووتی،

( .)4جامع بیپالمللی ذخایر زیستی و محیطی  3،بانک زیسوتی

اجتماعی و جداییگزینیهای مبتنی بر نوژاد،

را نهادی میداند که نمونههای زیستی را دریافت ،نگهوداری و

گروههای مفتل

مذهب ،جنسیت و طبق اجتماعی است .از سوی دیگور ،نووع

پردازش و بر اساس نیاز توزیع میکند (.)5

مشارکت در فعالیتهای بانک زیستی ،بور الگووی ادارۀ بانوک

اصوطالحات مشوابه دیگوری وجوود دارد کوه ممکوپ اسووت

زیستی تأثیر میگذارد .سیاستهوای مربووب بوه حفوظ حوریم

در برخی مووارد میوان آنهوا و بانوک زیسوتی ،خلوم مفهوومی

خصوصی و محرمانگی نیز به نوبو خوود از گوروهبنودیهوای

صووورت گیوورد .سووه مفهووو ذخووایر زیسووتی  4،مرکووز منووابع

اجتماعی ،تمایالت شرکت کنندگان دربارۀ رضوایت آگاهانوه و
اعتماد آنها به بانک زیستی تأثیر می پذیرد .به همیپ دلیل است
 .1عد احصاء ایران در شمار کشورهای مورد مطالعه نیز از همیپ روست؛
عد انجا مطالع میدانی جامعهشناختی نارر بر بانک های زیستی در ایران،
امکان مطالع ایپ کشور را در کنار موارد مذکور فراهم نکرد..

سال اول ،شماره  ،2پا یز و زمستان 1398

 .2از آنجا که ایپ پژوهش متمرکز بر بانکهای زیستی انسانی و منصرف
از بانکهای زیستی گیاهی و جانوری است ،از ایپ پس منظور از بانک
زیستی ،همان بانک زیستی انسانی است.
3. International Society for Biological and Environmental
)Repositories (ISBER
4. Biorepository
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زیست شناختی 1و بانک زیسوتی مفواهیمی بسویار نزدیوک بوه

بیماری محور که با هودف تسوهیل آزموایشهوای بوالینی و بوا

یکوودیگر هسووتند و هوور سووه بووه مجموعووههووای سوواختارمند

مقاصد خا

ایجواد مویشووند ( .)3ایوپ نووع از بانوکهوای

نمونه های زیستی و اطالعات مرتبم با آنها گفته میشود که به

زیستی معموالً در پی مطالعو توأثیر عوامول ژنتیوک بور انوواع

منظور استفاده در پژوهشهای جاری و آینده بنا شودهانود .بوا

بیماریهای شایع و تعامالت ژن و محیم هستند (.)10

ایپ حال ،تفاوت هایی رری

زیستی و مرکز منابع زیستشناختی ممکپ است نمونههایی از

مفتل  ،پیشرفت در تشفیص و پیشگیری از بیمواریهوا ،بوه

انسآنها ،حیوانات ،سولولهوا ،بواکتریهوا و حتوی نمونوههوای

کارگیری روشهای درمانی و همچنیپ تسوهیل پوژوهشهوای

محیطی را جمع آوری کننود .ایوپ در حوالی اسوت کوه بانوک

کاربردی دربارۀ بیماریهای شایع و نادر ،از جملوه مهومتوریپ

زیستی عموماً به نهادی اطالق میشود که نمونوههوای زیسوتی

فواید بانوکهوای زیسوتی اسوت ( .)11بورای نمونوه ،بررسوی

انسانی ،مانند انواع بافت ،خون ،ادرار و اطالعوات مربووب بوه

تیییرات ژنی که نووع خاصوی از سورطآنها را ایجواد مویکنود

اهداکنندگان نظیر اطالعات جمعیت شوناختی ،سوبک زنودگی،

ممکپ است به تولید داروی جدیدی برای درموان آنهوا منجور

سابق بیماری خانوادگی و مانند آنها را جمعآوری میکند (.)6

شود .همچنیپ ،ایپ مطالعات در تشفیص بیماریها ،بهویژه از

در مقابل ،برخوی معتقدنود کوه بانوک زیسوتی مجموعوهای از

طریق بررسی خون و ادرار ،کمک شایانی به بهبوود و ارتقوای

نمونههای زیستی است -اعم از آنکه منبوع نمونوههوا انسوانی،

سالمت عمومی میکند (.)12

گیاهی ،حیوانی ،باکتریایی ،قارچی یا ریزجانداران باشد -که با

اعتماد و مشارکت عمومی در بانک زیستی

اطالعات زیستی همراه است؛ اطالعاتی که تحلیل نمونه هوا را

اعتماد و مشارکت معموالً دو عامل مرتبم در پوژوهش هوای

ممکپ میکند (.)7از ایپ رو ،برخی در تمایز بانوک زیسوتی از

جامعه شناختی بانک زیستی هستند .چنانچه اعتمواد اجتمواعی

اصطالحات مشابه گفتهاند آنچه بانک زیسوتی را از هور نووع

افزایش یابد ،مشارکت مردمی در فعالیتهوای بانوک زیسوتی،

مجموع پژوهشی و تحقیقاتی دیگر متمایز مویکنود ،سواختار

اعم از فعالیت های پژوهشی ،اهودای نمونوه و حمایوت موالی

اداری و نظا مندی است که بانکهای زیستی بورای دسترسوی

افزایش می یابد .به ایپ ترتیب ،مشارکت نیز تابعی مسوتقیم یوا

پژوهشگران و نهادهای پژوهشی فراهم میکنند (.)8

یرمستقیم از میزان اعتماد عمومی به بانکهای زیستی اسوت.

بانکهوای زیسوتی محولجموعآوری نمونوههوای زیسوتی و

جدید بودن بانکهای زیستی و ناآشنایی مرد با ایپ نهاد تازه،

اطالعووات آنهووا هسووتند؛ نمونووههووایی کووه ممکووپ اسووت در

ممکپ است مانعی در جلب اعتماد عمومی باشد و باعث شود

پژوهش های آینده استفاده شوند ( .)9به ایپ معنوا بانوکهوای

موورد نسووبت بووه مشووارکت در بانووکهووای زیسووتی رویکوورد

زیستی نهادهایی مستقل برای بهرهگیری پژوهشی از نمونههای

محافظهکارانه تری اتفاذ کنند ( .)13از سوی دیگر ،اعتمواد بوه

انسانی هستند .بانکهای زیستی مستقل ،که با نظارت عموومی

نهاد یا افراد ارائه دهندۀ خدمات سوالمت ،پژوهشوگر یوا نهواد

فعالیت می کنند ،ضمپ حفارت از اطالعات شفصی بیمواران،

پژوهشی ،نقش عمودهای در بواال بوردن مشوارکت مردموی در

عامل افزایش خیر عموومی ناشوی از پوژوهشهوای ژنتیوک و

پژوهشهای بانکهای زیستی بازی میکند (.)14

پزشکی هستند ( .)10بانکهای زیستی ممکپ است با اهوداف

به طور کلی دالیل مشارکت در پژوهشهای بانک زیستی بوا

و مقاصدی متفاوت شکل بگیرنود ،ماننود بانوکهوای زیسوتی

توجه به بافت اجتماعی ،سوابق خوانوادگی ،سوپ ،جنسویت و

جمعیتمحورکه به منظوور انجوا مطالعوات محیطوی ،عوامول

تجربیووات زنوودگی ممکووپ اسووت متفوواوت باشوود .در یکووی از

ژنتیک و سالمت انسانی تأسیس میشوند و بانکهای زیسوتی

مطالعات انجوا شوده در آمریکوا دربوارۀ دالیول مشوارکت در

)1. Biological Resource Center (BRC
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بود .شرکت کنندگان بیان داشتند که دلیل آنها برای شورکت در

میدهد مشارکت بیماران در بانکهای زیستی بیماریمحوور از

پژوهش های بانوک زیسوتی ،عالقوه بوه نووع بشور و احتموال

سه راه تشویق میشود :اول ،وارد کردن بیماران و خانوادههای

بازگشت ایپ قسم کموکهوا در زموان بیمواری خوود آنهوا یوا

آنهوووا بوووه فرآینووودهای پژوهشوووی ،بوووهخصوووو

خانوادهشان است ( .)14با ایپ حال ،دلیل عمدۀ مشارکت افراد

رضایتنامه ها ،تأمیپ نیروی انسانی ،ارتباطات و تبلییات .دو ،

در پژوهشهای بانک زیستی همیشوه نووعدوسوتی نیسوت .در

درگیر شدن با تجارب بیماران و اهداکنندگان نمونه بهویوژه در

پژوهش پیش گفته دلیل دیگور ،مشوارکت در پیشورفت دانوش

زمان تشکیل بانکهای زیستی .سوو  ،ارتبواب دائوم بوا آنهوا و

پزشکی و ژنتیک بود که از پیِ آن پژوهشگران بتواننود درموانِ

شنیدن نظریات آنها دربوارۀ پوژوهش ،روشهوای جموعآوری

را سریع تر پیدا کنند .اعتماد به نهاد بانوک

نمونه و در مقابل ارائ اطالعواتی کوه محرمانوه یوا یرقطعوی

بیماری های مفتل

زیستی ،سهولتا مشارکت در پژوهشها و در نهایوت احتموال

نیستند در راستای جلب اعتماد (.)13

بازگشت منافع در قالوب خودمات سوالمت بوه خوود فورد یوا

عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی

خووانوادهاش ،از جملووه دالیوول افووراد بوورای مشووارکت در

بوه طووور کلوی عواموول تأثیرگووذار بور مشووارکت عمووومی در
پژوهش های زیستی و اعتماد به ایپ نهادها در جوامع مفتل ،

میزان مشارکت همچنیپ ،با میزان اطالعات دریوافتی دربوارۀ

متفاوت است .پوس از بررسوی مجموعوهای از پوژوهشهوای

بانک زیستی و شناخت مرد از ماهیت ایپ بانوک هوا ،ارتبواب

جامعهشناختی و مطالعات میدانی انجا شده دربارۀ بانوکهوای

مستقیم دارد .بور اسواس پژوهشوی کوه در سوال  2010در 23

زیستی ،می توان به عواملی اشاره کرد که تأثیر آنهوا بور جلوب

کشور اروپایی انجا شد ( ،)15مشفص شد بیش از دو سوو

اعتماد عمومی کم وبیش در هم ایپ پوژوهش هوا تأییود شوده

شهروندان اروپا اصالً اطالعی از بانکهوای زیسوتی ندارنود و

است .ایوپ عوامول عبارتنود از :محرموانگی ،بازگشوت منوافع،

تنها  %17از شهروندان اروپایی که بیشتر در کشوورهای نوروژ،

رضایت آگاهانه ،ادارۀ بانک زیستی و تبعیض هوای اجتمواعی.

ایسلند و فنالند و به طور کلی اروپای شمالی متمرکز هسوتند،

در ادامه به بررسی هر یک به طور مستقل میپردازیم.

به خوبی از فعالیتهای بانک زیستی اطالع دارند ( .)8بررسی

محرمانگی

ایپ آمار ،به ویژه پس از توجه به میزان مشارکت همیپ جامعو

محرمانگی بهمثابه یکی از مؤلفوههوای حوریم خصوصوی ،از

آماری ،نشوان موی دهود هرچوه اطالعوات شوهروندان دربوارۀ

جمله عوامل اصلی در اطمینوان بفشوی بوه جامعوه در جهوت

بانک های زیستی بیشتر باشد ،میزان مشارکت آنها نیز افوزایش

مقابله با تبعیض ژنتیک است ( .)16اصولی توریپ خطوری کوه

مییابد .همچنیپ مطالعات میدانی تأیید مویکنود هرچوه افوراد

حول پژوهش های بانک زیستی وجود دارد ،نقض محرموانگی

اطالعات بیشتری دربارۀ پژوهش داشته باشند ،بیشوتر آموادگی

اسووت .افشووای اطالعووات محرمانوو افووراد کووه در راسووتای

آن را دارند که رضایت موسع خود را به شورکت در پوژوهش

پووژوهشهووای زیسووتی و ژنتیووک در اختیووار بانووک زیسووتی و

اعال کنند .ایپ امر انجا پژوهشهوای آتوی را -کوه در زموان

پژوهشگران آن قرار گرفتوه اسوت پیامودهای منفوی در جلوب

اخذ نمونه ،توضیحشان با جزئیوات ممکوپ نیسوت -آسوانتور

اعتماد و مشارکت مرد دارد .اعتماد به بانک زیسوتی توا حود

میکند (.)8

زیادی در گورو اعتمواد بوه توانوایی ایوپ نهواد در حفاروت از

بر اساس توصیهنامهای که نهاد  1EPPOSIدر همایش سوال
 2006صادر کرد ،برآیند پژوهش های اعضای ایپ نهواد نشوان

اطالعات محرمان افراد است.
پژوهش های میدانی دربارۀ اطالع مرد از خطراتی که ممکپ
است حریم خصوصی و محرمانگی اطالعوات آنهوا را تهدیود

1. European Platform for Patients' Organizations, Science
and Industry
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برخی پژوهشها حاکی از آن است که افراد دربوارۀ اطالعوات

در اروپا نیز پژوهشهای میدانی انجا شده ،نتایج متفواوتی را
نشان می دهود .در پوژوهش BBMRI

پزشکی و ژنتیک خود بسیار نگران هستند و بوه همویپ علوت

در کشورهای مفتل

انتظار دارند که تضمیپ های الز برای محافظوت از اطالعوات

که در سال  2010در شوش کشوور اروپوایی صوورت گرفوت،

ژنتیک و پزشکی از سووی بانوک هوای زیسوتی فوراهم شوود.

نتایج به دست آمده از کشورهای اروپای قارهای نشان میدهود

برآوردن ایپ انتظار نقش بسیار مهمی در تأمیپ اعتماد عموومی

که در هم ایوپ کشوورها حوریم خصوصوی و محرموانگی از

به بانک زیستی و پذیرش آن دارد (.)13

مهمتریپ د د ههای پاسوبدهنودگان بووده اسوت .در اتوریش

است که ممکپ است به اعتماد جامعه به بانک زیستی خدشوه

دقیقتر و شفافتر و دسترسی محودودتر اسوتدالل کردنود .در

استفاده از اطالعات شفصی علیوه

مقابوول ایووپ گووروه ،افووراد دیگووری کووه تجربوو شوورکت در

افراد و خطر دسترسی شرکتهای بیمه یا کارفرمایوان بوه ایوپ

پژوهش های بانک زیستی یا آشنایی نزدیک با فعالیتهوای آن

اطالعات مسوئل بسویار مهموی بورای افوراد شورکتکننوده در

را داشتند ،بر ایپ باور بودند که حفارت از اطالعات به شوکل

پژوهش های بانک زیستی است ( .)17پژوهش هایی در آمریکا

سفت گیرانه ،نه مطلوب است و نه ممکوپ .در هلنود ،از نظور

افراد دربارۀ نقوض محرموانگی،

بیشتر پاسب دهندگان ،نقض حریم خصوصی امری است که در

ارتباب مستقیمی با اطوالع از خطراتوی دارد کوه ممکوپ اسوت

کنار نفع حاصل از پژوهشهوای بانوک زیسوتی ممکوپ اسوت

محرمانگی آنها را خدشهدار کند؛ بوه عبوارت دیگور ،مورد در

اتفاق بیفتد و از نظر اکثریت آنها نفع حاصل از بانوک زیسوتی

بسیاری از مواقع نمیدانند که بانک زیستی چگونه میتوانود از

بر ضرر آن لبه میکند .به عبارت دیگر در سونجش هزینوه و

اطالعات محرمان آنها سوء استفاده کنود .بنوابرایپ ،علویر وم

فایدۀ حاصل از فعالیت بانک های زیسوتی ،نقوض محرموانگی

ایووپکووه شوورکتکننوودگان درخ خوووبی از ماهیووت و هوودف

ممکپ است یکی از هزینه های فعالیت ایپ بانکها باشد که از

فعالیت های بانک زیستی دارند ،درخ کمتری از محرموانگی و

دیدگاه اکثریت آنها قابل قبول است .در فنالند ،اگرچه دیودگاه

خطرات بالقوۀ نقوض آن دارنود .دو پوژوهش انجوا شوده در

عمووومی دربووارۀ بانووک زیسووتی مثبووت ارزیووابی شووده اسووت،

آمریکا نشان میدهد که اهداکننودگان بوا وجوود آنکوه نقوض

شرکتکنندگان از فاش شدن اطالعات محرمان خود ،بوهویوژه

محرمانگی را خطری بالقوه میدانند ،اطالعاتا محرمانو خوود

شمارۀ تأمیپ اجتماعی شوان ،بسویار نگوران بودنود .در مقابول،

نزد بانک زیستی را آنچنان در معرض خطر نقض ندانسوته و

شرکتکنندگان در یونان ،اعتماد بسیار کمی به توانوایی دولوت

تضمیپ های موجود بورای محافظوت از محرموانگی اطالعوات

یا هر ساختار دولتی در تضمیپ محرمانگی و حریم خصوصوی

خود را کافی ارزیابی میکنند .با ایپ همه آنچه تقریباً در همو

داشتند .در نتیج همیپ نبود اعتماد ،بیشتر شرکتکننودگان بور

پژوهش های میودانی راجوع بوه محرموانگی در بانوک زیسوتی

ایپ باور بودند که وجود هیچ گونه ارتباطی میان نمون اهدایی

مشووترخ اسووت ،خطووری اسووت کووه اهداکننوودگان از سوووی

و نا و اطالعات شفصی اهداکننده ضروری نیسوت .ایوپ در

شرکت های بیمه احساس مویکننود ( .)14فواش شودن نتوایج

حالی است که شرکتکنندگان در انگلستان اعتماد نسبتاً زیادی

حاصل از پژوهش های بانک زیستی که ممکپ است حواکی از

به بانک زیستی دارند .بنا بر باور بسویاری از پاسوبدهنودگان،

وجود سابق بیماری در فورد یوا خوانوادۀ او یوا احتموال قووی

اطالعاتی که افراد در اختیار بانک زیستی قرار میدهند ،چندان

ژنتیک برای ابتال به بیماری خاصی باشد از مصادیقی است که

از خوود

وارد کند .نگرانی و د د

حکایت از آن دارد که د د

با سایر اطالعاتی که آنها هر روز به اشوکال مفتلو

شرکت های بیمه و تأمیپ اجتماعی با اطالع از آنها ،مویتواننود
در وضعیت استفدامی و بیمهای افراد تجدید نظر کنند.

www.ijbmle.ir
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افشا میکنند تفاوتی ندارد و ایپ موضوع حوریم خصوصوی را

آنهوووا از اهمیوووت حفوووظ محرموووانگی اطالعوووات و حوووریم

بیش از هر چیز شبیه به یک توهم میکند (.)18

خصوصیشان نیز بیشتر بوده است (.)16

البته باید به ایپ نکته بوه خووبی توجوه کورد کوه اعتمواد بوه

از دیدگاه عمومی منافع انواع مفتلفی دارد؛ اطوالع از وجوود

حفارت از محرمانگی و حریم خصوصی ،بدون قیود و شورب

سابق بیماری که به صورت ژنتیک ممکپ است منتقول شوود،

نیست و به باورهای جامعه دربوارۀ حوریم خصوصوی ،امنیوت

حس مثبت ناشی از نفع رساندن به جامعه و در برخوی مووارد

اطالعووات موورد و همچنوویپ اعتموواد بووه توانووایی دولووت،

امکان دریافت وجه نقدی در ازای اهدا ،از جمله منافعی است

سوواختارهای دولتووی و نهوواد بانووک زیسووتی در حفارووت از

که به شرکت کنندگان برای شرکت در پژوهش انگیزه میدهود

اطالعات شفصی بستگی دارد (.)18آنگاه که اعتماد جامعه به

( .)19برای نمونه پژوهشها در اروپا نشان میدهد که حمایت

هر یک از آنها از دست رود ،ممکپ است نظر عمومی دربوارۀ

از علم و پزشکی کوه منوافع یرمسوتقیم بورای شوهروندان بوه

محرمانگی و حریم خصوصی در یک جامع خا

نیز تیییور

همراه دارد ،عامل مهمی در جذب اعتماد افراد است (.)8

محافظت از اطالعات و محرمانگی در بانک زیسوتی فرآینودی

اهداکنندگان نمونوه ،نقوش پررنگوی در بواال بوردن مشوارکت

دائمی و جاری است و به یک مقطع زمانی محدود نمیشوود.

مردمی ایفا میکند ( .)20پژوهش میودانی  BBMRIدر شوش

روش های حفارت از محرمانگی هرچه باشد ،باید بتواند ایوپ

کشور اروپایی نیز نشان میدهد که بسیاری از شرکتکننودگان

اعتماد را در طول زمان حفظ کند .انجا مطالعوات میودانی در

در انگلستان ،برای خود حقی در دسترسی به اطالعات و نتایج

جامعه می تواند سیاست گذاران و قانونگذاران بانک زیسوتی را

پژوهش انجا شده میشناسند و ایپ دسترسی بوه اطالعوات را

به خوبی از دیدگاههای مرد آگاه کنود توا بوه ایوپ ترتیوب در

نوعی «بازگشت»2منوافع قابول قبوول مویداننود .در یونوان نیوز

هنگا ِ نیاز ،یعنی آنگاه کوه اعتمواد عموومی نسوبت بوه بانوک

شرکتکنندگان با وجود آنکه بازگشوت منوافع را بسویار مهوم

زیستی در خطر افتاد ،به تیییر قوانیپ و سیاست هوای اجرایوی

ارزیابی می کننود ،قابول قبوول توریپ مودل بازگشوت منوافع را

دست بزنند.

دستیابی بوه نتوایج پوژوهش ،اعوم از نتوایج شفصوی و نتوایج

بازگشت

منافع1

عمومی میدانند ( .)18نتایج برخوی پوژوهشهوای میودانی در

میزان مشارکت در بانک زیستی در بسویاری از جواموع توابع

کانادا نیز حاکی از آن است که مرد در مجموع پژوهشهوایی

منافعی است که بانوک زیسوتی در ازای مشوارکت در اهودای

را که سود بالقوهای برای دیگران دارد به پژوهشهایی که نفوع

نمونه برای اهداکننودگان بوه هموراه دارد .در برخوی جواموع،

بالقوه برای فرد اهداکننده یا عزیزان او دارد ،ترجیح مویدهنود

اهداکنندگان انتظار دریافت چیزی در ازای اهدای نمونه دارند؛

(.)18

دریافت اطالعات راجوع بوه وضوعیت سوالمت خوود ،امکوان

بازگشووت منووافع ممکووپ اسووت بووه شووکل دادن اطالعووات و

مالقات با متفصص و دریافت مشاورههای پزشکی و ژنتیوک،

نتایجی باشد که از پژوهشهای بانک زیستی به دست میآیود.

دریافت خدمات و معاینات مرتب پزشوکی یوا درموان قطعوی

مثالً ،برای افرادی که خود ،فرزندان یا بستگانشوان در معورض

در صوورت نمونوهگیوری از

ابتال به بیماری خاصی با الگوی توارث ژنتیک باشند ،دریافوت

افراد بیمار در بانکهای زیستی بیماریمحوور ،بفشوی از ایوپ

اطالعات حاصل از پژوهشها ممکپ است مهمتر از هور نفوع

موارد است ( )19در بسیاری از پوژوهش هوای میودانی انجوا

مالی دیگری باشد .ایپ نوع بازگشت منافع ،از موواردی اسوت

شده ،اهمیت بازگشت بفشی از منافع به شرکتکنندگان ،نوزد

که بفشی از مطالعات میدانی جامعوهشوناختی بوه آن پرداختوه

1. Benefit sharing

2. Return

برای خود یا بستگان ،بهخصو
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کند .بنابرایپ حفوظ اعتمواد اهداکننودگان و مورد بوه توانوایی

تعهد به برگرداندن نتایج به دسوت آموده از پوژوهشهوا بوه

مجلهاریانی حقوق و اخالقزیست زپشکی
است .هرچند اعال عالق اولیو پاسوبدهنودگان بوه سوؤاالت

76

رضایت آگاهانه

برخی پژوهشهای میدانی را نمیتوان به معنای تمایل واقعوی

کسب رضایت آگاهان شرکت کنندگان در پژوهش ،مهمتریپ

آنها به اطالع یافتپ از هم ابعاد پوژوهش دانسوت؛ اموا بیشوتر

و مناسب تریپ راها تکریم و احترا کردنِ آنهاست و بوه همویپ

مطالعات انجا شده نشان می دهد که چیزی حودود  60توا 90

دلیل در میان مباحث جامعهشناختی اهمیت ویژهای دارد (.)21

درصد از شرکتکنندگان در پوژوهشهوای ژنتیوک ،مایلنود از

به طور کلی نامشفص بودن اسوتفاده هوای احتموالی آینوده از

شرایم واقعی یا احتمالی که ممکوپ اسوت سوالمت خوود یوا

نمونههایی که در گذشته جمعآوری شدهاند چوالش مهموی را

خانوادهشان را تحت تأثیر قرار دهد ،مطلع شوند.

در بانک زیستی مطرح کرده که برای حل آن انواع مفتلفی از

به طورکلی ،نوع بازگشت و تقسیم منافع در هور جامعوه ،بوا
توجه به ویژگی های نظا حقوقی ،روی بانوکهوای زیسوتی و

رضایت تعری

شده است .رضایت موسع1و رضوایت

جزئوی2

دو نمونه از آنها است.

کلیدی در هم جوامع آن است که بانک زیستی بتوانود عموو

بهتریپ مدلی است که میتوان در پژوهشهای بانک زیستی از

جامعوه را قووانع کنود کووه در ازای دریافوت آنچووه مورد اهوودا

آن بهره برد؛ چراکه برای استفاده از نمونه در پژوهش جاری و

می کنند ،منافعی را اعم از مالی و یرموالی (حتوی شفصوی و

پووژوهشهووای آینوودهکووه مفتصووات آن مشووفص نیسووت ،از

جمعووی) بووه آنهووا برموویگردانوود ( .)17ایووپ موضوووع یکووی از

اهداکننده رضایت گرفتوه مویشوود و بوه ایوپ ترتیوب ،بانوک

مهم تریپ عوامل در ایجاد و افزایش اعتماد اجتماعی نسبت بوه

زیستی از تماس دوباره یا اخذ مجدد رضایت بینیاز میشوود.

بانک زیستی است .تصمیمگیری دربارۀ آنکه ایپ منافع چگونه

اما دیدگاه های اجتماعی دربارۀ نوع رضایت در بانک زیستی با

باشد ،با چه منطقی تقسیم شود و افراد بوه چوه شوکل از آنهوا

یکدیگر متفاوت هستند .برخی مطالعات جامعه شناختی نشوان

بهرهمند شووند ،بویش از هور چیوز بوه گوروههوای اجتمواعی،

می دهند که افراد شرکتکننده در پژوهشهای بانوک زیسوتی،

تمایالت و تجربیات آنها بستگی دارد .شاید بوه همویپ علوت

مایل هستند که نظارت و سلط خود را بر نمون اهداییشان به

است که برای نمونه ،مشارکت مرد  ،بهویوژه گوروههوایی کوه

شکلی در طول زمان حفظ کنند و به همیپ دلیل ،اهداکنندگان،
مویشوود3

افرادی از خانوادۀ آنها مبتال به سرطان بوده اند ،در بانوکهوای

رضایت جزئی را که تنها به بفشی از پژوهش اعال

زیستی مانند بانک تومور یا بانکهای بیماریمحور که بر انواع

و بدیپ ترتیب ارتباب آنها را با بانوک زیسوتی حفوظ و امکوان

سرطانها متمرکزند باال بووده اسوت ( .)19منوافعی کوه چنویپ

نظارت بر فرآیند استفاده از نمونه هایشان را فراهم میکند ،بور

افرادی در عوضِ اهدای نمونه ،از بانک زیستی انتظوار دارنود،

رضایت موسع ترجیح میدهند (.)21

کمک به یافتپ درمان برای بیماریهایی همچون سرطان اسوت

پژوهشی که در سال  2013در آمریکا دربارۀ مقبولیوت مودل

که لزوماً ممکپ است در زمان حیوات خوودا آنهوا نیوز حاصول

رضایت موسع انجا شد ،نشان مویدهود در مجمووع دیودگاه

نشود .ایپ موضوع نشان از آن دارد کوه اطوالعرسوانی دربوارۀ

مرد دربارۀ مدل رضایت انتفوابی وابسوته بوه عوامول زیوادی

هدف و چراییِ تأسیس بانکهای زیستی ،درخ افوراد نسوبت

است .اکثریت افرادی که در ایپ پژوهش از آنها پرسوش شوده

به نوع منافع مورد انتظار را تیییر میدهد .ایوپ امور افوزون بور

است ،بهخصو

در شرایطی که رضایت موسع تنهوا انتفواب

لزو توجه بوه جامعوه و نووع نیازهوا و تموایالت گوروههوای

پیش روی آنها بوده است از مدل مذکور حمایت کردهاند .اموا

مفتل

اجتماعی دربوارۀ بازگشوت منوافع در بانوک زیسوتی،

اهمیووت مطالعووات میوودانی جامعووهشووناختی در ایووپ حوووزه را
پررنگتر میکند.
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2. Specific consent
3. Categorical Consent
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دیدگاههای اجتمواعی ممکوپ اسوت متفواوت باشود .موضووع

از منظر منافع بانوک زیسوتی و پژوهشوگر ،رضوایت موسوع

مالحظاتی جامعهشناختی رد باب بانکاهیزیستیانسانی ،رعب

77

زمانی که گزینه های دیگری مانند رضایت چندالیه (کوه در آن

از پاسبدهندگان ترجیح می دادند که پیش از شوروع هور نووع

از افراد سؤال میشوود) و رضوایت

پژوهش به صورت جداگانه از آنها رضایت گرفته شود .دلیول

جزئی (که در هر پژوهشی اخذ می شوود) نیوز بورای انتفواب

ایپ ترجیح آنها ،اطالع نداشوتپ دقیوق از فرآینودی کوه در آن

وجود داشت ،اکثریت با مدلهای دیگر یر از رضایت موسوع

شرکت داده شده اند و امکان دستیابی پژوهش بوه محصووالتی

همراه بوده اند .همچنیپ مدل مطلوب رضایت ،به میزان زیادی

بوده است که از نظر شرکتکنندگان اخالقواً مطلووب نیسوت.

با راهکارهای حفظ محرمانگی مرتبم اسوت؛ یافتوه هوای ایوپ

همچنیپ حدود  %10از پاسب دهندگان رضوایت بوه بفشوی از

پژوهش تأیید میکند که اقبال به رضایت موسع بهویژه زموانی

پژوهش یا رضایتا فهرستی را بر سایر انواع رضوایت تورجیح

که نمونهها به شکلی نگهداری میشووند کوه هویوت افوراد از

دادهاند ،چراکه از نظر آنها در عیپ آنکه پژوهشگران به گسوترۀ

روی نمونهها قابل بازیابی نباشد ،افزایش مییابد (.)22

وسیعی از نمونه و اطالعات دست مییابند ،شرکتکنندگان در

دربارۀ استفادههای مفتل

افراد از روی نمونه یرقابول شناسوایی اسوت ،اگور اطالعوات

آن دارند و میتوانند برای استفاده از نمونه و اطالعوات خوود،

کافی دربارۀ تنوع آزمایشها و تحقیقاتی که ممکوپ اسوت بور

محدودیتهایی ایجاد کنند (.)21

نمونه صورت گیرد ،در اختیوار شورکتکننودگان قورار گیورد،

بسیاری از ایپ یافتهها در پژوهشهای میدانی دیگری کوه در

تمایل آنها به تماس و اخذ دوبارۀ رضایت یا مدلهای رضایت

اروپا انجا شده نیز تکرار شدهاست .بر ایپ اساس به نظر موی

ثانویه1کمتر خواهد شد .به دیگر سفپ ،اگر افوراد از شناسوایی

رسد تمایل مرد به رضایت موسع توا حود زیوادی بوه میوزان

هویت شان از روی نمونه نگران نباشند ،صرف اطالع از آنکوه

اعتماد آنها به مجموع بانوک زیسوتی و اطالعوات کلوی آنهوا

آزمایشهای متنووعی بور نمونوههوای آنهوا در آینوده صوورت

دربارۀ فعالیتهای بانک زیستی وابسته است؛ هرچه اطالعوات

خواهد گرفت ،برای دادن رضایت آگاهانه کفایت میکنود .بور

شرکتکنندگان دربارۀ بانک زیستی ،پوروژۀ پژوهشوی و حتوی

همیپ مبنا ،حدود  %85از شرکتکنندگان در پژوهش های یک

تیم پژوهشی بیشتر باشد ،اعتماد آنها بیشتر و به دنبال آن اقبال

بانک زیستی  DNAدر آمریکا اعال کردنود کوه حاضورند بوا

آنها به رضایت موسع بیشتر میشود ( .)17اطالعات به دسوت

اطالع از ماهیت پژوهش هایی که بانک زیسوتی ممکوپ اسوت

آمده از پژوهشی که در سال  2010در شوش کشوور اروپوایی

انجا دهد ،به استفاده از نمون خود بوه صوورت نامحودود در

هلند ،انگلستان ،اتریش ،یونوان ،فنالنود و فرانسوه انجوا شود

پژوهشهای آینده رضایت دهند (.)14

نشووان موویدهوود کووه از میووان پاسووبدهنوودگان (کووه آنهووا را

بر اساس مطالع انجوا شوده در سوال  2007در شوش نقطو
مفتل و

شرکت کنندگان بالقوه در بانک زیستی می دانویم) ،کسوانی کوه

در ایوواالت متحوودۀ آمریکووا ،حوودود  %48درصوود از

شرکتکنندگان بالفعل در بانک زیستی هسوتند ،یعنوی تواکنون

شرکت کنندگان ،رضایت موسع به انجا هرگونوه پوژوهش در

در پژوهشهای بانک زیستی شرکت کردهاند و کسانی کوه بوه

آینده را بر انواع دیگر رضایت آگاهانوه تورجیح دادهانود .ایوپ

نحوی با بانک زیستی در ارتباب هستند مانند بیماران یا افرادی

گروه برای ترجیح رضایت موسع ،به دالیلوی ماننود کموک بوه

که خطر باالی ابتال به بیماری خاصی را دارند ،تمایل بیشوتری

پیشووبرد پووژوهش از طریووق ایجوواد دسترسووی نامحوودود بوورای

به رضایت موسع اعال کردهاند ( .)18ایپ موضوع تأییدی بور

پژوهشووگران ،انعطووافپووذیری و کمووک بووه پاسووبگووویی بووه

اهمیت اطالع رسانی به جامعه دربوارۀ بانوک زیسوتی ،فلسوفه،

پرسشهای بیشوتر ،منطقوی بوودن و در نهایوت حفوظ اختیوار

هدف و فعالیتهای آن است.

تصمیمگیری برای بانک زیستی استناد کردهاند .در مقابول %42
1. Secondary Consent
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اعتماد افراد به بانک زیستی نیست؛ نتایج برخی مطالعات نشان

دارد .برخی بر ایپ باورند که موفقیت یک بانک زیستی خا

می دهد که خودداری مرد از شرکت در پژوهشهوای بانوک،

در رسیدن به نتیج مطلوب خود ،در گرو توفیق نظا ادارۀ آن

بیش از آنکه به استفاده های بعدی از نمونه مربووب باشود ،بوه

است؛ نظامی که بتواند میان حوزههوای بسویار متفواوت بانوک

روشهای نمونهگیری مورتبم اسوت ( .)23هرچوه روشهوای

زیستی ،اعم از حوزه های علم و فنواوری ،پزشوکی /سوالمت،

نمونهگیری تهواجمی تور باشود ،ماننود نمونوهگیوری از طریوق

اقتصادی /صنعتی و اخالقی /حقوقی تعامل برقرار کنود ،نظوا

بیوپسی1یا خون گیری ،تمایول مورد بوه اهودای نمونوه کمتور

ادارۀ مطلوب است و چنیپ نظامی ضورورتاً بایود بوه صوورت

خواهد شد .البته روش نمونوهگیوری از سوایر دالیول اهمیوت

شبکهای عمل کند (.)17

رضایت نامه و اخوذ رضوایت نیوز از دیگور دالیول اجتنواب از

میدانی و پاسبهای شرکتکنندگان ،به ایپ جمعبنودی رسویده

مشارکت در پژوهشهای بانک زیستی عنوان شده است (.)23

است که مهمتریپ برآیند مصاحبه با گروههای هودف ،اهمیوت

در پژوهشی دیگر ،پایبندی پژوهشگران بانک زیستی به مفواد

نحوۀ ادارۀ بانک زیستی و اعتماد به مدیریت آن است .در هم

رضایتنامه ها و امکوان انصوراف از رضوایت ،دو عامول مهوم

شش کشور اروپوایی کوه ایوپ پوژوهش در آنهوا انجوا شوده،

دیگر در تصمیمگیری افراد ،بهویژه در گروه سنی  30سوال بوه

شرکت کنندگان بر اهمیت نظارت یوک نهواد عموومی مسوتقل

باال ،گزارش شوده اسوت .بورای ایوپ افوراد ،یورممکپ بوودن

باالدستی تأکید کردهاند .به عبارت دیگر اعتماد به بانک زیستی

انصووراف از رضووایت و تردیوود نسووبت بووه اینکووه آیووا مفوواد

در گرو اعتماد به نهاد ادارهکننودۀ بانوک زیسوتی اسوت .بورای

رضایتناموهشوان محتور شومرده مویشوود یوا خیور ،مسوئل

جلب اعتماد ،نهاد بانک زیستی یوا بایود ماننود بانوک زیسوتی

نگرانکنندهای بوده است .با ایپ همه ،تمایل ایپ گروه سنی بوه

انگلستان شفاف و مستقل باشد و یا مانند آنچه در هلند ایجواد

رضووایت دادن همچنووان از گووروه جوووانتوور حاضوور در ایووپ

شووده ،بووا مشووارکت نهادهووای مووورد وثوووق عمووومی ماننوود

پژوهش(گروه سنی  18تا  29سال) بیشتر بوده است (.)19

دانشگاهها ،بیمارستانهوای آموزشوی و سوازمانهوای عموومی

پژوهش میدانی اخیر و سایر مطالعات جامعهشوناختی نشوان

پژوهشی تأسیس شود و فعالیت کند (.)18

می دهد که مدل رضوایت موسوع ،اگور بوا شوفافیت ،صوداقت

پژوهشها نشان می دهد که مرد به آن دسوته از بانوکهوای

دربارۀ اهداف ،اعتماد به نهاد و حد قابل قبولی از اقدا متقابل

زیستی که با اتکا بر نهادهای مورد اعتمواد و ریشوهدار ،تعهود

همراه نباشد ،در جلب اعتماد عمومی موفق نفواهد بود (.)18

خود را به پیشبرد علم در طول زموان ثابوت کوردهانود ،بیشوتر

به عبارت دیگر افزون بر توجه به معیارهای جامعه بورای دادن

اعتماد دارند و آمار مشارکت در ایپ بانکها باالتر است (.)14

رضایت موسع ،باید همواره ایوپ نکتوه را در نظور داشوت کوه

بانک های زیستی عمومی که بفشی از دانشگاه هوا ،مؤسسوات

حاصول شوده و نتیجو آن ابوراز

ملی پژوهشی و بیمارستانهای دولتوی هسوتند ،در مقایسوه بوا

تمایل به دادن رضایت به شوکل موسوع اسوت ،یوک موافقوت

سایر بانک های زیسوتی ،بیشوتریپ اعتمواد را بوه خوود جلوب

مطلق نیست و نیازمند مراقبت و تدبیر سازوکارهای الز برای

میکنند ( .)8از همیپ رو بانکهوای زیسوتی بایود در انتفواب

حفظ اعتماد است.

شرکای خود ،به ویژه شرکای تجاری و بفش خصوصی ،دقت

ادارة بانک زیستی

الز را به خرج دهند؛ چراکه از دست رفتپ اعتماد عمومی بوه

اعتمادی که از طرق مفتل

نحوۀ ادارۀ بانک زیستی و وابستگی نهوادی بانوک زیسوتی و

نظا ادارۀ بانک زیستی ممکپ است به شکست پوژوهشهوای

پژوهشگران آن ،تأثیر زیادی در جلب اعتماد به ایوپ بانوکهوا

بانک منجر شود .ایپ نتایج با یافتههای پژوهش دیگری کوه در

1. Biopsy
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پاسبدهندگان خواسته شد که اولویتهای خوود را ،در پاسوب

میکنند ،به شکل یر مستقیم تأمیپکننودۀ بودجو آن دسوته از

به ایپ پرسش که «کدا دسته از پژوهشگران از نظر آنهوا بایود

بانک های زیستی هستند کوه بوه اقتضوای وسوعت یوا اهمیوت

به اطالعات و نمونههای بانک زیستی دسترسی داشته باشوند»،

خا

فعالیت آنها ،تنها از سوی بفش عمومی بنیانگوذاری و

بووه ترتیووب بیووان کننوود .نتیجووه آنکووه پژوهشووگران فعووال در

اداره میشود .همچنیپ در انواع دیگری از بانکهوای زیسوتی،

حوزه های آموزشی و پزشکی ( )92%بیش از همه مورد اعتماد

انتشار اطالعوات در وبسوایت بانوک ،برگوزاری کارگواههوا بوا

عمو هستند و پژوهشگران دولتی ( )80%و پژوهشگران فعّال

مشووارکت اهداکننوودگان ،برگووزاری جلسووات بووا نماینوودۀ

در شرکت های دارویی ( )%75در مراتب بعد قورار مویگیرنود

اهداکنندگان و حتی روشهایی که قدرت کامل در ادارۀ بانوک

(.)20

زیستی را به اهداکنندگان موی دهود ،مویتوانود دلیول افوزایش

مسئولیت پذیری ،شوفافیت و نظوارت مسوتمر ،نقوش بسویار

مشارکت و اعتماد مرد باشد (.)24

دربوارۀ بانوک

علم ،فناوری ،اقتصاد ،حقوق و اخالق است ،باید به ضورورت

زیستی تفاوتهایی دارد ،همو پوژوهشهوا در اهمیوت اصول

تعامل با اجتماع نیز توجه داشته باشود .ایوپ تعامول اجتمواعی

شفافیت همداستانند؛ در بسیاری از طرحهای مشوورتی کوه بوا

مستلز ارتباب دائم و مستمر میان هیئت ادارۀ بانک زیستی بوا

همکاری شرکتکنندگان در پژوهشهای بانک زیسوتی انجوا

روزنامهنگاران ،نمایندگان مرد  ،دانشگاهها و بیمارستانهاسوت

شده ،اصل شفافیت یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر جوذب

( .)17عالوه بر ایپ ،لزو توجه به دیودگاههوای مورد دربوارۀ

اعتماد عمومی معرفی شده است .اصل شفافیت ،ادارهکننودگان

نهادهووای معتموود جامعووه ،نقووش کمیتووههووای اخووالق و سووایر

بانک زیستی را ملز میکند که اطالعات مناسب و مرتبطوی را

کمیته های نارر باالدستی از دیگر موواردی اسوت کوه اهمیوت

که جنب محرمانه و یرقطعی ندارند ،به صوورت موداو و بوه

نگاه جامعهشناسانه به مبحث ادارۀ بانکهای زیستی را بیش از

شکلی شفاف و صادقانه ،در اختیار شرکتکنندگان قرار دهند.

پیش آشکار میکند.

برخی مطالعات جامعهشناختی تأییود مویکنود کوه ادارۀ بانوک

تبعیض و پیامدهای نامطلوب اجتماعی

گرچه نتایج حاصل از مطالعات میدانی مفتلو

زیستی به شکلی که ارتباب بانک با شورکتکننودگان را حفوظ

مشارکت افراد از حیث تعلق آنها به گروههای خا

قوومی،

کرده و امکان اعمال حودی از نظوارت را بورای اهداکننودگان

نژادی و مانند آن مسئلهای بسیار مهم و قابول توجوه اسوت .از

فراهم آورد ،بیشتر میتوانود مشوارکت آنهوا را برانگیوزد(.)21

یک سو ایپ تعلقات در برخوی مووارد بور دیودگاههوای افوراد

روش های افزایش مشوارکت عموومی در ادارۀ بانوک زیسوتی

دربارۀ رضایت ،محرمانگی و مدل ادارۀ بانک زیستی تأثیرگذار

ممکپ است بسته به ساختار ادارۀ بانکهوا متفواوت باشود؛ در

است؛ از سوی دیگر ،پژوهشهایی که با بهورهگیوری از منوابع

بانکهای زیستی بزرگ و جمعیتمحور که وابستگی آنهوا بوه

بانک زیستی انجا میشود ،ممکپ است به نتایجی دست یابود

فعالیوت هایشوان-

که افشای آنها برای گروههای نوژادی ،قوومی و گواه جنسویتیِ

اجتنابناپذیر است ،توجه به مفهو شهروندان مالیاتدهنوده1و

خا

 ،پیامدهای اجتماعی نامطلوب (از جمله تبعویض) را بوه

نقش آنها از اهمیت زیادی برخوردار است .ایپ بدان معناسوت

همراه داشته باشد.

دولت -به دلیل وسعت یوا اهمیوت خوا

که شهروندان به دلیل پرداخت مالیات بوه دولوت ،حوق دارنود

گرفتاری بزرگی که بانکهای زیستی در مواجهه با گروههای

پاسفگویی شفاف دربارۀ بسیاری از نهادها و اقودامات دولتوی

نژادی و قومی مفتل

پیش رو دارند ،به دو مسوئل ضوروری

را از دولوت مطالبوه کننوود .شوهروندانی کووه مالیوات پرداخووت

اما متناقض باز میگردد .از یک سوو حفوظ همبسوتگی ،تنووع

1. Tax paying citizens
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ادارۀ بانک زیستی همان طور که نیازمند برقراری تعامول میوان
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ایجاب میکندکه بانکهای زیستی از هم ایپ گروههوا نمونوه

بانک زیستی سؤال شده بوود ،ایوپ تصوور کوه پوژوهشهوای

دریافت کنند و از سوی دیگر ،دقت تحلیلی نتوایج حاصول از

ایپچنیپ تنها برای نفع رساندن به سفیدپوستان انجا میشود،

پژوهش هوایی کوه بوا اسوتفاده از منوابع بانوک زیسوتی انجوا

از دید پاسبدهندگان یکی از موانع مشارکت در بانک زیسوتی

می شود ،گاه مستلز انصوراف از نمونوهگیوری از اقلیوتهوای

بود .همچنیپ نگرانی دربارۀ پیامدهای نامطلوب پوژوهشهوای

نژادی و قومی است .اطمینان از کیفیت و دقت نتوایج حاصول

ژنتیک و زیست پزشکی-مانند استفاده از دسوتاوردهای علمویِ

از پژوهش های بانک زیستی ،در درج اول ناشی از آن اسوت

بانک زیستی در موارد یر انسوانی ،نظیور تولیود آالینودههوا و

که نمونههای کافی از گروههوای موورد مطالعوه بررسوی شوده

سالح های بیولوژیک-مانع مهم دیگری بر سر راه مشارکت در

باشند .بر همیپ اساس ،وارد کردن نمونوه هوای اقلیوت هوا ،در

بانک زیستی قلمداد شده است (.)19

شرایطی که نمون کافی از آنها مهیا نیست ،ممکپ است اعتبوار
و صحت نتایج به دست آمده را زیر سؤال ببرد (.)25

در مواجهه با دو چالش گفتوه شوده ،بانوکهوای زیسوتی در
کشوورهای مفتلو  ،دو راهکوار در پوویش گرفتوهانود .برخووی

افووزایش مشووارکت و اعتموواد بووه بانووک زیسووتی موویشووود،

آفریقا تنها بر پژوهش بر ویژگی های ژنتیک گروهی خا

و

د د ههای مربوب به تبعیضهای نژادی ،قومیتی ،جنسویتی و

بیماری های مفتص آنها متمرکز شده است .مثالً بانک زیسوتی

استفاده از نتایج حاصل از پوژوهشهوای بانوک زیسوتی بورای

از ابتدا هدف از تأسیس خوود را نمونوهگیوری و پوژوهش بور

رسیدن به دستاوردهای نامطلوب اجتماعی اسوت .بانوک هوای

بیماری ها و ویژگوی هوای ژنتیوک یوک قومیوت خوا

قورار

زیستی منابع عظیمی از اطالعات ژنتیوک هسوتند .بورای آنکوه

می دهد .در چنیپ حوالتی بانوک زیسوتی از اسواس نیوازی بوه

بانووکهووای زیسووتی

جمع آوری نمونه از گروه های متنوع قومیتی یا نژادی نودارد و

جمعیتمحور به شکلی قابل اسوتناد در پوژوهشهوای ژنتیوک

تنها بر یک گروه قومی یا نژادی خا

پژوهش مویکنود و بوا

بهره برد ،الز است بانک زیسوتی نمونوههوای کوافی از همو

تفکیک گروههای هدف که از آنها نمونوه گرفتوه مویشوود ،از

نژادها ،قومیتها ،جنسیتها و حتی ملیّتها در اختیوار داشوته

اسوواس فعالیووت بانووک زیسووتی در بفووش مشفصووی متمرکووز

را

می شود .در مقابل ایپ رویکورد ،بانوک زیسوتی انگلسوتان ،در

به درسوتی ارزیوابی کنود .بوه ایوپ ترتیوب چنوان دور از ذهوپ

فرآیند جمعآوری نمونه ،کمتریپ توجه را به ویژگیهای قومی

نفواهد بود که پوژوهشهوای بانوک زیسوتی بوه نتوایجی کوه

و نژادی افراد مبذول می دارد ( .)25بوه عبوارت دیگور ،بانوک

نشاندهندۀ ارتباب یک نژاد با نوع خاصی از الگووی ژنتیوک و

زیستی در پژوهشهای خود اقدا به نمونهگیری از گروههوای

باشود ،دسوت یابود .بوه

متنوع قومی بدون توجه به قومیت و نژاد آنها میکند و به ایوپ

میان یک گروه قومی /نژادی

ترتیب از سنجش تأثیر ایپ دو عامول در پوژوهش هوای خوود

 ،ممکپ اسوت در طوول

چشمپوشی میکنود .بوا ایوپ وجوود ،نمویتووان راهکارهوایی

زمان منجر به انگشتنما شدن ایپ گروههای قوومی /نوژادی و

ایپچنیپ را قطعی و همیشگی پنداشت .پژوهشهوای زیسوتی

به دنبال آن تبعیضهوای اجتمواعی شوود ( .)25ایوپ موضووع

در بسیاری از موارد نیازمند آن است که از گوروههوای متنووع

تصوراتی راجع به پژوهشهای بانوک زیسوتی در جواموع ،بوه

قومی و نژادی نمونه بگیورد ،توأثیر نوژاد ،قومیوت ،جنسویت و

آنهوایی کوه سووابق تواریفی خاصوی در ایوپ اموور

عواملی ایپچنیپ را بر انواع بیماریها بسنجد و پوس از آن در

بتوووان از ایووپ بانووکهووا ،بووه خصووو

باشد تا با استفاده از آن نمونهها بتواند تأثیر عوامل مفتلو

به دنبال آن بیماری یا صفتی خوا
عبارت دیگر ،کش

رابط خا

با بیماری یا ویژگی های ژنتیک خا

خصو

داشته اند ،ایجاد کرده است .برای نمونه در یک پژوهش که در

پی چارهاندیشی برآید.

آن از دو گروه افراد آفریقایی-آمریکوایی دربوارۀ مشوارکت در
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موضوووع گووروههووای قووومیتی و نووژادی و جنسوویتی در

در بستر چنیپ فرهنگی ،شرکتکننودگان بوهدرسوتی احسواس

پووژوهشهووای بانووک زیسووتی موضوووعی بسوویار حسوواس و

میکنند که بفش مهمی از یک مشارکت اجتماعی تأثیرگذار را

تعییپکننده در اعتماد به پژوهشهوای بانوک زیسوتی و میوزان

بر عهده دارند ( .)17اینکه اهداکنندگان دریابند ،صرف نظور از

مشارکت در پژوهش های بانک است .ارزیابی مداو تموایالت

اصل بازگشت منافع و جنس ایپ منافع در نظوا هوای حقووقی

و دیوودگاههووای موورد دربووارۀ بانووک زیسووتی بووا نگوواهی

مفتل  ،مشارکت آنها قدر دانسته میشود ،بسیار مهوم اسوت.

جامعهشناختی می تواند نقش پررنگی بر تعیویپ سیاسوتهوای

همچنیپ اطالع رسانی دربارۀ بانک زیستی ،انواع فعالیوت هوا و

بانک زیستی داشته باشد.

فلسف آن بر جلب مشارکت مرد بسیار مؤثر است .باال نبوودن
مشارکت ،همواره نتیج بی اعتمادی به بانوک زیسوتی نیسوت؛
بلکه گاه به آن علت است که برخی مرد اساساً چیزی دربوارۀ

نتیجهگیری
در باال برشومردیم وابسوته اسوت ،اموا نتیجو مطلووب زموانی

از اینکه با اهدای نمونههای خود بهسادگی میتوانند بوه رشود

حاصل خواهد شد که به همو آنهوا هومزموان و در پیونود بوا

علم کمک کنند ،احساس رضایت میکنند (.)19

یکدیگر توجه شود .تمرکز بر یک عامل و رها کردنِ بقیوه ،راه

به نظر میرسد اصلیتوریپ کلیود جلوب اعتمواد عموومی در

به مقصود نفواهد برد؛ بلکوه شوبکهای از ایوپ عوامول کوه در

جهت مشارکت در پژوهش های بانک زیسوتی ،درگیور کوردن

تعامل با یکدیگر عمل کند ،بر اعتماد مرد به بانوک زیسوتی و

بیشتر شهروندان در ادارۀ بانوک زیسوتی و اطالعوات و نتوایج

مشارکت در آن ،تأثیر مثبت خواهد داشت .رضوایت آگاهانوه،

حاصل از پژوهشهای آن است .تیییر نگاه بوه نووع مشوارکت

محرمانگی اطالعات ،بازگشت منافع ،تبعیض های اجتمواعی و

مطلوب اجتماعی در فعالیت های بانک زیستی ،اعتماد به بانک

اداره بانک زیستی مجموعوهای اسوت در ارتبوابا تنگاتنوگ بوا

و فعالیت های آن را افزایش میدهد و باعث میشود مرد ایپ

یکدیگر که دائم یکی بر دیگری اثر میگذارد و از دیگری اثر

قبیل فعالیتهای پژوهشی را ،پژوهشهایی برای جامع خوود،

می پذیرد .مثالً نظر مرد دربارۀ ادارۀ بانک زیستی و وابسوتگی

دربوارۀ خووود و در جهووت منووافع خووود بداننوود .هرچووه نقووش

آن به نهادهای دولتی یا خصوصوی ،یوا وابسوتگی بوه یکوی از

شهروندان در هم جهات فعالیتهای بانک زیستی -نه صورفاً

اقلیت های قومی و مذهبی ،بر مدل رضایت موورد پسوند آنهوا

بهمثاب تأمیپکنندۀ نمونه یا منابع مالی ،بلکه در جایگاه کسوانی

بسیار مؤثر است (.)17

که در ادارۀ بانک سهیم هستند -بیشتر شوود ،اعتمواد آنهوا بوه

چنانکه گفتیم ،جلوب اعتمواد عموومی بوه بانوک زیسوتی و

بانک زیستی افزایش خواهد یافت .مشارکت در بانک زیسوتی
1باشوود.

افزایش مشارکت در آن ،با توجه به تنوع فرهنگها و سنتهوا

ممکووپ اسووت فعّاالنووه یووا منفعوول

در جوامع مفتل  ،ممکپ اسوت نیازمنود روشهوای متفواوتی

پژوهشهای ژنتیک تاکنون ،مشارکتی منفعل بوده است؛ به ایپ

باشد .با ایپ حال آنچه برای پژوهش حاضر اهمیت دارد یافتپ

معنا که افراد ،سالم یا بیمار ،تنها موضوعات تحقیق و پژوهش

است .اولیپ قود در راه

به حساب میآمدند .اما در بیست سال اخیر بحثهایی دربوارۀ

افزایش مشارکت مرد در پژوهش های بانک زیستی ،برقراری

مشارکت فعّاالن افراد در فرآیند پژوهش ،چه در سطح ملوی و

ارتباب با شورکت کننودگان و دادن اطالعوات مناسوب و مفیود

محلی و چه در سطح بیپ المللی در گرفته است .به دنبال ایوپ

دربارۀ بانک زیستی به آنهاست ( .)17پذیرش اجتماعی بانوک

تیییر نگاه ،پروژه هایی نیز در اتحادی اروپا ،اسوترالیا ،کانوادا و

زیستی همچنیپ ،نیازمند ترویج فرهنوگ مراقبوت و توجوه بوه

انگلستان ،با هدف افزایش مشارکت فعّاالن مرد انجوا شوده

شرکتکنندگان در پژوهش از سوی نهاد بانک زیسوتی اسوت.

1. Active or Passive Participation

الگوهای مشترخ میان جوامع مفتل
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است ( .)26به نظر موی رسود بورای تحقوق بیشوتر عودالت و

حدودی به نهادهای خیریه شبیهاند کوه هموواره بایود نگوران

موفقیت فعالیتهای بانوک زیسوتی ،بایود در راسوتای تشوویق

دیدگاه های عمومی باشند و به محض آنکه جایگاه خوود را از
به حول

مشارکت فعاالن شرکتکنندگان قد برداشت .مشارکت مورد

نظر اجتماعی دچار چالش دیدند با روشهای مفتل

در تعییپ و اولویتبندی موضوعات پژوهش ،حضوور بفشوی

ایپ چالش ها اقدا کنند .در ایپ راه نظر به ابعاد جامعهشناختی

از اهداکننوودگان در هیئووت مشووورتی پووژوهش و هیئووتهووای

مطالع بانک زیستی بسیار راهگشا خواهد بود.

نظارت و دخالت در انجا بفش های کمتر تفصصی پژوهش
از جمله راهکارهایی اسوت کوه مویتووان در جهوت افوزایش
مشارکت فعّاالن اهداکنندگان به کار بست .با ایپ همه نباید از
نظر دور داشت کوه شورکتکننودگان در پوژوهشهوای بانوک
زیستی معموالً نیروهای یرمتفصوص هسوتند و همویپ عود
تفصص ،مانعی بر سر راه افزایش مشارکت فعّاالنو آنهاسوت.
جامعیت و عقالنیت الز ِ دانش تجربی را ندارد ( .)27از سوی
دیگر ضع

پژوهشوگران در دخالوت دادن متووازن مورد در

نویسندگان هویچ گونوه تعوارض منوافعی در خصوو

ایوپ

پژوهش ندارند.
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Abstract
Background: Biobank is a new phenomenon that besides economic, moral,
scientific and legal aspects is also socially important. This is due to its
connection to the society, which necessitates doing researches about its social
dimensions. To elaborate these dimensions, effective elements on either increase
or decrease of trust and contribution of various age and sex groups in the
donation process were surveyed in this study.
Methods: After reviewing the literature regarding social aspects of biobanks and
taking the advantage of practical researches (Like the ones conducted in 2010 in
Netherlands, England, Austria, Greece and BBMRI reports of 2007 and 2013 in
United States, Finland and France), the amount of contributions and social trust
in five dimensions of confidentiality, interests sharing, informed consent,
biobank governance and social discriminations was evaluated.
Results: Parameters like geographical region, public beliefs, culture, tradition,
gender, age, social class and race, public trust and contribution in the five
mentioned dimensions vary between societies and require implementation of
different strategies.
Conclusion: Increasing public trust in biobanks researches requires effective
social contribution. Furthermore, the first prerequisite is that participants should
be assured their privacy is respected. Secondly, participants should provide
informed consent to every step of the research. Third, they receive something in
exchange of their sample. Forth, the governing institution of biobank should be
trustworthy. Fifth, there must be no discrimination between different groups.
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