ممارسة التمرين العملي

تحليل و إدارة المخاطر في بحوث العلوم الحياتية
Based on the article by Ben Salah, G, et al. “An Interethnic variability
and functional prediction of DNA repair gene polymorphisms: the
example of XRCC3 (pThr241>Met) and XPD (pLys751>Gln) in a
healthy Tunisian population.” Mol Biol Rep. 2012; 39: 9639-9647.

1

تم تطوير هذا التمرين بواسطة مركز العلوم والتكنولوجيا والسياسة األمنية في الجمعية األميركية لتقدم العلوم
)(AAAS

تم ترخيص هذا العمل بواسطة  AAASبموجب رخصة التأليف االبداعي العام  -غير تجاري -رخصة
الواليات المتحدة للوثائق الحرة .3.0
.
يمكنك االتصال بصاحب حقوق التأليف والنشرعلى العنوان التالي:
 1200جادة نيويورك .
واشنطن ،د سي 20002
cstspinfo@aaas.org
1-202-326-6493
وقد تم تطوير هذه السلسلة من تمارين قضايا للدراسة بمساهمات من :ليندزي ماربرغر ،نسرين الحمود،
أسامة بن فرج ،اليانور سيليست ،غونايل قوات ،كريستن غيرز ،أيرين جيلسون ،عبدالعزيز القائد،
روان خصاونة  ،فاديامكي ،كيمبرلي شواب  ،كافيتا بيرغر ،و نقوالميخائيل بشور.
قام بترجمتها الى اللغة العربية :روان خصاونة ،و عبدالعزيز القائد .
بدعم من وزارة الخارجية األمريكية  -برنامج ارتباط األمن البيولوجي .
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األهداف التعليمية
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تنمية مهارات التفكير بشكل عقالني ومنطقي حول المخاطر واستراتيجيات التخفيف من
المخاطر الالزمة في البيئة العلمية الخاصة بك؛
تعزيز قدرتك على تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر والمناهج التي تقلل من تلك
المخاطر التي تم تحديدها مع المحافظة على الجودة العالية وفوائد األنشطة العلمية؛
تطبيق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك أو بزمالئك.

توقعات المشاركين
بنهاية هذا التمرين ،سوف يكون لديك إلمام ب
 -1تعريف أنواع مختلفة من المخاطر المرتبطة بالمختبرات ،والعمل الميداني ،والبحوث الصحية
العامة.
 -2تحليل المخاطر :تحديد المخاطر ،والتقييم ،واإلدارة ،والتواصل ،بما في ذلك:
كيفية تحديد وتقييم المخاطر من خالل النظر في احتماالتها الممكنة ،وعواقبها ،وفوائدها مقابلالمخاطرالناتجه من تلك األنشطة البحثية.
استراتيجيات إدارة المخاطر.لمن ،ومتى ،وكيف يتم توصيل المخاطر. -3كيف تطبق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك.
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القواعد األساسية للمشاركة
1

قبل بدء هذا التمرين ،يجب أن يقرأ المشاركون المقالة الخاصة بهذا التمرين.

اسأل المدرس لتوضيح أي أسئلة حول المقالة المستخدمة في قضية الدراسة.
2
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ركز على فهم وتحليل المخاطر المتنوعة الموجودة في البحث بدال من نقد الطرق
المستخدمة أو الخيارات البحثية للمؤلفين.

4

تفاعل مع االخرين بطريقة تشجع التواصل المفتوح وتبادل األفكار .على سبيل المثال،
استمع إلى أفكار الجميع باحترام.

5

قد تريد تدوين المالحظات الخاصة بك لتعزيز قدرتك على المشاركة بفاعلية في هذا
النشاط التدريبي.

قائمة مصطلحات الخطر
هذه التعريفات من منظمة الصحة العالمية  -العلوم الحياتية المسؤولة عن األمن الصحي العالمي :وثيقة
إرشادية.

•
•
•
•
•
•
•
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أخالقيات علم األحياء
المخاطر البيولوجية
تقليل المخاطر
السالمة البيولوجية للمختبر
األمن البيولوجي للمختبر
االستخدام المزدوج لبحوث العلوم
الحياتية
التميز البحثي

•
•
•
•

مفاهيم إضافية:
حماية الكائنات البشرية
حماية الحيوانات
البحوث المسؤولة  /التنفيذ
المسؤول للبحوث

إطار تحليل المخاطر
مراجعتك للمخاطر ستتبع هذه المراحل األربعة:
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1

تحديد المخاطر.

2

تقييم المخاطر

3

إدارة المخاطر

4

إيصال المخاطر /أو اإلبالغ عنها.

 )1تحديد المخاطر

 )2تقييم المخاطر

العملية التي من خاللها يأخذ الباحثون بعين اإلعتبار
جميع المخاطر الداخلية والخارجية ،والتنظيمية
الممكنة.

العملية التي من خاللها يحدد الباحثون الموارد
الالزمة و يأخذون بعين اإلعتبار توصيات السالمة
األحيائية  /األمن البيولوجي.

اطرح هذا السؤال:
• ما هي المخاطر المحتملة المرتبطة بالبحث؟

تعرف أيضا ب "عملية تقييم المخاطر الناتجة من
أخطار ،مع األخذ بعين االعتبار مدى كفاية الضوابط
الموجودة وتحديد ما إذا كانت هذه المخاطر مقبولة
أم ال(OHSAS 18001: 2007) ".

اطرح هذه األسئلة:
• ما مدى احتمال حدوث المخاطر؟
• ما هي العواقب المحتملة في حالة حدوث
المخاطر؟
• هل المخاطر تفوق الفوائد؟
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 )3إدارة المخاطر

 )4توصيل المخاطر /أو
اإلبالغ عنها

العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في األنظمة /
اإلرشادات  ،والتدريب ،وقضايا االلتزام بإجراءات
العمل القياسية.

العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في
استراتيجيات التواصل ،وقضايا عدم االمتثال
وعمليات الموافقة /التعديل.

اطرح هذا السؤال:
• ما هي استراتيجيات إدارة المخاطر التي يمكن
أن تقلل من احتمالية حدوث المخاطر أومن
عواقب تلك المخاطر في حال حدوثها؟

اطرح هذه األسئلة:
• ماهي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للجنة
األخالقيات أو لجان مراجعة البحوث األخرى
قبل بدء المشروع؟
• ما هي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للمشاركين
في البحوث أو الزمالء من الباحثين خالل
المشروع البحثي؟
• ما هي المخاطر (إن وجدت) التي قد تنتج من
تقاسم البيانات البحثية أو النتائج؟
• ما هي االستراتيجيات التي يمكن استخدامها
لتقليل هذه المخاطر؟

االستراتيجيات الممكنة :الحواجز المادية  ،وتدريب
األفراد أو التدقيق ،األنظمة والقوانين ،و /أو
التجارب البديلة.
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مخطط تحليل المخاطر

10

CASE
STUDY
قضية للدراسة
" تباين األعراق والتنبؤ الوظيفي للتغيرات
 مثال على:في جين إصالح الحمض النووي
وXRCC3(pThr241>Met)
 في عدد منXPD(pLys751>Gln)
“السكان التونسيين األصحاء

.
Ben Salah, G, et al. “An Interethnic variability and
functional prediction of DNA repair gene
polymorphisms: the example of XRCC3 (pThr241>Met) and XPD (pLys751>Gln) in a healthy
Tunisian population.” Mol Biol Rep. 2012; 39: 9639-9647.
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الخطوط العريضة لقضية الدراسة
الجزء  :1سؤال البحث  /الفرضية
الجزء  :2نظرة عامة  -المعلومات األساسية
الجزء  :3طريقة البحث
الجزء  :4تحليل المخاطر في المقالة البحثية
الجزء  :5نتائج البحث واالستنتاجات
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سؤال البحث  /الفرضية
فرضية البحث:

• إصالح الحمض النووي مهم للغاية للحفاظ على استقرار الجينوم والوظائف الخلوية
والعضوية الطبيعية .
• طفرات في بروتين ( XRCC3اللذي يساهم في إصالح إعادة التركيب المتماثل)
و( XPDاللذي يساهم في إصالح ازالة النوكليوتيدات) مرتبطة بالسرطان.
• انتشار هذه الطفرات "ليس موزع بشكل عشوائي في جميع السكان ،ولكن باتباع أنماط
عرقية و  /أو جغرافية محددة متنوعة”.
• اقترح المؤلفون دراسة مدى انتشار هذه الطفرات في عدد من السكان التونسيين وإجراء
تحليل معلوماتي حيوي لتقييم ما إذاكانت هذه الطفرات ضارة في الشعب التونسي.
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نظرة عامة:المعلومات األساسية
اصالح الحمض النووي

•

يمكن أن تحدث التغييرات في الحمض النووي
عن طريق الحذف الفردي للقواعد ،اإلضافات،
أو االستبدال؛ فصل في السلسلة الواحدة،
وفصل في السلسلة المزدوجة.

•

إصالح الحمض النووي هي وظيفة خلوية
أساسية إلصالح الفصل في الحمض النووي
قبل أن يتسبب بأضرار كبيرة.

•

اإلصالح ممكن أن يتم من خالل تصحيح
القواعد الفردية (إصالح ازالة النوكليوتيدات )
أو إصالح األضرار كبيرة (إصالح إعادة
التركيب المتماثل).
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إعادة التركيب المتماثل
مرجع الصورة  :بيانكو وآخرون،
.1998

إصالح ازالة النوكليوتيدات
مرجع الصورة  :لورا ميتشل،
2011

نظرة عامة:المعلومات األساسية
 XRCC3وإصالح إعادة التركيب المتماثل ()HHR
•

XRCC3هو “إصالح األشعة السينية عبر
استكمال المجموعة ”.3

•

يعتقد أن  XRCC3يصلح تجزئة
الكروموسومات ،ونقل المواقع ،والحذف.

•

XRCC3هو عضو في عائلة بروتينات راد-
 51ويتفاعل مع بروتينات من عائالت آخرى
لتنفيذ دوره في إصالح إعادة التركيب المتماثل.

•

Meth >Thr241هي الطفرة األكثر شيوعا
وترتبط مع انخفاض القدرة على إصالح
الحمض النووي ،مما قد يؤدي الى االصابة
بالسرطان.
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XRCC3 and HRR.
مرجع الصورة :سكورسكيو2002 .

نظرة عامة:المعلومات األساسية
 XPD/ERCC2وإصالح ازالة النوكليوتيدات
• XPDهو “جفاف الجلد المصطبغ ،تكامل
مجموعة د”.
•هو بروتين  helicase ِ/ATPaseالمشارك
في إصالح ازالة النوكليوتيدات والنسخ.

•ترتبط الطفرة (  )Lys751> GLNبخفض
القدرة على إصالح الحمض النووي عن طريق
تغيير خصائص انزيم إصالح الحمض النووي،
والذي هو عبارة عن مجمع من البروتينات.
مرجع الصورة  :كاميروني ،واخرون2010 .
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طريقة البحث
•

إدراج المشاركين :تم اختيار أفراد أصحاء غير أقارب ( 154رجل و امرأة من جنوب تونس) للمشاركة في
الدراسة .قدم المشاركون معلومات عن عاداتهم االجتماعية ومشاكلهم الصحية من خالل استبيان قياسي .تم
استبعاد األفراد الذين لديهم تاريخ للسرطان.

•

استخراج الحمض النووي والتنميط الجيني للعينات :تم جمع عينات الدم من المشاركين وتم استخراج
الحمض النووي باستخدام اإلجراءات القياسية .وكثرت أجزاء من جينات XRCC3و XPDبواسطة تفاعل
البلمرة المتسلسل .وقد أجري تقصير أطوال األجزاء للتغيرات الجينية ( )RFLPو تحليل األجزاءالمتكاثرة.

•

التحليل المعلوماتي الحيوي :تم استخدام قاعدة البيانات ( )HapMapلتحديد الطفرات /التغيرات الجينية
المرتبطة مع المجموعات الجغرافية والعرقية المختلفة .استخدمت برمجية الفرز المتحمل من غير المتحمل/
تحليل ( )SIFTللتنبؤ ما اذا كانت الطفرات قد تؤثر على وظيفة البروتين .وتم التحقق من صحة تنبؤات
برمجية ( )SIFTبواسطة برمجية النمط الشكلي للتغيرات الجينية  ،اإلصدار 2.2

•

التحليل اإلحصائي :تم إجراء التحليالت اإلحصائية الموحدة على البيانات لحساب تكرار األليل ومقارنة
العالقة بين األليالت التي وجدت في التونسييين و األفراد على (. )HapMap
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تحليل المخاطر في هذه المقالة البحثية

في حين أن تحليل المخاطر هو جزء مهم من العلم ،عدد قليل من المنشورات
العلمية تشمل وصف متعمق لكيفية قيام الباحثيين بتقييم وإدارة المخاطر.
اليوم مهمتك هي إجراء تحليل المخاطر استنادا على هذه المقالة البحثية.

لتبدأ ،أجب على السؤال التالي:
بناء على معرفتك الحالية بطريقة التجربة أو هدف البحث ،ما هي المخاطر التي قد
يكون من المهم أخذها باالعتبار عند تصميم وتنفيذ ،و إيصال هذا البحث؟
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تحديد المخاطر
" تباين األعراق والتنبؤ الوظيفي للتغيرات في جين إصالح الحمض النووي  :مثال على
) XRCC3(pThr241>Metو ) XPD(pLys751>Glnفي عدد من السكان التونسيين األصحاء".

السؤال
ما هي مخاطر السالمة البيولوجية المحتملة (إن وجدت) على الباحثين والموظفين (بما في ذلك :جمع ومعالجة عينات الدم البشري)؟

ما هي مخاطر السالمة والمخاطر األخالقية المحتملة (إن وجدت) على المرضى المشاركين في هذه الدراسة؟
ما هي المخاطر المرتبطة بجمع المعلومات حول المشاركين في الدراسة (إن وجدت) ؟

هل يمكن استخدام هذا البحث الحداث ضرر ،إما بسوء استخدام المعلومات البحثية والمواد والنتائج؟
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تقييم المخاطر
" تباين األعراق والتنبؤ الوظيفي للتغيرات في جين إصالح الحمض النووي  :مثال على
) XRCC3(pThr241>Metو ) XPD(pLys751>Glnفي عدد من السكان التونسيين األصحاء".

السؤال
ماهي جوانب أو إجراءات هذا البحث التي قد يكون لها أشد العواقب على المرضى؟ ما هي تلك العواقب وما هو احتمالها؟

ماهي جوانب أو إجراءات هذا البحث التي قد يكون لها أشد العواقب على الباحثين؟ ما هي تلك العواقب وما هو احتمالها؟

ما هي الموارد والخبرات ،والتدريبات ،واألدوات التي يمكن أن تكون مفيدة في تقييم المخاطر التي تم تحديدها لهذا المشروع البحثي؟
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إدارة المخاطر
" تباين األعراق والتنبؤ الوظيفي للتغيرات في جين إصالح الحمض النووي  :مثال على
) XRCC3(pThr241>Metو ) XPD(pLys751>Glnفي عدد من السكان التونسيين األصحاء".
السؤال
ما هي األنظمة والقوانين الدولية ،المحلية ،أو المؤسسية ،أو أفضل الممارسات التي يمكن استخدامها لتخفيف المخاطر التي تم تحديدها في
هذا المشروع البحثي؟
ما هو الحد األدنى لبروتوكوالت السالمة واألمن والبنية التحتية (بما في ذلك المعدات) في المختبر التي يجب أن تكون موجودة قبل البدء
في هذا المشروع البحثي؟
ما هي األساليب اإلضافية لتي يمكن استخدامها للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها في هذا المشروع البحثي؟
ما هي الكفاءات المتخصصة (إن وجدت) والمهارات والتدريبات الضرورية لتنفيذ هذا المشروع البحثي بنجاح؟

ما ممكن أن يفعل فريق البحث مسبقا للحد من مخاطر الوصول غير المصرح إلى المعلومات الشخصية الحساسة؟
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نتائج البحث والخالصة
النتائج
•

•

•

•

وفقا للتحاليل الوراثية لجينات XRCC2و ،XPD
يرتبط الشعب التونسي بشكل وثيق بالشعب
القوقازي من أصول أوروبية.
يشير التحليل الجيني لجين  XPDالى عالقة بين
الشعب التونسي والناس الذين نشأوا من والية
غوجارات ،الهند.
طفرة  p.Thr241> Metفي جين XRCC3
" من المحتمل أن تكون ضارة ،ويمكن أن تؤثر
على كفاءة ارتباط  ATPو إصالح الحمض
النووي .هذه الطفرة تؤثر على إصالح إعادة
التركيب المتماثل .
طفرة  pLys7521> GLNفي جين  XPDقد
يتم تجاهلها .تؤثر الطفرة على موقع ارتباط ATP
في  XPDوتدمرنشاط انزيم الهيليكيز فيه .على
الرغم من هذه الطفرة تؤثر إصالح إزالة
النوكليوتيدات ،لكنها ال تؤثر على نشاط النسخ.
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االستنتاجات
• البيانات تزود األساسات إلجراء مزيد من
الدراسات على العالقة بين طفرات
XRCC3و  XPDومخاطر السرطان
واالختالفات في إصالح الحمض النووي في
الشعب التونسي.

إيصال/تبليغ المخاطر
" تباين األعراق والتنبؤ الوظيفي للتغيرات في جين إصالح الحمض النووي  :مثال على
) XRCC3(pThr241>Metو ) XPD(pLys751>Glnفي عدد من السكان التونسيين األصحاء".
السؤال
ما هي المخاطر التي ينبغي أن يتم إيصالها خالل هذا البحث؟ لمن؟
كيف يمكنك ايصال المخاطر وخطوات إدارة المخاطر لمجلس المراجعة المؤسسية أو للجنة األخالقيات ؟
ما هي تدابير الحماية للبيانات والمعلومات التي ينبغي أن تنفذ لحماية سالمة المشاركين بالبحوث وعدم الكشف عن هوياتهم؟
ماهي الحساسيات االجتماعية والثقافية المرتبطة بهذه الدراسة (ان وجدت)؟ ما هي األساليب التي يمكن استخدامها للحد من هذه الحساسيات عند
مناقشة نتائج البحث في المؤتمرات ،بين باحثي المشروع ،وعند النشر؟
ما هي األساليب التي يمكن استخدامها اليصال أي مخاطر واستراتيجيات تخفيف المخاطر للباحثين االخرين والعامة؟
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التمرين النهائي :المخاطر في البحث الخاص بك
قم بإجراء تحليل المخاطر على البحوث الخاصة بك .اختارمشروع بحث سابق أو حالي ،أو مستقبلي
الجراء تحليل المخاطر:
 .1تحديد المخاطر :ما هي المخاطر األساسية التي تواجها في بحثك؟ فكر في المخاطر التي تتعرض لها أنت والباحثين
األخرين والفنيين في ميدان العمل ،في العيادة ،و/أو في المختبر ،والتي يتعرض لها عامة الناس ،البيئة واالقتصاد،
ومؤسستك ،والكائنات البشرية والحيوانية.
 .2تقييم المخاطر :ما هي العواقب المترتبة على المخاطر التي تم تحديدها اذا حدثت؟ ما هو احتمال حدوثها؟ بناء على
تقييمك للعواقب المحتملة ،هل هناك أية مخاطر يمكن أن تضر الناس ،والحيوانات ،والمحاصيل ،أو االقتصاد؟
ما هي الموارد والقدرات والمهارات الالزمة لتخفيف هذه المخاطر؟
 .3إدارة المخاطر :ما هي االستراتيجيات أو الموارد التي يمكنك استخدامها لتقليل أو تخفيف هذه المخاطر؟ (ينبغي أن
ال تقلل هذه االستراتيجيات من جودة البحث) للحصول على أفكار عن االستراتيجيات والموارد الممكنة ،خذ بعين
االعتبار تلك التي تمت مناقشتها في هذا التمرين العملي ومن خبراتك الخاصة.
هل هناك أي مخاطرمرتبطة بالبحوث الخاصة بك وال يمكن تخفيفها بشكل كاف؟
 .4إيصال المخاطر :ما هي المخاطر (إن وجدت) المرتبطة بإيصال بحثك أثناء تصميمه أو إجرائه؟ ما هي المخاطر(إن
وجدت) المرتبطة بإيصال نتائج األبحاث في المؤتمرات العلمية والمنشورات؟ ما هي االستراتيجيات التي يمكنك
استخدامها لتخفيف هذه المخاطر؟ هل هناك أي جهات معنية يجب عليك مشاركتهم  /إبالغهم عن مخاطر البحوث
الخاصة بك؟ وعن نتائجك؟
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مثال على استراتيجية تحليل المخاطر

تواصل /بلغ
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