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پیشرفتهاي سریع و چشمگیر دانش پزشکی طی نیم قرن اخیر و کشف روشهاي جدید پیشگیري، تشخیص و درمان مرهون انجام پژوهشهاي علمـی  
انی و پژوهشی خالی از ضرر نیستند و در بیشـتر مـوارد بـی ضـرر بـودن انجـام پـژوهش بـر روي حیوانـات،          بی شبهه همه روشهاي جدید درم. است

این امـر، ایـن   . لذا اکثر روشهاي نوین درمانی سر انجام باید روي انسانها آزمایش و ارزیابی گردند. تضمینی براي ایمن بودن آن بر انسان نمی باشد
و می توان این آزمایشات را بر روي انسان انجـام داد؟ و نیـز تـدوین چـه مقـررات و آئـین نامـه هـایی جهـت          سئوال را پیش می آورد که به چه نح

  ؟رعایت نکات اخالقی در فرآیند تحقیق ضروري است

پزشکانی کـه در  در جریان محاکمه  1947به لحاظ تاریخی نخستین بیانیه بین المللی در زمینه پژوهش روي انسانها، بیانیه نورمبرگ بود که در سال 
در هجـدهمین   1964در سـال  . حکومت نازي ها طی جنگ جهانی دوم، بر روي زندانیان و اسرا آزمونهاي غیر اخالقی انجام داده بودند، صادر شد

در هلسینکی، بـراي راهنمـایی پزشـکانی کـه دسـت انـدرکار        World Medical Association (WMA)گردهمایی جامعه پزشکی جهانی 
 1975همین انجمن در بیست و نهمین اجالس خودر در سـال  . معروف شد Iبالینی بوده اند، قوانینی تدوین گردید که به بیانیه هلسینکی پژوهشهاي 

راهنماي چگونگی اجراي بیانیه هلسـینکی،   1981در سال . را به تصویب رساند IIدر توکیو در بیانیه باال اصالحاتی به عمل آورد و بیانیه هلسینکی 
تـدوین شـد و دسـتور اجـراي بیانیـه و نیـز        (CIOMS)پروژه مشترك سازمان جهانی بهداشت و شوراي سازمان هاي بین المللی علوم پزشکی در 

تالشهاي فوق اهمیت رعایت حقـوق انسـانی در پژوهشـها را بـیش از پـیش روشـن مـی        . چگونگی کاربرد مفاد آن در شرایط خاص اعالم گردید
بیانیه هاي بین المللی مذکور و نیز ویژگیهاي شرع مقدس و فرهنـگ جامعـه اسـالمی مـا بـر رعایـت مـوازین اخالقـی از          روح کلی حاکم بر. نماید

احترام به استقالل و اختیار انسان، حفظ کرامت، حقوق و رفاه وي، احتراز از تحمیل زیانهـاي احتمـالی بـر افـراد مـورد تحقیـق، بـر خـورد         : جمله 
پژوهشگران نسبت به رازداري در قبال اطالعاتی که در بدو و یا در حین تحقیق در مـورد آزمـودنی کسـب مـی نماینـد،       صادقانه با آزمودنی، تعهد

  .با وجود این، تاکنون هیچ نوع موازینی در این حیطه در ایران تدوین و اعالم نگردیده بود. صحه می گذارد
و آموزش پزشکی با عنایت ویژه به نیاز مبرم به تهیـه و تـدوین مـوازین اخـالق      مرکز مطالعات و تحقیقاتی اخالق پزشکی وزارت بهداشت، درمان

تـدوین مـوازین اخالقـی و حقـوقی جهـت حفاظـت از       "در پژوهشهاي علوم پزشکی، پس از انجام یک طرح پژوهشـی تحـت عنـوان    
آگاهانـه، نفـع و ضـرر و نحـوه انتخـاب      ه رضـایت  رو مطالعاتی بر روي کتب و مقاالت منتشـره دربـا   "آزمودنی در پژوهشهاي علوم پزشکی

در ایـن راسـتا از   . آزمودنی و همچنین مرور بیانیه هاي نورمبرگ، هلسینکی و گزارش بلمونت موفق به تدوین کدهاي اختصاصی در این زمینه شد
و  قه و حقوق اسالم و نیـز فرهنـگ  فگرانقدر اساتید و صاحب نظران فلسفه، فقه و حقوق در تطابق نتایج پژوهش مذکور با تجربیات و رهنمودهاي 

امور فوق و تهیه کدهاي مذکور و نظر خواهی کتبی از دانشگاههاي علـوم پزشـکی سراسـر کشـور،      نجام پس از ا. اعتقادات جامعه استفاده گردید
  .به تصویب نهایی رسیدنتایج حاصله در کمیته کشوري اخالق در پژوهشهاي علوم پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تغییر مختصري 

از آزمودنی در پژوهشهاي علوم پزشکی جهت بهره برداري و مبناي قضاوت اخالقی در کمیتـه هـاي منطقـه اي اخـالق     اینک، کدهاي مصوب حفاظت 
  :در پژوهشهاي علوم پزشکی، به شرح ذیل اعالم می گردد

  
  
  



 ٢

  
در مـورد تحقیقـات مداخلـه اي، کسـب     . انجام می گیرد ضروري است کسب رضایت آگاهانه در کلیه تحقیقاتی که بر روي آزمودنی انسانی -1

  .رضایت آگاهانه باید کتبی باشد
ارجحیت منافع جامعه یا پیشرفت علم نمی تواند توجیهی براي قراردادن آزمودنی در معرض ضرر و زیان غیر معقول باشد و یا محـدودیتی در   -2

 .اعمال اراده و اختیار او ایجاد نماید

آگاهانه بایستی فارغ از هرگونه اجبار، تهدید، تطمیع و اغوا انجام گیرد، در غیر اینصورت، رضایت اخذ شده باطل و هـیچ اثـر    کسب رضایت -3
 .قانونی بر آن مترتب نیست و در صورت بروز هر گونه خسارت، مسئولیت آن متوجه پژوهشگر خواهد بود

علت انتخاب آزمودنی باید بـه تاییـد کمیتـه    . و موثرتر نسبت به آزمودنی داشته باشددر مواردي که به لحاظ تشکیالتی، محقق موقعیتی باالتر  -4
 .اخالق در پژوهش رسیده و توسط فردي ثالث، رضایت آگاهانه کسب شود

 در انجام تحقیقات علوم پزشکی اعم از درمانی و غیر درمانی، محقق مکلف است اطالعات مربوط به روش اجراء و هـدف از انجـام تحقیـق،    -5
تحقیق را به میزانی که با آزمودنی ارتباط دارد به وي تفهـیم نمـوده و بـه سـواالت او پاسـخهاي قـانع       زیانهاي احتمالی، فواید، ماهیت و مدت 

 .کننده دهد و مراتب مذکور را در رضایت نامه قید نماید

فـراهم گـردد و در   ) ت پیشـگیري، تشخیصـی، درمـانی   از قبیـل امکانـا  (در تحقیقات علوم پزشکی، باید قبل از انجام تحقیق، تمهیـدات الزم   -6
 .بروز خسارت غیر متعارف، جبران شودصورت 

آزمـودنی، پژوهشـگر، پـژهش و    (متضمن رعایت حقوق مـادي و معنـوي عناصـر ذیـربط     نحوه ارائه گزارش یا اعالم نتیجه تحقیقات می باید  -7
 .باشد) سازمان مربوطه

بـدیهی اسـت در صـورت    . در تحقیـق منصـرف شـود   محقق باید به آزمودنی اعالم نماید که می تواند در هر زمان که مایـل باشـد از شـرکت     -8
انصراف، پژوهشگر ملکلف است مواردي را که ترك تحقیق، تبعات نـامطلوبی نصـیب آزمـودنی مـی نمایـد بـه ایشـان تفهـیم نمـوده و او را          

 .حمایت کند

پژوهشگر، ارائه بعضی از اطالعات به آزمودنی، منجر به مخدوش شدن نتایج تحقیق گردد، عدم ارائه این اطالعات می بایسـتی  به نظر چنانچه  -9
 .برنامه ریزي کاملی جهت آگاهی به موقع آزمودنی از آن اطالعات تدارك دیده شود" تایید کمیته اخالق در پژوهش باشد و ضمنا با

در مواردي که فرد دیگري ایـن اطالعـات را بـه آزمـودنی بدهـد از محقـق سـلب        . آزمودنی به عهده محقق است مسئولیت تفهیم اطالعات به -10
  .مسئولیت نمی گردد

مگر اینکه آزمودنی، آگاهانه از حق خود در کسـب  . شرکت دادن آزمودنی در پژوهش، بدون ارائه اطالعات مربوط به پژوهش، ممنوع است -11
  .داطالعات صرفنظر کرده باش

بایستی به آزمودنیها اطـالع داد کـه در   ، که وجود دو گروه شاهد و مورد، ضروري است (Clinical trials)در تحقیقات کارآزمایی بالینی  -12
  .تحقیقی شرکت کرده اند که ممکن است بطور تصادفی در یکی از دو گروه فوق قرار گیرند

مرجع تشخیص نفع و ضرر، کمیتـه اخـالق   . تحقیق باشد (Benefits)یستی کمتر از منافع با (Risk)میزان ضرر و زیان در تحقیقات درمانی  -13
  .در پژوهش می باشد که پس از مشورت با متخصصان حرفه اي رشته مربوطه اعالم نظر می نماید

. ا آنهـا مواجـه اسـت بیشـتر باشـد     در تحقیقات غیر درمانی میزان ضرر قابل پذیرش نبایستی از میزان ضرري که آزمودنی در زندگی روزمره بـ  -14
توضیح آنکه در محاسبه ضرر و زیان در زندگی روزمره، ضرورت دارد آن دسته از ضرر و زیانهایی که آزمـودنی بـه اقتضـاي موقعیـت و شـرایط      

  .شغلی، سنی، زمانی و مکانی با آنها مواجه می باشد مستثنی گردد
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ن، اقتصادي بودن و مشابه آن نمی تواند توجیهی براي مواجه نمودن آزمودنی با ضـرر و زیـان   عملی بودن، ساده بودن، راحت بودن، سریع بود -15
  .اضافی در تحقیق باشد

و یـا مـالی   احتمالی بوده و آزمودنیهایی در آنها مورد پژوهش قرار می گیرند که دچار فقر فرهنگی یا اجتمـاعی  در تحقیقاتی که داراي زیان  -16
  .تایید کمیته اخالق در پژوهش قرار گیرد یح آزمودنیها از این زیانها، موردهستند، الزم است درك صح

شرایط عدم افشـاء آن را نیـز فـراهم     "تلقی و آن را افشاء ننموده و ضمنا "راز"محقق موظف است که اطالعات مربوط به آزمودنی را بعنوان  -17
  .آزمودنی را مطلع نماید" رت باید قبالکند، مگر آنکه در این مسیر محدودیتی داشته باشد که در اینصو

در مواردي که آزمودنی از نوع دارو و در تحقیق بی اطالع باشد، محقق بایستی ترتیبی اتخاذ نماید که در شرایط ضروري، اطالعـات مربـوط    -18
  .به دارو را در اختیار آزمودنی و یا پزشک معالج او قرار دهد

  .که در پی انجام تحقیق بر آزمودنی تحمیل شود بایستی مطابق قوانین موجود جبران گرددهر گونه صدمه جسمی و زیان مالی  -19
  .مغایر با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه باشدانجام روشهاي گوناگون تحقیق نباید  -20
زمودنی از بین زندانیان و گروههـاي خـاص   انتخاب آ -چه از نظر نوع آزمودنی و چه از نظر روش تحقیق -در شرایط مساوي در روند تحقیق -21

از طرفی و بقیه جامعه از طرف دیگر، انتخـاب اولویـت بـه عهـده     ) صغار، عقب ماندگی ذهنی، مبتالیان به زوال عقل، بیماران روان پریش و جنین(
  .کمیته اخالق در پژوهش است

  .د با کسب رضایت آگاهانه کتبی بالمانع استشرکت زندانیان در تحقیقاتی که نتایج آن منحصر به زندانیان می شو -22
زندانیان را بعلت شرایط خاص از جمله در دسترس بودن آنان نباید بعنوان آزمودنی ترجیحی در تحقیقـات شـرکت داد و از طرفـی نیـز نمـی       -23

  .توان آنها را از منافع تحقیق محروم نمود
رضـایت کتبـی   ه زوال عقل و بیماران روان پریش در کلیه تحقیقات به شـرط کسـب   شرکت گروههاي صغار، عقب ماندگان ذهنی، مبتالیان ب -24

در صـورتیکه در ابتـداي تحقیـق، آزمـودنی، زوال عقـل و یـا عالئـم روان        . بالمانع اسـت از ولی قانونی آنها و اثبات ضرورت انجام چنین تحقیقی 
و یا زوال عقل گردد، رضایت قبلی باطل بـوده و بایـد      )(Psychotic signsپریشی نداشته و در مدت انجام تحقیق مبتال به عالئم روان پریشی 

در مدت انجام تحقیـق بـه ترتیـب    آزمودنیهایی که در ابتداي تحقیق روان پریش یا صغیر بوده اند، اگر . از ولی قانونی او رضایت کتبی کسب شود
  .زم است رضایت کتبی جدیدي از خود ایشان کسب شودیا کبیر شوند، رضایت قبلی ولی ایشان باطل بوده و الواجد صالحیت 

انجام تحقیقات درمانی هنگامی بر روي جنین مجاز است که به نفع جنـین و یـا مـادرش    . انجام تحقیقات غیردرمانی بر روي جنین مجاز نیست -25
  .لی قانونی جنین ضروري استبدیهی است کسب رضایت آگاهانه کتبی از مادر و و. بوده و ضرري متوجه هیچ یک از آنان نگردد

  .انجام تحقیق بر روي جنینهاي سقط شده به شرط ضرورت و رعایت موازین قانونی بالمانع است -26
  
  
  

  .در پایان شایان ذکر است که تضمین کننده رعایت این اصول، همانا تقوا، احساس مسئولیت و تعهد اخالقی محققین محترم می باشد


