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  :مقدمه 

پیشرفت دانش بشر در زمینه بیولوژي و بیوتکنولوژي تولید مثل در دو دهه اخیـر بـه گونـه اي غیـر قابـل      
تصوري گسترش یافته است این تحول با به کارگیري تکنیـک هـاي لقـاح خـارج رحمـی آغـاز شـد و        

  . یافت  ارتباط دانش تولید مثل و تکنولوژي هاي کمک باروري به صورت تصاعدي گسترشاین در
، ابعاد متنوع اخالقی استفاده از این فناوري نیز بحـث   ARTهمزمان با رشد، توسعه و تحول در فناوري 

انگیز شده که پاسخ به آنها نیازمند تامالت جدي و دقیق است گرچه نظرات مختلفـی درمـورد جایگـاه    
نباید تنها به عنوان یک بافـت  گامت و رویان انسان وجود دارد اما آنچه پذیرفته شده این است که آنها 

تلقی شوند و هرگونه پژوهش بر روي  آنها نیاز به مجوز از مسئول رویان که شامل فرد دهنـده رویـان و   
              ) کـه بـا فـرد دهنـده رویـان متفـاوت باشـد         در صـورتی ( همسر وي و فرد گیرنـده رویـان و همسـر وي    

  . می باشد، دارد
  روش هاي کمک باروري  –)  ART )Assisted Reproductive Technology: تعریف 

بایـد بـه نحـوي برنامـه       ARTپژوهش هاي مرتبط با گامت و جنین و کلیه برنامه هاي درمانی  .1
  . ریزي شوند که شان و کرامت انسانی شرکت کنندگان در پژوهش کامال حفظ شود

وز ازمسـئول رویـان یـا ولـی     نیاز به مجـ  ARTهرگونه پژوهش بر روي رویانهاي باقی مانده از  .2
 . قانونی و شرعی او و کمیته اخالق در پژوهش دارد

در صورتی که پژوهش شامل درمان بالینی باشد ، خطرات شرکت در پژوهش باید با توجـه بـه    .3
منافع حاصل از آن قابل توجیه باشد در پژوهش هایی که فقط براي به دسـت اوردن اطالعـات   

 . فزوده اي غیر قابل پذیرش است جدیداست امکان هرگونه خطر ا

گاهانـه و عـاري از هرگونـه اعمـال فشـار باشـد       آشرکت افراد در پژوهش باید کامال آزادانه و  .4
 . هرگونه مخفی کردن هدف پژوهشی از افراد درگیر ، غیر اخالقی است 

ذکراین نکته که فرآیند اطالع رسانی و اخذ رضایت براي شرکت در پژوهش کـامال از رونـد    .5
 . رمان بیمار مجزا است درتمام پروپوزال هاي پژوهشی ضروري است د

پژوهشگران باید اطالعات مربوط به منشا بیولوژیک گامتها و رویانها را دقیقا ثبت کنند در این  .6
 . میان حفظ صحت و خصوصی بودن اطالعات فوق ضروري است 
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ید تنها با اطـالع و مجـوز   هرگونه افشاي اطالعات خصوصی افراد شرکت کننده در پژوهشها با .7
 . شود  مراجع قانونی انجام

 . شرکت کنندگان در پژوهش نباید متحمل هزینه هاي پژوهش شوند .8

یند که احتمال هرگونه عـوارض ناخواسـته بـر روي رویـان     اپژوهشگران باید اطمینان حاصل نم .9
، در حـداقل   ایجاد شده و یا مخاطره سالمت طوالنی مدت براي فرد ایجاد شـده از آن رویـان  

 . ممکن است 

استفاده از سلول تخمک یا اسپرمی که با استفاده از روابط تجـاري بـه دسـت آمـده اسـت ، در       .10
 پژوهش ممنوع است 

تولید و یا تالش براي تولید موجودات هیبرید به وسـیله مخلـوط کـردن گامـت هـاي انسـان و        .11
ین انسان و سایر گونه ها و یـا هـر اقـدام    حیوان ، انتقال هسته سلول سوماتیک یا سلول جنسی ب

 . دیگري از این قبیل ممنوع است 

درمواردي که جایگزین مناسبی وجود دارد ، پژوهش نباید بـر روي رویـان انسـان انجـام شـود       .12
 . با مقاصد پژوهشی ممنوع است تولیدرویان انسان 

اي  اي دربرنامـه  دیگر استفادهشوند و رویانهایی که  استفاده می که براي ایجادحاملگی رویانهایی .13
ART  از جهـت انجـام پـژوهش متفـاوت هسـتند      ) رویان هـاي بـاقی مانـده و اضـافی     (ندارند

پژوهش بر رویانهاي دسته اول تنها در صورتی قابل قبول است که نتایج حاصل از آن قابـل بـه   
 . دست آمدن از هیچ نوع پژوهش دیگري نباشد

یا تخریب رویان هستند بر روي رویانهاي باسن بیشتر از  پژوهش هایی که شامل آسیب رساندن .14
مدت زمانی که رویان فریز شـده اسـت درنظـر گرفتـه     (ممنوع می باشند ) پس از لقاح(روز  14

 ) نمی شود

تغییر محتواي ژنتیکی گامت و رویان انسان که قرار اسـت بـه جنـین تبـدیل شـود، در پـژوهش        .15
 . ممنوع است 

 . وهش باید حداقل تعداد الزم براي رسیدن به هدف پژوهش باشدتعداد رویانهاي مورد پژ .16

پژوهشگران باید به افرادي که رویان براي آنها تولیدمی شود، اطمینان دهند که در صورتی که  .17
 . آنها مایل به شرکت در پژوهش نباشند، درمان آنها تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت

نیستند ، در خـارج از بـدن    ARTکه مازاد فرآیند پزشکان و پژوهشگران نباید از رویان هایی  .18
 .استفاده نمایند ARTزن براي مقاصد غیر مرتبط با 

در ( افراد مسئول رویان ، شامل فرد دهنده رویان و همسر وي و فرد گیرنده رویان و همسر وي  .19
 .  می باشند ) صورتی که با فرد دهنده رویان متفاوت باشند 
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اصل کنند که کلیه اطالعـات مـرتبط بـا پـژوهش و مراقبـت بـالینی       پژوهشگران باید اطمینان ح .20
رویان ، دراختیار افرادي که رویان براي آنها تولید می شـود و در اختیـار افـراد مسـئول رویـان      

 . قرار گیرد توضیحات باید با در نظر گرفتن حساسیت هاي افراد وسطح درك آنها داده شوند

ر زمان رضایت خود را براي شرکت در پژوهش پس بگیرند افراد مسئول رویان می توانند در ه .21
 . 

پژوهشگران باید از والدینی که بافت جنینشان براي پژوهش استفاده می شود ، رضایت کتبی و  .22
 . آگاهانه کسب نمایند

با اینکه آتونومی والدین براي رضایت دادن در مورد بافت هاي جنین خود محترم  است ، مادر  .23
 . ن بافت ها رابراي افراد خاصی مثل افراد فامیلش مخصوص گرداندحق ندارد مصرف ای

 
  


