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مقدمه :  
پيشرفت دانش بشر در زمينه بيولوژی و بيوتکنولوژی توليد مثل در دو دهه اخير به گونه ی غير قابل 

تصوری گسترش يافته است. اين تحول با به کارگيری تکنيک های لقاح خارج رحمی آغاز شد و در اين 

ارتباط دانش توليدمثل و تکنولوژی های کمک باروری به صورت تصاعدی گسترش يافت.  

، ابعاد متنوع اخالقی استفاده از اين فناوری نيز بحث ARTهمزمان با رشد ، توسعه و تحول در فناوری 

انگيز شده که پاسخ به آنها نيازمند تامالت جدی و دقيق است. گر چه نظرات مختلفی در مورد جايگاه گامت 

و رويان انسان وجود دارد اما آنچه پذيرفته شده اين است که آنها نبايد تنها به عنوان يک بافت تلقی شوند و 

هر گونه پژوهش بر روی آنها نياز به مجوز از مسئول رويان که شامل فرد دهنده رويان و همسر وی و فرد 

گيرنده رويان و همسر وی (در صورتی که با فرد دهنده رويان متفاوت باشد ) می باشد، دارد.  

 – روش های کمک ART (Assisted Reproductive Technology)تعريف: 

  باروری

  بايد به نحوی برنامه ريزی ARTپژوهش های مرتبط با گامت و جنين و کليه برنامه های درمانی  -١

شوند که شان و کرامت انسانی شرکت کنندگان در پژوهش کامًال حفظ شود.  

  نياز به مجوز از مسئول رويان يا ARTهر گونه پژوهش های بر روی رويانهای باقی مانده از  -٢

 ولی قانونی و شرعی او و کميته اخالق در پژوهش دارد. 

در صورتی که پژوهش شامل درمان بالينی باشد، خطرات شرکت در پژوهش بايد با توجه به منافع  -٣

حاصل از آن قابل توجيه باشد. در پژوهش هايی که فقط برای بدست آوردن اطالعات جديد است، 

 امکان هر گونه خطر افزوده ای غير قابل پذيرش است. 

شرکت افراد در پژوهش بايد کامًال آزادانه و آگاهانه و عاری از هر گونه اعمال فشار باشد. هر  -۴

 گونه مخفی کردن هدف پژوهشی از افراد درگير، غير اخالقی است. 

ذکر اين نکته که فرآيند اطالع رسانی و اخذ رضايت برای شرکت در پژوهش کامًال از روند درمان  -۵

 بيمار مجزا است، در تمام پروپوزال های پژوهشی ضروری است. 

پژوهشگران بايد اطالعات مربوط به منشاء بيولوژيک گامتها و رويانها را دقيقًا ثبت کنند. در اين  -۶

 ميان حفظ صحت و خصوصی بودن اطالعات فوق ضروری است. 

هر گونه افشای اطالعات خصوصی افراد شرکت کننده در پژوهشها بايد تنها با اطالع و مجوز  -٧

 مراجع قانونی انجام شود. 

 شرکت کنندگان در پژوهش نبايد متحمل هزينه های پژوهش شوند.  -٨

پژوهشگران بايد اطمينان حاصل نمايند که احتمال هر گونه عوارض ناخواسته بر روی رويان ايجاد  -٩

 شده و يا مخاطره سالمت طوالنی مدت برای فرد ايجاد شده از آن رويان، در حداقل ممکن است. 
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- استفاده از سلول تخمک يا اسپرمی که با استفاده از روابط تجاری به دست آمده است، در پژوهش 10

ممنوع است.  

- توليد و يا تالش باری توليد موجودات هيبريد به وسيله مخلوط کردن گامت های انسان و حيوان، 11

انتقال هسته سلول سوماتيک يا سلول جنسی بين انسان و ساير گونه ها و يا هراقدام ديگری از اين قبيل 

ممنوع است.  

- در مواردی که جايگزين مناسبی وجود دارد، پژوهش نبايد بر روی رويان انسان انجام شود. توليد 12

رويان انسان با مقاصد پژوهشی ممنوع است.  

- رويانهايی که برای ايجاد حاملگی استفاده می شوند و رويانهايی که ديگر استفاده ای در برنامه 13

  ندارند (رويان های باقی مانده و اضافی) از جهت انجام پژوهش متفاوت هستند. پژوهش بر ARTهای 

رويانهای دسته اول تنها در صورتی قابل قبول است که نتايج حاصل از آن قابل به دست آمدن از هيچ 

نوع پژوهش ديگری نباشد.  

 - پژوهش هايی که شامل آسيب رساندن يا تخريب رويان هستند بر روی رويانهای با سن بيشتر از 14

روز (پس از لقاح) ممنوع می باشند. (مدت زمانی که رويان فريز شده است در نظر گرفته نمی شود 14

  .(

- تغيير محتوای ژنتيکی گامت و رويان انسان که قرار است به جنين تبديل شود، در پژوهش ممنوع 15

است.  

 - تعداد رويانهای مورد پژوهش بايد حداقل تعداد الزم برای رسيدن به هدف پژوهش باشد. 16

د به افراديکه رويان  برای آنها توليد می شود، اطمينان دهند در صورتی که آنها - پژوهشگران بای17

 مايل به شرکت در پژوهش نباشند، درمان آنها تحت تاثير قرارنحواهد گرفت. 

  نيستند، در خارج از بدن زن ART- پزشکان و پژوهشگران نبايد از رويان هايی که مازاد فرآيند 18

  استفاده نمايند.  ARTبرای مقاصد غير مرتبط با 

- افراد مسئول رويان، شامل فرد دهنده رويان و همسر وی و فرد گيرنده رويان و همسر وی ( در 19

صورتی که با فرد دهنده رويان متفاوت باشند ) می باشند.  

- پژوهشگران بايد اطمينان حاصل کنند که کليه اطالعات مرتبط با پژوهش و مراقبت بالينی رويان، 20

در اختيار افرادی که رويان برای آنها توليدی می شود و در اختيار افراد مسئول رويان قرار گيرد. 

توضيحات بايد با در نظر گرفتن حساسيت های افراد و سطح درک آنها داده شوند.  

- افراد مسئول رويان می توانند در هر زمان رضايت خود را برای شرکت در پژوهش پس بگيرند.  21

- پژوهشگران بايد از والدينی که بافت جنينشان برای پژوهش استفاده می شود، رضايت کتبی و 22

آگاهانه کسب نمايند.  
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- با اينکه اتونومی والدين برای رضايت دادن در مورد بافت های جنين خود محترم است، مادر حق 23

ندارد مصرف اين بافتها را برای افراد خاصی مثل افراد فاميلش مخصوص گرداند.  


