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  مقدمه 

يا سلول بالغ، اميـدهاي زيـادي را در جهـت كـاهش      هاي بنيادي با منشأ رويان انسانيپژوهش با استفاده از سلول

هـاي اخالقـي   ال مالحظـات و دغدغـه  اما در عين ح. هاي سخت درمان پديد آورده  استآالم بيماران و درمان بيماري

ها و احترام به رويان انساني را دربر مـي هاي مهمي مانند ايمني آزمودنيها حوزهاين دغدغه. خاص خود را نيز داراست

  .  گيرد

ها در گرو رعايت الزامات و مالحظـات ويـژه  گونه پژوهشمندي صحيح و پايدار از فوايد و مزاياي اينترديد، بهرهبي

ي انباشـته در تدوين اين راهنما، عالوه بر تجربهد. انها در اين راهنما فهرست شدهترين آنالقي آن است كه مهمي اخ

ي آن به سالمت انسان و نيز جايگاه اخالقـي رويـان انسـاني بهـره     ي جهاني از فرهنگ غني ايراني اسالمي و نگاه ويژه

  . گرفته شده است

كند، بايد عالوه بر مفـاد ايـن   هاي بنيادي مشاركت ميپژوهش با استفاده از سلولهر پژوهشگر يا بالينگري كه در  

هاي علوم پزشكي، راهنماهاي اختصاصي اخـالق در پـژوهش كشـور بـه     راهنما، از راهنماي عمومي اخالق در پژوهش

  د.  يت كنها را رعافراخور موضوع، و نيز از ساير قوانين و مقررات مرتبط با كار خود آگاه باشد و آن

  

 منابع مجاز براي توليد سلول بنيادي پرتوان عبارتند از: -١

  هاي مازاد بر نياز درمان ناباروري به روش لقاح مصنوعي  رويان -١-١

  شده سقط هايجنين -١-٢

  درماني -رويان حاصل از شبيه سازي پژوهشي -١-٣

  سلول بنيادي پرتوان القا شده -١-٤

 بند ناف يا جفت نوزاد متولد شده -١-٥

 اند، اما زياد آمده باشند.هايي استفاده شود كه ابتدا با هدف درمان ناباروري توليد شدهبايد تنها از رويان -٢

ي جانوري ديگـر  وجه نبايد در رحم زن ديگر يا گونهرويان اهداشده به منظور استخراج سلول بنيادي، به هيچ -٣

 .جايگزين شود

اي توليد سلول بنيادي مورد استفاده قرار تخمك ، اسپرم، روياني، جنين يا هر گونه بافت انساني ديگري كه بر -۴

 .دست آمده باشندگيرد، نبايد از طريق معامالت تجاري بهمي
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طور در صورت وجود نفـر سـوم،   همين. رضايت آزادانه و آگاهانه، بايد از هر دو والد رويان يا جنين گرفته شود -۵

نه و آزادانه براي استفاده از رويـان نهـايي   يعني كسي كه گامت اهدا كرده باشد، بايد هنگام اهدا، رضايت آگاها

 .گرفته شود

ها استفاده مي شود نبايـد همـان   متخصصان درمان ناباروري كه از رويان هاي اضافي حاصل از كار درماني آن -۶

  . برندكار ميپژوهشگراني باشند كه براي پژوهش و درمان ، سلول بنيادي را به

لول بنيادي نبايد هيچ تاثيري بر تصـميم گيـري در رابطـه بـا انجـام      استفاده از جنين براي به دست آوردن س -٧

دادن سقط جنين داشته باشد. به همين منظور فرد يا افرادي كه درباره سقط جنين تصمم گيري مـي كننـد   

 بايد از گروهي كه قرار است پژوهش را انجام دهند كامالً مستقل باشند.

هاي مورد استفاده بايد مازاد بـر  بنيادي ممنوع است و تخمك استخراج تخمك صرفاً جهت دستيابي به سلول -٨

 نياز درمان ناباروري باشند  

 :هاي بنيادي پرتوان القاشده نبايدسلول -٩

  اتولوگ؛ اهداي در مگر شوند؛ اهدا اشخاص به مستقيم طوربه پژوهش طي -1-9

  شوند؛ تركيب غيرانساني رويان يا انسان رويان با -2-9

 . شوند زده پيوند غيرانساني جنين يا انسان جنين به -3-9

 است.از تمامي شركت كنندگان در پژوهش الزامياخذ رضايت آزادانه و آگاهانه -١٠

 .رضايت آگاهانه و آزادانه براساس نوع تحقيق، اختصاصاً گرفته شود -١١

اطالعاتي كه ممكـن اسـت در    جهت گرفتن رضايت آگاهانه و آزادانه از اهداكنندگان منابع سلول بنيادي، بايت تمامي -١٢

 تصميم گيري فرد موثر باشند به وي ارائه شوند. از جمله موارد ذيل:

 توضيح نوع استفاده از موارد اهدايي -١٢-١

  احتمال تخريب موارد اهدايي در مسير استخراج سلول بنيادي -١٢-٢

 ي موارد اهدايي به مدت طوالني جهت استفاده در آيندهامكان ذخيره -١٢-٣

   )ي دورچه در حال حاضر و چه درآينده( اشي از انجام تحقيقسود مالي احتمالي ن -١٢-٤

شـود، بلكـه تمـام مـردم از آن     كه منفعت درماني و پزشكي حاصل از تحقيق فقط به اهداكننده محدود نمياين -١٢-٥

 .  شوندمند ميبهره

 .رضايت دادن و ندادن اهداكننده، خللي در روند درماني او وارد نخواهد كرد -١٢-٦
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بدون آن كه خللي در درمان هـاي عـادي    تواند از مطالعه خارج شودپژوهش در هر زمان ميي در كنندهشركت -١٢-٧

 او وارد شود.  

كه رويـان اهداشـده بـراي ايجـاد بـاروري در زوج      ي رويان را از ايندر موارد اهداي رويان، الزم است اهداكننده -١٢-٨

  .شود، مطلع كردديگري استفاده نمي

 .ي عفوني و ژنتيكي غربالگري شودهااهداكننده بايد براي بيماري -١٢-٩

 .هاي اهدايي تغييرات ژنتيكي پيدا كنندامكان دارد سلول - ١٢-١٠

گونـه حـق اسـتفاده از ايـن امكـان را      هاي اهدايي وجود دارد ولي اهداكننده هيچامكان تجاري شدن سلول - ١٢-١١

  .  ندارد

كـامالً محرمانـه    كننده در پـژوهش ، بايد مشخصات شخصي افراد شركت»رازداري«ت كامل اصل يرعا هتج -١٣

 .حفظ شود

را براي اجـراي اصـل رازداري فـراهم    ) از جمله كدگذاري(الزم است مراكز پژوهشي و درماني تمهيدات الزم  -١۴

 صورت بايد اين اطالعات را نابود كنند.در غير اين. كنند

 .كنندگان پرهيز شودآوري اطالعات شخصي غيرضروري در مورد شركتبايد از جمع -١۵

   هاي حيواني انجام گيرد.العات پيش باليني كافي بر روي مدلالزم است مط   -١۶

 :هاي حيوانات كوچك بايد براي مقاصد زير استفاده شوداز مدل -١٧

 شدهآزمودن كردن پيوند سلول بنيادي نوع وحشي، بيمار يا تصحيح ژنتيكي -1-17

 ارزيابي بهبودي پس از سلول درماني -2-17

 رميم بافتهاي زيستي تبررسي مكانيسم -3-17

 ي بيماري براي كارآمديها، سن و درجهارزيابي ميزان و مسير سلول درماني - 17- 4

هـا  هاي حيوانات كوچك در آنهايي كه مدليكي در پژوهش. هاي حيوانات بزرگ در دو جا مورد نيازندمدل -١٨

  هاي ساختاري مثل استخوان، غضروف يا تاندون  كافي نيستند؛ ديگر در پژوهش روي بافت

هاي) غير انسـاني، در صـورتي انجـام مـي گيرنـد كـه بـراي فـراهم كـردن          مطالعات روي نخستيان (پريمات -١٩

اطالعات ضروري مورد نياز باشند كه از روش هاي ديگر غيرقابل دسـتيابي اسـت. ايـن مطالعـات بايـد تحـت       

  نظارت مستقيم يك دامپزشك ماهر انجام شوند.
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