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  مقدمه

های اخیر پیشرفت گسترده و قابل فناوری تولید مثل در دههشناسی و زیستهای زیستدانش بشر در زمینه        

به دوران جدیدی وارد شد و در پی آن، های باروری خارج رحمی کارگیری تکنیکتوجهی یافته است. این تحول با به

باروری از رشدی فزاینده و چشمگیر برخوردار شد. در نتیجه، های کمکشناسی تولید مثلی و فناوریدانش زیست

ای را پدید آورد. پژوهش بر های اخالقی ویژههای حاصل از باروری آزمایشگاهی، دغدغهپژوهش بر روی گامت و رویان

با مالحظات و الزامات اخالقی  –که واجد کرامت است  -ی انتساب آن به انسان واسطهانسانی، بهروی گامت و رویان 

اند. پژوهشگران باید عالوه بر این راهنما از سایر قوانین و ای توأم است که در این راهنما مورد اشاره قرار گرفتهویژه

هنماهای اختصاصی اخالق در پژوهش کشور آگاه مقررات کشور شامل راهنمای عمومی اخالق در پژوهش و دیگر را

هایی است که بر روی گامت یا رویان ها را رعایت کنند. مفاد این راهنما ناظر بر تمامی پژوهشباشند و آن

 گیرند. آزمایشگاهی )تا پیش از ایجاد بارداری( انجام می
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 کرامت انسانيفصل اول: 

های برای سالمت باروری یا سایر جنبه کهآن شود، مگر انجام نسانا رویان یا گامت روی بر نباید پژوهشی هیچ -4

 . باشد نداشته وجود انسانی رویان یا گامت برای دیگری مناسب جایگزین وسالمت انسان ضروری باشد 

دست آمده از رویانی که از طریق روابط تجاری بههر گونه خرید یا فروش گامت یا رویان انسانی، یا استفاده -5

 منوع است. باشد م

 که است قبول قابل صورتی در تنها رویانبر روی  پژوهش. است ممنوع پژوهشیهدف  با انسان رویان تولید  -1

برای  ماندهباقی اضافی هایرویان از ده باشند وش تولید مثل تولید و ناباروری درمان قصد به هارویان آن

 پژوهش استفاده شود.

درمانی، تولید رویان انسانی با هدف درمانی و در صورتی که روش  -سازی پژوهشی: در مورد شبیهتبصره

 جایگزینی برای تولید سلول بنیادی مورد نظر در دسترس نباشد، مجاز است.

هایی برای گذاری و استحصال تخمک از بدن انسان تنها برای پژوهش ممنوع است. از تخمکالقای تخمک -1

شده و در پایان فرایند کمک باروری زیاد آمده القا و استحصالپژوهش باید استفاده شود که با هدف باروری 

 های بنیادی( حاصل شده باشند.باشند، یا در خارج از بدن )برای مثال، از سلول

 روز 41 از تربیش سن با هایرویان روی بر هستند، رویان تخریب یا آسیب مستلزم که ییهاپژوهشانجام  -2

 . (شودمدت زمانی که رویان منجمد شده است در نظر گرفته نمیفوق،  در موارد) است ممنوع ،لقاح از پس

دستکاری )شامل بیوپسی( از رویانی که قرار است منجر به بارداری شود، با هدف درمانی  تبصره:

 برای همان رویان، بالمانع است.

 .باشد پژوهش هدف به رسیدن برای الزم تعداد حداقل باید پژوهش مورد هایرویان تعداد  -8

 زیر بر روی گامت یا رویان انسان ممنوع است: پژوهش با اهداف -7

  نژادیبه 4-7

 افزایی سازی ژنتیکی و توانبه 5-7

  حیوان و انسان یا کایمرای هیبرید موجودات تولید  3-7

که قرار است به رحم منتقل شود، مگر با هدف پیشگیری از تغییر محتوای ژنتیکی گامت یا رویان انسآن 1-7

 یماری یا درمان ب

 انسان مثلی تولید سازیشبیه 2-7
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 آگاهانه و رازداري رضايت: فصل دوم

توان به آن نام فرزند را اطالق نمود، رضایت های زوجین است و نمیاز آنجایی که رویان حاصل از گامت -6

در این . شده استها برای ایجاد رویان استفاده شرکت در پژوهش باید از زوجینی گرفته شود که از گامت آن

 شود.راهنما به زوجین مذکور، صاحبان رویان گفته می

ی اخالق نامه از صاحبان رویان و کسب مجوز کمیتههر گونه پژوهش بر روی رویان انسانی نیاز به اخذ رضایت -4

 . در پژوهش دارد

وهش کامالً از روند صاحبان رویان باید آگاه شوند که فرایند اطالع رسانی و اخذ رضایت برای شرکت در پژ -41

های نامهذکر این نکته در تمامی طرح. درمان ناباروری مجزاست و درمان منوط به چنین رضایتی نیست

 . پژوهشی ضروری است

پس . توانند در هر زمان رضایت خود را برای استفاده از رویان در پژوهش پس بگیرندصاحبان رویان می -44

 .انتقال رویان به رحم باشدتواند تا قبل از گرفتن رضایت فقط می

 صاحبان رویان حق ندارند که استفاده از رویان اهدایی خود را به افراد خاصی محدود کنند. -45

ها را دقیقاً ثبت کنند. در این میان حفظ صحت ها و رویانشناختی گامتپژوهشگران باید اطالعات مربوط به منشأ زیست 

 ست.و رعایت خصوصی بودن اطالعات فوق ضروری ا
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 فصل سوم: مواردي که پژوهش روي رويان منجر به بارداري مي شود

های احتمالی شرکت در پژوهش در قیاس با منافع آن برای فرزند حاصل ها باید زیانگونه پژوهشدر این -4

دست آوردن اطالعات جدید است، امکان هر گونه خطر هایی که فقط برای بهدر پژوهش. قابل توجیه باشد

 .ای غیر قابل پذیرش استدهافزو

پژوهشگران باید اطمینان حاصل کنند که احتمال هر گونه عوارض ناخواسته برای رویان و یا مخاطرات  -5

 . ترین حد ممکن استمدت برای سالمت فرزند حاصل، در کمطوالنی

 

 

 

 


