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 مقدمه 

یا سلول بالغ، امیددهای زیدادی را در جهدت کداهش      های بنیادی با منشأ رویان انسانیپژوهش با استفاده از سلول

هدای اخالقدی   ال مالحظدات و دغدغده  اما در عین ح. های سخت درمان پدید آورده  استآالم بیماران و درمان بیماری

ها و احترام به رویان انسانی را دربر مدی های مهمی مانند ایمنی آزمودنیها حوزهاین دغدغه. خاص خود را نیز داراست

 .  گیرد

ها در گرو رعایت الزامات و مالحظدات ویدژه  گونه پژوهشمندی صحیح و پایدار از فواید و مزایای اینتردید، بهرهبی

ی انباشدته در تدوین این راهنما، عالوه بر تجربهد. انها در این راهنما فهرست شدهترین آنالقی آن است که مهمی اخ

ی آن به سالمت انسان و نیز جایگاه اخالقدی رویدان انسدانی بهدره     ی جهانی از فرهنگ غنی ایرانی اسالمی و نگاه ویژه

 . گرفته شده است

کند، باید عالوه بر مفداد ایدن   های بنیادی مشارکت میپژوهش با استفاده از سلولهر پژوهشگر یا بالینگری که در  

های علوم پزشکی، راهنماهای اختصاصی اخدالق در پدژوهش کشدور بده     راهنما، از راهنمای عمومی اخالق در پژوهش

 د.  یت کنها را رعافراخور موضوع، و نیز از سایر قوانین و مقررات مرتبط با کار خود آگاه باشد و آن

 

 منابع مجاز برای تولید سلول بنیادی پرتوان عبارتند از: -1

 های مازاد بر نیاز درمان ناباروری به روش لقاح مصنوعی  رویان -1-1

 شده سقط هایجنین -2-1

 درمانی -رویان حاصل از شبیه سازی پژوهشی -3-1

 سلول بنیادی پرتوان القا شده -4-1

 بند ناف یا جفت نوزاد متولد شده -5-1

 اند، اما زیاد آمده باشند.هایی استفاده شود که ابتدا با هدف درمان ناباروری تولید شدهباید تنها از رویان -2

ی جانوری دیگدر  وجه نباید در رحم زن دیگر یا گونهرویان اهداشده به منظور استخراج سلول بنیادی، به هیچ -3

 .جایگزین شود

ای تولید سلول بنیادی مورد استفاده قرار تخمک ، اسپرم، رویانی، جنین یا هر گونه بافت انسانی دیگری که بر -4

 .دست آمده باشندگیرد، نباید از طریق معامالت تجاری بهمی
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طور در صورت وجود نفدر سدوم،   همین. رضایت آزادانه و آگاهانه، باید از هر دو والد رویان یا جنین گرفته شود -5

نه و آزادانه برای استفاده از رویدان نهدایی   یعنی کسی که گامت اهدا کرده باشد، باید هنگام اهدا، رضایت آگاها

 .گرفته شود

ها استفاده می شود نبایدد همدان   متخصصان درمان ناباروری که از رویان های اضافی حاصل از کار درمانی آن -6

 . برندکار میپژوهشگرانی باشند که برای پژوهش و درمان ، سلول بنیادی را به

لول بنیادی نباید هیچ تاثیری بر تصدمیم گیدری در راب ده بدا انجدام      استفاده از جنین برای به دست آوردن س -7

دادن سقط جنین داشته باشد. به همین منظور فرد یا افرادی که درباره سقط جنین تصمِم گیری مدی کنندد   

 باید از گروهی که قرار است پژوهش را انجام دهند کامالً مستقل باشند.

های مورد استفاده باید مازاد بدر  بنیادی ممنوع است و تخمک استخراج تخمک صرفاً جهت دستیابی به سلول -8

 نیاز درمان ناباروری باشند  

 :های بنیادی پرتوان القاشده نبایدسلول -9

  اتولوگ؛ اهدای در مگر شوند؛ اهدا اشخاص به مستقیم طوربه پژوهش طی -4-4

  شوند؛ ترکیب غیرانسانی رویان یا انسان رویان با -5-4

 . شوند زده پیوند غیرانسانی جنین یا انسان جنین به -1-4

 است.از تمامی شرکت کنندگان در پژوهش الزامیاخذ رضایت آزادانه و آگاهانه -11

 .رضایت آگاهانه و آزادانه براساس نوع تحقیق، اختصاصاً گرفته شود -11

اطالعاتی که ممکدن اسدت در    جهت گرفتن رضایت آگاهانه و آزادانه از اهداکنندگان منابع سلول بنیادی، بایت تمامی -12

 تصمیم گیری فرد موثر باشند به وی ارائه شوند. از جمله موارد ذیل:

 توضیح نوع استفاده از موارد اهدایی -1-12

 احتمال تخریب موارد اهدایی در مسیر استخراج سلول بنیادی -2-12

 ی موارد اهدایی به مدت طوالنی جهت استفاده در آیندهامکان ذخیره -3-12

   (ی دورچه در حال حاضر و چه درآینده) اشی از انجام تحقیقسود مالی احتمالی ن -4-12

شدود، بلکده تمدام مدردم از آن     که منفعت درمانی و پزشکی حاصل از تحقیق فقط به اهداکننده محدود نمیاین -5-12

 .  شوندمند میبهره

 .رضایت دادن و ندادن اهداکننده، خللی در روند درمانی او وارد نخواهد کرد -6-12
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بدون آن که خللی در درمان هدای عدادی    تواند از م العه خارج شودپژوهش در هر زمان میی در کنندهشرکت -7-12

 او وارد شود.  

که رویدان اهداشدده بدرای ایجداد بداروری در زوج      ی رویان را از ایندر موارد اهدای رویان، الزم است اهداکننده -8-12

 .شود، م لع کرددیگری استفاده نمی

 .ی عفونی و ژنتیکی غربالگری شودهااهداکننده باید برای بیماری -9-12

 .های اهدایی تغییرات ژنتیکی پیدا کنندامکان دارد سلول -11-12

گونده حدق اسدتفاده از ایدن امکدان را      های اهدایی وجود دارد ولی اهداکننده هیچامکان تجاری شدن سلول -11-12

 .  ندارد

کدامالً محرمانده    کننده در پدژوهش ، باید مشخصات شخصی افراد شرکت«رازداری»ت کامل اصل یرعا هتج -13

 .حفظ شود

را برای اجدرای اصدل رازداری فدراهم    ( از جمله کدگذاری)الزم است مراکز پژوهشی و درمانی تمهیدات الزم  -14

 صورت باید این اطالعات را نابود کنند.در غیر این. کنند

 .کنندگان پرهیز شودآوری اطالعات شخصی غیرضروری در مورد شرکتباید از جمع -15

   های حیوانی انجام گیرد.العات پیش بالینی کافی بر روی مدلالزم است م    -16

 :های حیوانات کوچک باید برای مقاصد زیر استفاده شوداز مدل -17

 شدهآزمودن کردن پیوند سلول بنیادی نوع وحشی، بیمار یا تصحیح ژنتیکی -4-41

 ارزیابی بهبودی پس از سلول درمانی -5-41

 رمیم بافتهای زیستی تبررسی مکانیسم -1-41

 ی بیماری برای کارآمدیها، سن و درجهارزیابی میزان و مسیر سلول درمانی -1-41

هدا  های حیوانات کوچک در آنهایی که مدلیکی در پژوهش. های حیوانات بزرگ در دو جا مورد نیازندمدل -18

 های ساختاری مثل استخوان، غضروف یا تاندون  کافی نیستند؛ دیگر در پژوهش روی بافت

های( غیر انسدانی، در صدورتی انجدام مدی گیرندد کده بدرای فدراهم کدردن          م العات روی نخستیان )پریمات -19

اطالعات ضروری مورد نیاز باشند که از روش های دیگر غیرقابل دسدتیابی اسدت. ایدن م العدات بایدد تحدت       

 نظارت مستقیم یک دامپزشک ماهر انجام شوند.

 

 

 


