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Abstract 

The Human Genome Project is the biggest scientific project in human 

history and a major factor in changing the world-view of human societies. 

The results of this scientific project has lead to the discovery of genetic 

make-up of human and other organisms (Viruses, Bacteria, Plants, Animals). 

In experimental sciences, these discoveries have had a significant impact and 

have influenced fields such as law, philosophy and psychology. Due to the 

significance of the issue, many scientific and research centers in the fields of 

human sciences have studied the consequences of using the new genomic 

sciences, especially in the fields of law and ethics. The world experts in 

ethics and law collectively believe that the power of genetics and genomics 

technologies in early detection before birth, gender selection, diagnosis and 

treatment of diseases before birth and during life, enhancement of life in the 

present generation and future generations, delaying death, privacy of genetic 

information of individuals and their relatives, forecasting diseases and 

potentials in physical and non-physical realms have the potential to change 

the foundations of many ethical and legal foundations that human societies 

have known as facts throughout history. 
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 های اخالقی و حقوقی در جوامع انسانیپروژه ژنوم انسان و چالش

 1زاده اردكانیعلی متولی

 چکیده

 در تغییر عامل ترینکنندهمتحول و بشر تاریخ علمی پروژه ترینبزرگ عنوان به انسان ژنوم پروژه

 به که علمی پروژه این نتایج. است شده شناخته انسانی جوامع اجتماعی ساختار و بینیجهان

 شده( حیوان گیاه و باکتری، ویروس،) زیستی موجودات دیگر و انسان ژنتیک ساخت دستور یافتندست

 از انسانی علوم هایحوزه و است گذاشته شگرف تأثیرات پزشکی به ویژه تجربی علوم هایحوزه در، است

 در موضوع اهمیت به نظر. است داده قرار خود تأثیر تحت را روانشناسی و فلسفه اخالق، حقوق، جمله

 جهان تحقیقاتی مراکز در انسانی علوم مختلف هایحوزه در متعددی پژوهشی و علمی مراکز حاضر حال

 هاینولوژیتک از استفاده تبعات بررسی برای تخصصی هایکارگروه اخالق و حقوق هایحوزه در به ویژه

 سطح در اخالق و حقوق دانشمندان و متخصصین. اندآورده به وجود انسانی جوامع در ژنومیک جدید

 حوزه در ژنومیک و ژنتیک هایتکنولوژی قدرت به توجه با که دارند فکری اجماع نکته این بر جهان

 طول در و تولد از بلق هابیماری درمان و تشخیص تولد، از قبل جنسیت تعیین تولد، از قبل تشخیص

 زمان تأخیرانداختن به انسانی، بعدی هاینسل و حاضر نسل در جسمی غیر و جسمی ارتقای زندگی،

 و هابیماری حوزه در افراد آینده بینیپیش و خویشاوندان و افراد ژنتیک اطالعات تعیین افراد، مرگ

 و اخالقی هایبنیان کلیه نزدیک یندهآ در... جسمی غیر و جسمی متفاوت هایحوزه در هاآن توانمندی

. گیرند قرار ارزیابی مورد باید مجدداً است، شدهمی فرض حتمی هاقرن برای بشری جوامع در که حقوقی

 و ژنوم پروژه نتایج به اخالق و حقوق حوزه پژوهشگران و اساتید و دانشجویان آشنایی بنابراین

 .است اساسی نیاز یک انایر جامعه در ژنتیک هایتکنولوژی کاربردهای

 

 واژگان کلیدی

 ژنوم، حقوق، اخالق، تکنولوژی ژنتیک، جوامع انسانی

                                                                                                                                            
 ، تهران، ایران.فناوریعلمی پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیستتأعضو هیدانشیار،  .1

Email: Ardekani@nigeb.ac.ir 

 13/11/1931 مقاله: رشیپذ خیتار 72/5/1931 مقاله: افتیدر خیتار مروری نوع مقاله:
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 مقدمه

از طریق رادیو و « پروژه ژنوم انسان»پژوه درباره در چند سال گذشته اکثر ایرانیان دانش

جزئیات  اند. احتماالً اکثر ایرانیان ازتلویزیون و مجالت علمی و عمومی مطالبی شنیده و خوانده

 داشتنباشند و از دالیل آن شاید عدم احساس نیاز و موضوعیتو نتایج این پروژه کامالً آگاه نمی

نتایج این پروژه و تأثیرگذاری بر زندگی اجتماعی ایرانیان بوده باشد، اما تاریخ و روند تکاملی 

کتریسیته، دهند که علوم نوین مانند الپیشرفت علوم در چند قرن گذشته جهان نشان می

اند، اما جامعه ایرانی با اشتیاق به استقبال و اگرچه در غرب کشف شده ،کامپیوتر و اینترنت

ها در هر های نوین شتافته و مانند سایر جوامع انسانی از این تکنولوژیاستفاده از این تکنولوژی

 هاد که این تکنولوژیتوان متصور بوکند و حتی برای یک لحظه نمیلحظه زندگی روزانه استفاده می

 قابل دسترس نباشند.

 هایدر حال حاضر همانند استفاده از تکنولوژی« پروژه ژنوم انسان»موقعیت استفاده از نتایج 

باشد. به این معنی که جامعه ایرانی پس از مربوط به کامپیوتر در اوایل نیمه دوم قرن بیستم می

ز کامپیوتر را به تدریج وارد و در خدمت گرفت به مدتی به دلیل رفع نیازهای جامعه، استفاده ا

های ایران را به استفاده از آموزان در دبستانهای آموزشی حتی دانشریزیشکلی که برنامه

کامپیوتر و اینترنت تشویق کرده است. در حوزه علم ژنتیک در یک دهه گذشته کشفیات 

اثرات اختراع کامپیوتر و اینترنت بر  تر ازعظیمی انجام گرفته است که اثرات آن نه تنها کم

ها نیست، بلکه اثرات کشفیات جدید پروژه ژنوم انسان محدود به استفاده زندگی روزانه انسان

های او باشد و به دلیل ماهیت تأثیرگذار آن بر انسان و فعالیتتکنولوژیکی در علوم پزشکی نمی

اخالق زیستی و حقوق تأثیر ویژه خواهد  های مختلف علوم انسانی و اجتماعی به ویژهدر حوزه

های نوین تولید مثل در ایران در چند سال داشت. برای نمونه، با توجه به استفاده از تکنولوژی

گذشته، مسائل اخالقی و حقوقی مربوط به این حوزه از جمله: لقاح خارج از رحم، انتخاب 

ی، نسب، تعیین ارث و... مورد اسپرم و تخمک، اجاره رحم، انتخاب جنسیت جنین، محرمانگ

المللی و های بینهای موضوعی بین متخصصین ژنتیک و اخالق و حقوق در کنگرهبررسی

و « پروژه ژنوم انسان»های سمینارهایی ملی در ایران بوده است. در این مقاله مروری بر یافته

م انسانی به ویژه در حوزه های مختلف علوم تجربی و علوها در حوزهاستفاده از نتایج و تأثیر آن

 اخالق و حقوق خواهد شد.
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 پروژه ژنوم انسان چیست؟

از دیدگاه اخالقی و حقوقی بهتر است به تعریف « پروژه ژنوم انسان»قبل از بررسی نتایج 

ها کلمه ژنوم اشاره شود. همگی ما در چند دهه گذشته از ژنتیک و نقش آن در انواع بیماری

ایم برای ازدواج به دریافت گواهی آزمایش خون م قانون مجبور شدهایم و حتی به حکشنیده

ها که برای هایی که منشأ ژنتیک دارند، اقدام کنیم. از این نوع آزمایشبرای بعضی از بیماری

باشد و های زنتیک موجود میشود تعداد بسیار زیادی در آزمایشگاهبررسی یک ژن استفاده می

تکنولوژیک بوده است که تاکنون هر یک از هزاران ژن در های این به دلیل محدودیت

افزاری افزاری و نرمهای سختبایستی جداگانه بررسی شوند، اما با پیشرفتهای انسان میسلول

های انسان کامپیوتر در یک دهه گذشته این توانمندی به وجود آمده است که مطالعات تمام ژن

ها در هر یک از دیگر های انسانی و یا مطالعه ژنلژن( در هر یک از سلو 75111)در حدود 

« پروژه ژنوم انسان»موجودات زیستی مورد مطالعه قرار بگیرند. این توانمندی به دلیل اجرای 

های هر نوع از تک سلولهای موجود در تکاشاره به تمام ژن« ژنوم»بوده است و کلمه 

ها در آن زمان تمام ژنره به مطالعه همموجودات اشا« ژنومیک»باشد و مطالعه موجودات می

 باشد )چه زنده و چه مرده(.نوع موجود می

 1331شده از سال بینیاین پروژه به مدت سیزده سال و دو سال زودتر از زمان پیش

 و انستیتو ملی سالمت (DOE: Department of Energyانرژی )میالدی توسط وزارت 

(NIH: National Institutes of Health ) میالدی به پایان  7119در آمریکا شروع و در سال

شود، پروژه ژنوم ساخته می دی.ان.ایرسید. از آنجا که هر ژن از توالی تعدادی اسید نوکلئیک 

را که در هر  دی.ان.ایانسان مأموریت داشت که کار عظیم شناسایی تمام سه میلیارد جفت باز 

ن کند. نتایج انجام پروژه ژنوم انسان شامل شناسایی های انسان وجود دارد، تعیییک از سلول

آمده، در اختیارگذاشتن این اطالعات به سازی اطالعات به دستهزار ژن، ذخیره 75تقریباً 

های ها در سایتافزاری پیشرفته برای تجزیه و تحلیل آنبخش خصوصی و مردم با امکانات نرم

ائل اخالقی، حقوقی و اجتماعی در ارتباط با زمان برای بررسی مساینترنتی و مطالعات هم

زمان در طول اجرا و انجام پروژه باشد. همپیامدهای کشفیات جدید در پروژه ژنوم انسان می

در موجودات ساده، مانند باکتری و مگس سرکه و موش  دی.ان.ایژنوم انسان، تعیین ردیف 

ینی ارتباط تکاملی این موجودات به بآزمایشگاهی به انجام رسید. یکی از دالیل این کار پیش
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آمده در طول انجام های به دستترین ابعاد دیگر این پروژه انتقال تکنولوژییکدیگر بود. از مهم

ها جهت تسریع اختراعات و کشفیات جدید در حوزه پزشکی پروژه به بخش خصوصی و کمپانی

های در سال Natureو  Scienceبوده است. نتایج اصلی پروژه ژنوم انسان در مجالت علمی 

 (.1د )به چاپ رسیدن 7119و  7111

 

 بینی و استفاده از نتایج پروژه ژنوم انسانپیش

، سالی 1331درک و شناخت ما از ژنتیک انسان خیلی سریع در حال افزایش است. در سال 

( در ن.ایدی.امیلیارد بازهای نوکلئوتیدی ) 9عدد از  111که پروژه ژنوم انسان شروع شد، فقط 

در ژنوم  دی.ان.ایکلیه فرایند تعیین ردیف  7117ژنوم انسان قابل تعیین بود، اما در سال 

تر قابل انجام است. طبق آخرین گزارشات تر و ارزاناتوماتیک شده و در یک روز دقیقانسان 

در دالر ژنوم انسان را تعیین توالی کرد،  111بتوان با  7115شود که در سال می بینیپیش

 بر اساس اطالعات به(. 7) دالر است 1111حالی که این رقم در حال حاضر در حدود 

داروی  9111بیش از  7171شود تا سال آمده از پروژه ژنوم انسان تخمین زده میدست

نوترکیب پروتئینی مانند انسولین و هورمون رشد که در حال حاضر مورد استفاده مردم 

العمل بدن ه فروش برسد و با استفاده از این اطالعات بتوان عکسباشد، در بازار دارویی بمی

بینی کرد. این اطالعات افراد به داروهای متفاوت و مواد شیمیایی در محیط زیست را پیش

ژنتیک نه تنها بین نوع انسان و دیگر موجودات متفاوت است، بلکه در هر انسان متفاوت و 

عات ژنومیک در هر انسان کمک خواهد کرد تا بیماری باشد. داشتن اطالمختص به آن فرد می

تر و با موفقیت بیشتر درمان شود. همچنین این اطالعات تر، اختصاصیدر یک فرد دقیق

تر و زودتر های ویژه در سنین پایینژنومیک کمک خواهد کرد تا استعداد افراد به بیماری

بیشتری نسبت به گذشته در انتخاب شناسایی شوند. بر اساس اطالعات ژنومیک افراد از حق 

شیوه زندگی برخوردار خواهند شد و شانس ابتال به بیماری در این افراد در آینده کاهش خواهد 

باشد که ساالنه صدها هزار انسان ها هپاتیت، فشار خون و افسردگی مییافت. از جمله بیماری

ها، سیستم کننده هورموننظیمالعمل شدید بدنشان به داروهای تدر سطح جهان به دلیل عکس

دهند، اما با شناسایی ژنوم افراد و آگاهی از استعداد عصبی و افسردگی جان خود را از دست می
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ها در متابولیسم داروها این امکان به وجود خواهد آمد تا داروهایی انتخاب شوند که ژنتیک آن

 (.9) تری و یا بدون عوارض باشنداز عوارض جانبی کم

ای نزدیک توانمندی و شود که در آیندهبینی میزه صنعت ژنومیک خصوصی پیشدر حو

های خاص شناسایی شوند، حتی در حال حاضر این استعداد افراد به ورزش و یا به بیماری

(. 9) های فرد دیگری دست یابدامکان وجود دارد که یک شخصی بتواند به رازهای نهفته در ژن

تواند از حقیقت داند فرزندش به او تعلق دارد، مییک پدری که نمی برای مثال با چند صد دالر

موضوع با انجام آزمایش ژنتیک اطالع پیدا کند یا از آدامسی که شخصی مصرف کرده باشد 

توان والدین را تشخیص داد. چنانچه زنی به شوهرش در مورد ارتباط او با زن دیگر مشکوک می

مانده از شخص سوم در ترین مقدار ماده ژنتیک باقیش کماکنون امکان آزمایهم ،شده باشد

(. همچنین اکنون امکان آزمایش ژنتیک بر 1-5) اکنون فراهم استهای زیر شوهر هملباس

های پوشیده و قدیمی یک فرد جداشده یا فیلتر سیگار، که از لباس دی.ان.ایروی ماده ژنتیک 

کن، نخ دندان و پاکباشد، مدفوع، گوشدستمال کاغذی، کالهی که در آن عرق جمع شده 

که از  دی.ان.ای(. با آزمایش بر روی ماده ژنتیک جدا و تکثیرشده 6پذیر است )آدامس امکان

 توان بر روی صدها هزار تغییراتفرد بر روی این مواد مصرفی به جا مانده است در آزمایشگاه می

ین والدین، خیانت به همسر، تجاوز، ژنتیکی فرد مورد نظر مطالعه کرد و شواهدی برای تعی

 توان پیدا کرد، بلکهسرقت، جنایت و... را اثبات کرد. این اطالعات را نه تنها در مورد یک فرد می

 ها و حساسیتتوان از این اطالعات خصوصی فرد تاریخچه فامیلی و نسلی، استعداد به بیماریمی

ای اندازه اهمیت اطالعات ژنتیکی از افراد به بینی کرد.های رفتاری را پیشبه داروها و ویژگی

از  دی.ان.ایاست که گزارش شده است که دولت آمریکا یک پروژه سری دارد تا ماده ژنتیک 

 .(2) های مهم و رهبران نظامی در جهان را به دست آورده و مطالعه و بررسی کندشخصیت

 

 ها و شناسایی استعدادهاارتقای ویژگی

ی که در جوامع کنونی اطالعات ژنتیک اهمیت بسیار زیادی دارد، ورزش هاییکی از حوزه

باشند. با افزایش است، چون مردم خواستار اطالعات در مورد ورزشکاران مورد عالقه خود می

اطالعات ژنتیک در مورد ارتباط بین پتانسیل استعداد ورزشی در و تغییرات ویژه در ماده 

 ها شناساییه زیادی وجود دارد تا ورزشکاران را بر اساس ژنوم آندر افراد، عالق دی.ان.ایژنتیک 
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اند که ارتباط نزدیکی با توانمندی هایی را شناسایی کردههای اخیر ژنکرد. دانشمندان در سال

ارتباط با قدرت و حجم ماهیچه در  ACTN3و استعداد ورزشی افراد دارد، مثالً جهش در ژن 

شدن دهد که در منقبضدستور ساخت پروتئینی می ACTN3 ژن .(8-3) موش و انسان دارد

های طوالنی استقامت دارد. افرادی دهنده این است که فرد در دویدنماهیچه نقش دارد و نشان

هایی هستند که سریع منقبض دارای ماهیچه ،برخوردارند ACTN3که از نوع متفاوتی از ژن 

آزمایش ژن  .(11) باشندهای کوتاه مناسب میدویدن برداری وشوند و برای پرش و وزنهمی

ACTN3 ریزی ورزشی و انتخاب ورزشکار در برای تعیین کارایی ورزشی در فرد و در برنامه

 گیرد.سنین پایین مورد استفاده قرار می

بدون شک ژنتیک بر فرایندهای فیزیولوژیک در بدن بسیار تأثیرگذار است و شامل رشد 

های سریع به خوردن به ویژه رگ و پی، پاسخزایی، استعداد به صدمهماهیچه، ظرفیت ریه، رگ

باشند. با داشتن های استقامت یا نیازمند به قدرت بدنی میمربیان، توانمندی برای ورزش

ای نزدیک افراد و استعدادهای ژنتیکی توان متصور بود در آیندهاطالعات ژنتیک از افراد می

د از سنین پایین انتخاب و تعیین شوند در چه رشته ورزشی احتمال ها تعیین شود و این افراآن

های تربیت ورزشکاران و کاهش صدمات ورزشی و موفقیت دارند. همچنین تعیین و بهبود روش

ریزی برای کاهش وزن و تغییر در برنامه تغذیه بر افزایش سالمت کلی ورزشکاران و برنامه

 یر خواهد بود.پذاساس اطالعات ژنومیک افراد امکان

در افراد برای تعیین و انتخاب  دی.ان.ایپروژه ژنوم انسان و تعیین الگو و ردیف ماده ژنتیک 

های افراد و استعداد افراد ها و ناتوانیبینی توانمندیبهترین ورزشکاران نیست، بلکه برای پیش

وجود ژن )های( کردن بینی ژنومیک ثابتباشد. هدف از پیشهای خاص میدر انجام فعالیت

خاص برای یک توانمندی نیست، بلکه با در نظرگرفتن تغییرات متنوع ژنومیک در صدها ژن، 

بینی ژنومیک شود که به چه مقدار است. بنابراین پیشبینی احتمال ظهور یک ویژگی میپیش

یک علم دقیق و کمی نیست که بتوان صددرصد به آن تکیه کرد، بلکه آزمایشی است بر اساس 

گذارد. در های ممکنی را پیش روی ما میها که احتمال خروجیکیفیت و فعالیت تعدادی از ژن

شود، بلکه ارائه بینی درصد خاصی برای وقوع یک نوع بیماری داده نمیآزمایش ژنومیک پیش

دهنده ها است که نشانالگوی کلی ژنتیکی فرد با انجام آزمایشات ویژه بر روی تعدادی از ژن

 اکنون داروهاییهای ورزشی است. همهای مرتبط با تظاهر فعالیتها و ناتواناییاد توانمندیاستعد
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اند، مانند هورمون رشد و اریتروپوئتین توسط پروتئینی که از تکنولوژی ژنتیک ساخته شده

ده های پروژه ژنوم انسان در آینرود یافتهگیرد، اما انتظار میورزشکاران مورد استفاده قرار می

های ورزشکاران را افزایش دهد تر شوند تا توانمندیمنتهی به تولید داروهای بیشتر و اختصاصی

 و از استفاده داروهایی که اثرات مخرب دارد جلوگیری کند.

های گذشته نشان داده است که بین ژنتیک و محیط ارتباط وجود مطالعات ژنتیکی در سال

گذارد های روانی اثر میبلکه بر ویژگی ،و نه تنها بر بدن دارد و این ارتباط بسیار پیچیده است

بینی نتایج این مطالعات تعیین الگوی ژنتیکی و ژنوم افراد را به تنهایی برای پیش .(11-11)

 بینی موفقیت ورزشکاران در سطوح باالی رقابتیها در افراد و یا در پیشاستعداد ابتال به بیماری

در پرتاب یک ورزشکار  ها احتماالًعات ژنومیک و داشتن نوعی از ژنکافی نمیداند، اگرچه اطال

کند و هنوز ها در ژنوم انسان نتیجه موفقیت را گارانتی نمیبه اوج مهم است، اما داشتن این ژن

رساندن یک تمرینات، انگیزه شخص، محیط و عوامل مهم دیگری وجود دارند که در به اوج

 ورزشکار بسیار مهم هستند.

ها و یا های ژنتیک در درمان بیماریر طول دو دهه گذشته در مورد استفاده از تکنولوژید

های جدید تکنولوژی درمانی مطالب زیادی بچاپ رسیده است، اما اخیراً با توجه به پیشرفتژن

بهبود یک  باشد که هدف آن صرفاً ها مطرح میژنتیک انسان یژنتیک مسائل بهبود و یا ارتقا

نیست، بلکه ارتقا یک ویژگی به سطحی باالتر است که در حالت عادی در آن شخص بیماری 

اند های ورزشی موضوعیت پیدا کردهها در حال حاضر بیشتر در حوزهوجود ندارد. این تکنولوژی

شدن و موقعیت جهانی و امکانات توانمندی افراد در برنده یا بازنده یو این به دلیل اهمیت ارتقا

شود. افزایش ارتقای فیزیکی در انی است که برای یک ورزشکار برنده فراهم میمادی فراو

های اخیر در جوامع انسانی های رمان و علمی تخیلی در سالهای هالیود و یا در کتابفیلم

های فیزیکی ها با دستکاری ژنتیک و تغییر جنبهها، انسانها و کتاباند. در این فیلممطرح شده

اند. با توجه به ورود های کنونی انسان آزاد شدهاند که از محدودیتایش درآمدهو هوشی به نم

های مختلف اجتماعی در چند سال گذشته های ژنتیک و اطالعات ژنومیک در عرصهتکنولوژی

به  بینی اهمیت این موضوع در جوامع انسانی، مراکز مختلف پژوهشی در سطح جهان اقدامو پیش

 هایاند، حتی سازمانهای بزرگ در این دو حوزه کردهقی و حقوقی و چالشهای اخالبررسی جنبه

 های ژنتیکهایی در مورد استفاده از اطالعات ژنومیک و تکنولوژیالمللی مانند یونسکو بیانیهبین
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(. 17سازی و استفاده از اطالعات ژنوم در چند سال گذشته صادر نموده است )مانند شبیه

المللی المللی ضد دوپینگ که با کمیته بینمللی دیگری مانند آژانس بینالبین هایسازمان

درمانی در های ژن و سلولهمکاری بسیار نزدیکی دارد، درباره منع استفاده از روش المپیک

 .(19) اندورزشکاران اعالم نظر کرده

 

 حریم خصوصی

. اهمیت اطالعات ترین مباحث در حوزه اطالعات ژنومیک حریم خصوصی استیکی از مهم

ها برای افراد از لحاظ اخالقی و حقوقی بسیار اهمیت دارد، اما به دلیل ماندن آنخصوصی و سری

ارتباطات ژنتیکی اعضا فامیل، اگر چنانچه یکی از اعضا فامیل اقدام به افشای اطالعات خود کند، 

چنانچه فردی که اسرار  تواند اطالعات مربوط به ژنوم همه اعضای فامیل را افشا کند، اگرمی

اند، مانند یک ورزشکار معروف در هایی که حمایت مالی او را متقبل شدهژنتیک او برای سازمان

 ،شرایطی قرار گیرد که یکی از اعضا فامیل نزدیک او اطالعات ژنتیک را به عموم افشا کنند

 7111ر انگلستان در سال (. در کشو11) تواند مسائل مهم مالی و حقوقی را در پی داشته باشدمی

قانونی وضع شد که در اختیارداشتن هر نوع ماده بیولوژیک یک شخص به قصد آزمایش ژنتیک 

های البته مراکز قضایی و سازمان ،(15شود )بدون رضایت صاحب ماده بیولوژیک جرم شناخته می

به تصویب رسانده است که باشند. اخیراً پارلمان آلمان قانونی را درمانی از این قانون مستثنی می

دهد تعدادی های مختلف ممنوع کرده است و فقط اجازه میهای ژنتیک را در موقعیتآزمایش

اقدام به آزمایشات ژنتیک  اند،مشخص از پزشکان معتمد دولت که از افراد رضایتنامه دریافت کرده

در حوزه هویت انسان  های بسیار مهم حریم خصوصی اهمیت اطالعات ژنتیکاز جنبه .(16) کنند

تواند صدمه روانی بزرگی برای فردی باشد که به ای به آن میباشدکه هر گونه خدشهو شخص می

حریم خصوصی او تجاوز شده است. اطالعات ژنتیک نه تنها یک رمز شناسایی برای افراد است و 

تواند تأثیر غیر قابل ه میکند، بلکاش را افشا میهای کنونی و تاریخچه زندگی او و خانوادهویژگی

ها داشته باشد، ها در پاسخ به افشای هویت آنگیری بر شخصیت افراد و چگونگی رفتار آناندازه

ها بر نوع ای با محیط زیست او دارد، پس اثر ژنهای موجود در یک انسان ارتباط پیچیدهچون ژن

و شکل ظاهری انسان و هویت او و های فیزیکی ها و توانمندیرفتار، شخصیت، سالمت، پتانسیل

 های بزرگ زندگی او اثرگذار خواهد بود.تصمیم
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 ژن و محیط زیست

درک انسان را از قوانین حاکم در دو حوزه مهم حیات انسان و « پروژه ژنوم انسان»نتایج 

زیست موجودات بر روی کره زمین بیشتر از گذشته روشن ساخته است و تاکنون ژنوم کامل 

ها هستند، آماده شده است. از اطالعات ژنوم در سلولی که اغلب میکروبموجود تکصدها نوع 

شود تا بیماری پارکینسون در انسان را بهتر تر مانند مگس سرکه استفاده میموجودات ساده

های درمانی مؤثرتری کشف کنند. این به دلیل ارتباط مولکولی و عمیق مطالعه کنند و راه

ها با ثر انجام و تعیین پروژه ژنوم انسان و ژنوم دیگر موجودات و مقایسه آنتکاملی است که در ا

هزاران ژنوم انسان تهیه شود و از  7171شود تا سال یکدیگر کشف شده است. تخمین زده می

ها دیدگاه بهتری به دست آید. همچنین نتایج این راه درباره تکامل انسان و ارتباط بیماری

شده در موجودات های پیچیده استفادهکنون کمک کرده است تا مکانیسمپروژه ژنوم انسان تا

ترین نوع زیست انسانی، ها تا پیچیدهسلولیهای زیستی با یکدیگر، از تکزیستی و ارتباط گونه

گشوده شوند، اگرچه هنوز سؤاالت زیادی در مورد ایجاد هوش در موجودات پیشرفته از جمله 

های زیاد در های آینده شاهد پیشرفتشود که در دههبینی میانسان مطرح است، اما پیش

ها و محیط حوزه علوم شناختی و روانشناسی باشیم. با توجه به گستردگی و پیچیدگی رابطه ژن

های نادر که مربوط به تغییر در ژن خاصی بیماری %5شود خارج از زیست تخمین زده می

ها با به دلیل درگیربودن چندین ژن و ارتباط پیچیده آن هامانده از بیماریباقی %35باشد، می

 محیط زیست ایجاد شوند.

گیری حافظه مطالعات ژنومیک دربین دانشجویان یک دانشگاه در اندازه 7116در سال 

از یک طیف متغیری برخوردار است که  دی.ان.ایها و توالی کوتاه مدت نشان داد که نوع ژن

ها حافظه قوی وجود داشت های ژنی در گروهی که در آنجهش شود.چندین ژن را شامل می

 .(12) تری برخوردار بودند، متفاوت بودهای ژنی در گروهی که از حافظه ضعیفنسبت به جهش

 هاییای و آماتور نشان داده شد که ژن، بر روی دو گروه از ورزشکاران حرفهدر یک مطالعه مشابه

ها در متابولیسم سلولی، فعالیت و و گروه وجود دارند. این ژنبا تغییرات مشخص در هر یک از د

 (،TFE3(، متابولیسم گلوکز )Nor1(، مقاومت در برابر خستگی )SLC6A4العمل ماهیچه )عکس

( فعالیت دارند COL6A1( و ساختار کالژن )ACTN3( و سرعت انقباض )TRPV1پایداری )

کنند، مانند اختالل خوردن میا مستعد به صدمههایی وجود دارند که افراد رهمچنین ژن .(18)
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های مربوط به ساختن کالژن در آن نقش دارند و صدمه مغزی در ساختار بافت پیوندی که ژن

ها مهم هستند، اما دهند که ژناین مطالعات نشان می .(13) در آن نقش دارد APOE4که ژن 

کند؟ مسلماً یک ورزشکار شی تعیین میآیا ژنوم یک فرد سرنوشت و موفقیت او را در حوزه ورز

آوردن عالی از یک بدن خوب و فکر قوی برخوردار است و با استقامت و پشتکار برای به دست

آورد. بدون شک کند، اما ژنتیک یک فرد زمینه مناسب برای رشد را فراهم میافتخار تالش می

رت انتخاب داشته باشد و محیط کند تا قداطالعات ژنوم یک ورزشکار این امکان را فراهم می

مناسب را برای رشد و تکامل نیروهای ذاتی و طبیعی خود به وجود آورد. در مورد ورزشکاران 

خوردن، بینی استعداد افراد به صدمهاحتماالً در آینده با استفاده از اطالعات ژنومیک و پیش

لوژی افراد از طریق اطالعات اقدامات پیشگیرانه در افراد انجام خواهد شد. شناخت ضعف فیزیو

 های آموزشی و تمرینی مناسب طراحی شود تا شانس موفقیتژنومیک کمک خواهد کرد تا برنامه

های ورزشی افزایش پیدا کند. در طول یک دهه گذشته مطالعات زیادی ورزشکاران در رقابت

بین مردان و زنان را  ها در تعیین توانایی و یا پتانسیل فیزیکی افراد در بین اقوام ونقش ژن

در کارایی ورزشی به اثبات رسیده  ATN3و  PPAR  ،NOS3اند و اهمیت سه ژن نشان داده

 .(18) است

های زیادی هستند که نقش در البته توانمندی و کارایی بسیار باال در ورزش تحت تأثیر ژن

دارند. تاکنون بیش از های مختلف بدن مانند آناتومی، متابولیسم و فیزیولوژی هماهنگی سیستم

باشند و شناسایی های ورزشی در ارتباط میشود با سالمت و ویژگیژن تخمین زده می 711

بر  دی.ان.ایهای ها در موش و انسان حتی کمک کرده است تا با آزمایشچند نوع از این ژن

، متوسط و روی اسبان مسابقه، اسبانی با کارآیی و استقامت باال در مسابقات مسافت طوالنی

تغییرات ژنتیکی  %51شود که فقط تا بسیار کوتاه انتخاب شوند. با این وجود تخمین زده می

 .(13)مابقی بستگی به عوامل محیطی دیگر دارد  %51سبب کارایی بهتر در مسابقات باشد و 

مسابقه ای بر روی دوقلوهای یکسان که در سطح المپیک ارتباط بین ژن و محیط در مطالعه

تمرینی مشابه و  هایاین دوقلوها با وجود آنکه از موقعیت .(71) اند، نشان داده شده استدادهمی

 هایشان متفاوت بودند، اگرچه دوقلوها ویژگیتاریخچه ورزشی مشابه برخوردار بودند، اما در موفقیت

 های دیگریهای مهم دیگری در ویژگیبایستی تفاوتجسمی مشابه داشتند، اما این دوقلوها می

ها در داشتند که موجب تفاوت آناز جمله تمرکز فکر، اثرات تمرین ها و... با یکدیگر می
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های فکری هم تحت نفوذ ژنتیک شان در مسابقات المپیک شده بود، اگرچه ویژگیموفقیت

 باشند و ارتباطاتباشند، اما هر دو ژنتیک و فاکتورهای محیطی برای کارآیی ورزشی مهم میمی

 شوند.پیچیده بدنی و فکری را موجب می

در ژنوم انسان  دی.ان.ایکنند تا ردیف های جدید کمک میبه طور کلی اگرچه تکنولوژی

های ژنتیک قرار گیرد، اما این به معنی آن نیست که اثر به راحتی به دست آید و مورد آزمایش

ها و بلکه شده است. احتماالً سالهای انسانی کامالً شناخته ها در حال حاضر بر روی ویژگیژن

آمده در عمل نشان داده شوند که نقش ها پژوهش و مطالعات نیاز است تا اطالعات به دستدهه

 های انسانی نشان داده شوند.ها و دیگر ویژگیها در بیماریمجموعه ژن

ر های ژنتیک و ژنومیک در یک دهه گذشته تأثیرات شگرفی دکشفیات جدید در تکنولوژی

درمانی، ثبت اختراع، حریم خصوصی، پزشکی قانونی، های تشخیص طبی، ژنهای: آزمایشحوزه

ها و نژادهای انسانی به وجود تغییرات ژنتیکی در غذا، نقش ژنتیک در رفتار و ژنتیک و اقلیت

های اخالق و حقوق شده است که نیازمند آورده است و موجب طرح سؤاالت بسیاری در حوزه

 باشد.و تحقیق می به بررسی

 

 های ژنتیکآزمایش

 ایدی.ان. شوند که بر اساس شناسایی مولکولهایی گفته میهای ژنتیک به آزمایشآزمایش

های ژنتیک شوند. در آزمایشها شناسایی میهای ژنتیک با استفاده از آنباشد و بیماریمی

ها همچنین در این آزمایش شوند.باشند شناخته میزا میهای بیماریافرادی که ناقل ژن

گزینی جنین در آزمایشگاه و یا در چند هفتگی جنین در رحم های ژنتیک قبل از النهبیماری

شود و شروع ها در غربالگری نوزادان استفاده میشوند. این نوع آزمایشتشخیص داده می

همچنین تأیید شود. های بدون عالئم مانند هانتینگتون و آلزایمر تشخیص داده میبیماری

های تشخیص هویت و شود و آزمایشها نشان داده میها در فرد با این آزمایشتشخیص بیماری

ها مقدار کمی باشند. در این آزمایشپذیر میهای ژنتیکی امکانپزشکی قانونی از طریق آزمایش

واند مورد تاز بافت، خون، مو یا هر سلولی که از بدن فرد قابل بررسی باشد، می دی.ان.ای

بررسی و مطالعه قرار گیرد. در حوزه تولید مثل، امکانات تکنولوژیکی جدید انتخاب اسپرم و 

شوند، فراهم آورده است. تخمک و لقاح خارج از رحم را برای افرادی که طبیعی باردار نمی
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تهیه  اند که از افراد ناشناس اسپرم و تخمکهای جدید این امکان را به وجود آوردهتکنولوژی

شود و در رحم یک فرد کاشته شود. مسائل حقوقی ارث و نسب و حقوق کودک در آینده برای 

باشند. با توجه به پیشرفت و دانستن پدر و مادر بیولوژیک خویش از جمله مسائل حقوقی می

های تولید مثل در ایران مسائل حقوقی و اخالقی آن در سطوح مختلف و استفاده از تکنولوژی

 های ملی در چند سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.کنگره

های ژنتیک باعث بهبودی زندگی بسیاری از مردم شده است. بعضی از تاکنون آزمایش

شود که پزشک معالج تصمیم درستی در مورد تشخیص بیماری بدهد و ها موجب میآزمایش

در رشد تومورها و تشخیص  ای دارای فرزند بیمار نشود. همچنین رصدکردن افرادخانواده

اند تا ها کمک کردهها شده است. این آزمایشزودرس تومورها باعث نجات بسیاری از انسان

هایی همچون آلزایمر های بدون عالئم، ولی با ریسک باال برای بیماریافرادی که در خانواده

برده تیکی نامهای ژنباشند تشخیص داده شوند. از جمله نکات منفی که در مورد آزمایش

تر از آن عدم باشد، اما مهممی دی.ان.ایهای شوند اشتباهات آزمایشگاهی و آلودگی نموهمی

ها وجود داشته باشد که اطمینان در مورد تفاسیری است که ممکن است در نتایج این آزمایش

 تواند موجب نگرانی و باعث تبعیض و نشاندارشدن فرد در اجتماع شود.می

ی پیشرفته تاکنون بیش از هزار آزمایش مولکولی استانداردسازی شده است و در کشورها

گیرد. یکی از کشفیات جدید آزمایش های ژنتیک مورد استفاده قرار میبرای تشخیص بیماری

ACTN3  برای شناسایی تغییرات ژنتیکی است که مرتبط با قدرت ماهیچه و توانایی انجام

اکنون در بازار وجود دارد و توانایی متفاوت آزمایش هم های سریع و جهشی است. اینورزش

تواند در شناسایی افراد و ها در آینده میاین آزمایش .(71)کند بینی میورزشی افراد را پیش

های تمرین ورزشی افراد مورد استفاده قرار ها و نهایتاً در تعیین برنامهاستعدادهای ورزشی آن

تواند منتهی به ها اگر چنانچه در دوران کودکی و نوجوانی انجام شود، میگیرد. این آزمایش

های ژنتیک ممکن است استفاده حداکثری از پتانسیل ورزشی یک شخص شود، البته آزمایش

های ناعالج در فرد داشته باشد که ارتباطی ای در شناسایی استعداد به بیماریتبعات ناخواسته

شود برای اعالم می APOEتبلیغ شده نداشته باشد. برای مثال ژن با پانل مارکرهای ژنتیکی 

تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما این ژن ارتباط قوی بینی به استعداد به صدمه مغزی میپیش

 .(77) ر هم داردبا بیماری آلزایم
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 ها در سطحتواند بعد جدیدی را در انجام ورزشدانستن اطالعات ژنومیک از یک شخص می

ها سعی بر جلوگیری از المللی ورزشی و دولتهای بینباالی رقابتی به وجود آورد، البته سازمان

های ژنتیک در ارتقای توانمندی ورزشی افراد کنند. استفاده ورزشکاران در استفاده از تکنولوژی

یادی را در حال حاضر استفاده از داروهای غیر مجاز برای افزایش توانایی ورزشکاران مشکالت ز

 هایشود استفاده از تکنولوژیبینی میدر جامعه ورزشی در سطح جهان به وجود آورده است و پیش

 ژنتیک برای افزایش توانمندی در افراد مشکالت مسائل حقوقی زیادی را به وجود آورد.

 ها و در تعیینهای ژنتیک و اطالعات ژنوم انسان در تعیین استعداد به بیماریاز تکنولوژی

ها قبل از کاشتن جنین و یا تشخیص بیماری در جنین جهت انجام جنس جنین و نوع بیماری

 های ژنتیک در کشورهایی که تواناییشود انجام آزمایشبینی میشود. پیشسقط جنین استفاده می

و  and Me 23های کمپانی با نام 9ها را دارند رو به گسترش است و در حال حاضر انجام آن

Navigenics  وdeCODE دهند و نمونه های ژنتیک انسان خدمات ارائه میدر حوزه آزمایش

 .(79)های اینترنتی موجود است ها در سایتکنند. آدرس این کمپانیاز طریق پست قبول می

های ژنتیک در بسیاری از کشورهای جهان تحت نظارت هیچ مراجع قانونی انجام آزمایش

متحده آمریکا که پروژه ژنوم در آنجا شروع شده است و نتایج این باشند، حتی در ایاالت نمی

 هاهای ژنتیک که توسط آزمایشگاهباشد. اکثر آزمایشپروژه بیشتر از هر کشوری در حال استفاده می

به عنوان خدمات آزمایشگاهی است و توسط سازمان غذا و دارو در آمریکا نظارت  ،اندتولید شده

 کنندههای ژنتیکی در آمریکا برای بسیاری نگرانظارت دولت در حوزه آزمایششود. عدم وجود ننمی

ها به های آزمایشگاهی ژنتیک توسط شرکتباشد، مخصوصاً در زمانی که تعدادی از کیتمی

 مردم آن کشور قرار داده شده است.طور مستقیم در اختیار 

ین است که مردم عادی نتوانند های ژنتیک اها در حوزه آزمایشترین نگرانییکی از بزرگ

شان به درستی تحلیل کنند و یا در فهم نتایج ژنتیک ها را در منازلشخصاً نتایج آزمایش کیت

های تشخیصی در کشورهایی که هنوز آیا فروش این نوع کیتاز مشاوران ژنتیک استفاده نکنند. 

 وجود نخواهد آورد؟ مشکالت حقوقی و اخالقی به ،ها ندارندمردم آشنایی کافی با آن
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 درمانیژن

های ژنتیک مربوط به این نوع بیماران ژنی و آزمایشدرمانی در بیماران تکدر حوزه ژن

چند صد بیماری به این شیوه قابل درمان شوند. همچنین  7171شود تا سال تخمین زده می

رود تا د شد. انتطار میها در قبل از تولد روتین خواهنگونه بیماریهای ژنتیک برای اینآزمایش

باشند، شناسایی شده های بدن میهایی که مسؤول ساخت ارگانبسیاری از ژن 7171سال 

ها در بیرون از بدن تهیه و سپس برای کاشت در بدن آماده هایی از این ارگانباشند و بخش

 از جمله کبد و قلب. ،شوند

یوب در بدن انسان. در این تکنیک های معدرمانی تکنیکی است برای تصحیح فعالیت ژنژن

گیرد تا ژن ناسالم را جایگزین کند و یک ژن سالم در یک محل نامعلوم در ژنوم انسان قرار می

یا جهشی که در یک ژن معیوب در ژنوم قرار دارد با یک ژن سالم تعویض شود. همچنین 

اهش داده های یک بافت مشخص افزایش و یا کممکن است تنظیم یک ژن خاص در سلول

شود. تاکنون سازمان های ویژه ویروسی و یا مولکولی استفاده میشود. در این تکنیک از ناقل

درمانی را مورد تأیید قرار نداده است، درمانی از طریق ژندارو و غذا در آمریکا هیچ گونه پروتکل

های ستفاده از سلولدرمانی با اسازمان دارو و غذا در آمریکا اجازه انجام ژن 7119اما از سال 

 .(1) بنیادی خون را صادر کرده است

نفر در  درمانی شده است، فوت یکیکی از دالیلی که باعث کندشدن پیشرفت در زمینه ژن

بوده که  7117در آمریکا و ایجاد سرطان لوسمی در شخصی در فرانسه در سال  1333سال 

 درمانینکه در حوزه اخالق در این زمینه ژدرمانی قرار گرفته بوده است. سؤاالتی تحت درمان ژن

گیرند که شامل این است که وضعیت نرمال چه است و چه کسانی تصمیم می ،وجود دارد

ها وضعیت فیزیکی فرد در چه زمانی ناتوانی است و یا بیماری؟ و آیا در چه زمانی بر ناتوانی

ا پیشگیری شود و یا درمان شوند؟ هتوان اسم بیماری گذاشت؟ آیا نیاز است که از ناتوانیمی

 کند؟آیا سعی و کوشش در پیداکردن روش درمانی به کرامت انسانی و زندگی افراد لطمه وارد می

 های درمانی دسترسی خواهندچه افرادی به این نوع روش ،درمانی گران استاز آنجا که انجام ژن

 اهند کرد؟ و سؤاالت متعدد حقوقیها پول پرداخت خوداشت؟ و چه کسانی برای انجام این روش

شوند از قبیل کسب رضایت از بیمار، در مراحل پیش از درمان و پس از درمان مطرح می

 نبودن پروتکل دقیق درمانی و صدمات احتمالی که ممکن است به فرد برسد.روشن
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 هایندیهای غیر جنسی برای ارتقای توانمدرمانی از طریق سلولاز نظر اخالقی و قانونی، ژن

دهنده توانمندی به آورد که استفاده از داروهای افزایشورزشکاران همان مسائلی را به وجود می

ای را به وجود آورده های ویژههای جنسی نگرانیدرمانی از طریق سلولآورد، البته ژنوجود می

با ایجاد نسل های زیادی از این طریق در نسل آینده به وجود خواهد آمد. است، چون نابرابری

ورزشکاری که ارتقای ژنتیک یافته، شرایطی به وجود خواهد آمد که ورزشکارانی از دسترسی به 

 افتادگی کنند. به احتمال زیاد به دلیل ریسک سالمتیاین امکانات محروم بمانند و احساس عقب

 دستکاری ژنتیکبینی اتفاقات ناخواسته در افرادی که تحت های بعدی و عدم توانایی پیشدر نسل

 اند، احتماالً این روش درمانی مورد پذیرش مردم نخواهد بود.های جنسی قرار گرفتهدر سلول

 استفاده از موادی WADAالمللی ضد دوپینگ همانطور که قبالً به آن اشاره شد آژانس بین

ین که از تکنولوژی ژنتیک استفاده شده است، مانند هورمون رشد و اریتروپوئتین و همچن

احتمااًل  .(11) شده را منع کرده استهای دستکاری ژنتیکهای نرمال و یا سلولاستفاده از سلول

مانند ریپاکسی ژن برای افزایش انتقال اکسیژن به بافت  ،ای نزدیک ترکیبات ژنتیکیدر آینده

فراهم میواستاتین برای افزایش رشد ماهیچه برای استفاده انسان در بازار ماهیچه و یا آنتی

 .(79)خواهد بود 

 

 فارماکوژنومیک

فارماکوژنومیک حوزه مطالعاتی است که در آن پاسخ به داروها بر اساس وضعیت فعالیت 

گیرند. هدف مطالعه در این حوزه مطالعاتی جدید های یک شخص مورد بررسی قرار میتمام ژن

سن، شیوه زندگی و  یافتن داروهایی است برای درمان اختصاصی افراد. محیط زیست، غذا،

تر از تواند بر پاسخ بدن یک فرد به داروها تأثیر بگذارد. درک بهتر و عمیقسالمت شخص می

تر ها و شناسایی ژنوم افراد نکته بااهمیتی است که به ساختن داروهای مؤثرتر و ایمنفعالیت ژن

اروهای مؤثرتر، شود که از حوزه فارماکوژنومیک و ساخت دبینی میمنتهی خواهد شد. پیش

تر داروهای تجویزی منافع زیادی در آینده به مردم خواهد رسید. تر و مقدار دقیقایمن ،بهتر

همچنین اطالع از رمز ژنتیک هر فرد این امکان به وجود خواهد آمد تا هر کس بتواند تغییرات 

از شدت های جوانی زندگی انجام دهد و الزم در شیوه زندگی و محیط زیست خود در سال

های مولکولی و های احتمالی در بزرگسالی و پیری بکاهد. همچنین ساختن واکسنبیماری
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ها از جمله دستاوردهای حوزه فارماکوژنومیک های ایمنی برای جنگ با بیماریتقویت سیستم

نمودن مشکالت خواهد بود. نتایج پروژه ژنوم انسان امکان پیشگیری از مرگ زودرس و کم

ترین مسائل حقوقی در های پیری به وجود آورده است. یکی از مهمرمان را در سالمربوط به د

ها است. آیا کودکان در آینده این حوزه در نظرداشتن حقوق کودکان و آینده سالمتی آن

توانند پدران و مادران خود را در دادگاه مورد سؤال قرار دهند که چرا با وجود امکانات به می

از طریق پروژه ژنوم انسان منافع کودکان از جنبه سالمتی رعایت نشده است؟ شده وجود آورده

ها در دوران کودکی در جهت پیشگیری از ساختن جسمی آنو چرا پدر و مادر در جهت آماده

 اند؟های احتمالی در سنین پیری کوتاهی کردهبیماری

 

 زشکی قانونیپ

 دی.ان.ایال حاضر از طریق تعیین ردیف در حوزه پزشکی قانونی هر نوع موجود زیستی در ح

شود بینی میای نزدیک پیشتواند شناسایی شود. در آیندهو یا ژنوم مشخص آن نوع موجود می

بتوان کل ژنوم موجودات زیستی را با یکدیگر مقایسه و شناسایی کامل کرد. در زمان کنونی برای 

وم یک فرد با فرد دیگر مقایسه در ژن دی.ان.ایمنطقه از ردیف  19تشخیص هویت یک شخص 

فرد مشخص شناسایی و هویت فرد  دی.ان.ایشود تا الگوی شود و از این اطالعات استفاده میمی

های جنایی، رهایی افراد مشخص گردد. از این اطالعات ژنتیکی برای شناسایی: مجرمین در صحنه

و جنایت، تشخیص والدین و اند، شناسایی قربانیان حوادث گناه که متهم به جنایت شدهبی

 شده در حیات وحش،ارتباطات فایلی افراد، تشخیص موجودات در حال انقراض و حمایت

تشخیص باکتری و سایر موجودات که در آلودگی هوا، آب، خاک و غذا نقش دارند، شناسایی افراد 

سایی شجره های بدن که از نظر ژنتیکی تطابق داشته باشند، شنااهداکننده و گیرنده ارگان

شود. از این تکنولوژی در شناسایی افرادی که در ژنتیکی موجودات گیاهی و حیوانی استفاده می

سپتامبر کشته شدند و افرادی که در هولوکاست در دوران جنگ جهانی از یکدیگر جدا  11حادثه 

تین دزدیده شدند و خواهان پیداکردن یکدیگر بودند و فرزندانی که در دهه هفتاد در کشور آرژان

 بسیاری .(1) های جنگ استفاده شده استشدگان در جبههشده بودند و شناسایی سربازان و کشته

های ها در جهت کسب حقوق معنوی و مادی خویش با استفاده از تکنولوژیاز قربانیان این جنایت

 اند.نمودن هویت خویش به دادگاه مراجعه و موفق به کسب غرامت شدهژنتیک و ثابت
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 تغییر ژنتیکی در موجودات زیستی

شود. ها استفاده میهای جدید برای تغییر ژنتیکی حیوانات، گیاهان یا باکتریاز تکنولوژی

شود و ساخت نامیده می دی.ان.ایها از موجودات مختلف به نام تکنولوژی نوترکیب ترکیب ژن

د. موجودات تغییریافته باششده و تغییریافته ژنتیکی میچنین موجودی یک موجود مهندسی

اند و در حال حاضر از گاو، بز، گوسفند و... در ها و غذا وارد شدهژنتیکی به حوزه تولید واکسن

اند های نوین ژنتیکی این امکان را به وجود آوردهشود. تکنولوژیتهیه بعضی داروها استفاده می

ر انتقال داده شوند تا مقاومت به هایی از موجودات خاص استفاده شود و به موجوداتی دیگتا ژن

ها اکنون میلیونمواد شیمیایی و یا سرما و دیگر عوامل طبیعی به وجود آورده شود، مثالً هم

شده )تراریخته(، مانند پنبه و ذرت در هکتار زمین در سطح جهان از گیاهان مهندسی ژنتیک

و یا تولید مواد پروتئینی را دارا اند که قابلیت مقاومت به سموم کشاورزی زیر کشت قرار گرفته

هایی که به ویروس خاصی مقاوم زمینیها وجود نداشته است، مثالً سیبهستند که قبالً در آن

ای باشند و یا برنجی که دارای آهن و ویتامین خاصی باشند، به وجود آمده است. در آینده

باشند و یا  Bاری هپاتیت نزدیک موزهایی کشت و تولید خواهند شد که حاوی واکسن ضد بیم

ها تر رشد خواهند کرد و یا گاوهایی که مقاوم به بیمارینوعی ماهی تولید خواهد شد که سریع

شود بینی میهای جدید و با مشخصات جدید تولید کنند. پیشباشند و یا گیاهانی که پالستیک

هان تراریخته استفاده ای نزدیک بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این گیاکه در آینده

کنند، البته مسائل مهمی از نظر ایمنی غذایی، ایمنی محیط زیستی، مسائل اخالقی و حقوقی 

های ژنتیک جدید در تهیه مواد غذایی و داروها در جوامع مختلف در مورد استفاده از تکنولوژی

 ه استفاده از موجوداتوجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند و در بعضی کشورهای اروپایی ب

 .(71)تغییر ژنتیک داده شده اعتراض شده است 

 

 ژنتیک رفتاری

های زیستی در ایجاد تغییرات رفتار در حوزه ژنتیک رفتاری نقش وراثت )ژنتیک( واریسیون

شود. بسیاری از رفتارها در انسان زمینه ژنتیکی دارند از جمله هوش، ها بررسی میدر انسان

، گرایش به جنس مخالف و همجنس، اعتیاد )مواد مخدر و الکل(، هیجان، خشونت و جنایت

 کردنعملاند که هیجان و آنیهای روانی. شواهد در چنددهه گذشته نشان دادهافسردگی و بیماری
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)رفتای است که در انجام جرم و جنایت مهم هستند( از جمله رفتارهایی هستند که ریشه 

داشتن به معنی تأثیر ژنتیک صددرصد و حتمی در رفتار نیست، ژنتیکی دارند. ریشه ژنتیکی

های جدید ها تغییر خواهند کرد. با توجه به یافتهبلکه در اثر نوع محیط تأثیر ژن در رفتار انسان

در پروژه ژنوم انسان، سمت و سو تحقیقات و یافتن ارتباطات بین ژنتیک و رفتارهای مشخص 

های ترین زمینهضد اجتماعی در آینده نزدیک به یکی از مهم انسان مانند خشونت و رفتارهای

تحقیقاتی تبدیل خواهد شد. مثالً در مورد بیماری اعتیاد به مواد مخدر و الکل شواهد نشان 

دهند که فاکتورهای ژنتیکی نقش مهمی در اعتیاد دارند. همچنین در موارد رفتارهای دیگر می

اند، اما آیا دانستن ای ژنتیکی در انسان نشان داده شدههمانند خشونت و گرایش جنسی زمینه

این موضوع که افرادی در اجتماع از استعداد رفتاری خاصی از جنبه اخالقی حقوقی بیشتر قابل 

کردن در عملدرک و دفاع خواهند بود؟ آیا دانستن این اطالعات راجع به افراد موجب گزینشی

یافتن از که افراد با آگاهیان در جامعه خواهد شد؟ و آیا اینششدندارها و طرد و نشانمقابل آن

گیرند یا خیر؟ نوع رفتارها و استعداد خویش به اعتیاد تصمیم به ادامه مصرف مواد مخدر می

تواند منتهی به برخوردهایی با این افراد های مختلف اجتماعی میتأثیر این رفتارها در حوزه

 باشند.ی قابل طرح و بررسی میشود که از نظر اخالقی و حقوق

شوند، تر میتر و دقیقهای ژنتیک در جوامع آینده روتین و ارزانگونه که آزمایشهمان

شناسایی افراد و نسبت خویشاوندی فرزندان به پدران و مادران و دیگر افراد فامیل و افراد 

ها، ای متفاوت در انسانتر خواهند شد. با توجه به نقش ژنتیک در ایجاد رفتارهناشناس دقیق

ها در آینده مسائل حقوقی و تعیین حقوق فرد و اجرای عدالت از مسائل عمده در دادگاه

خواهند بود. مسأله جبر، اختیار و حدود تأثیر ژنتیک بر رفتار و تعیین مقدار آن و مسؤولیت فرد 

یت و مجازات برای در جرایم احتمالی از جمله مسائل مهم سیستم قضایی خواهد بود تا مسؤول

 فرد تعیین شود.

 

 قوانین استفاده از اطالعات ژنتیک

اطالعات ژنتیک در مورد افراد ممکن است همانطور که پتانسیل مثبت رفتاری و بدنی را در 

 بینی و شناسایی منفی و بیماری هم بشود. این اطالعاتکند، منتهی به پیشبینی میها پیشآن

استفاده شود و به عدم استخدام این افراد منتهی شود. برای این  تواند توسط کارفرمایانمی
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ها و عدم در آمریکا قانونی برای منع تبعیض در استخدام افراد در سازمان 7118منظور در سال 

های بیمه بر اساس اطالعات ژنتیک فرد در سطح فدرال به تصویب ارائه خدمات توسط شرکت

وجو اند از درخواست، پرساین قانون کارفرمایان منع شده مطابق با .GINA (75)رسید به نام 

ای ارتباط دارد به کارمند کنونی و یا احتمالی در آینده یا خریداری اطالعات ژنتیک که به گونه

و استفاده از این اطالعات در اخراج، رد کار و یا هر نوع تبعیضی بر علیه کارمند کنونی، گذشته 

ایاالت مختلف بر اساس نیاز قوانینی در حمایت از مردم در حوزه  و آینده، البته در آمریکا

 .(76)های ژنتیک و افشای اطالعات ژنتیک وضع شده است آزمایش

های بیمه را در استخدام و ارائه خدمات منع کارفرمایان و سازمان GINAاگرچه قانون 

آور نیست. قانون گر الزامهای دیکند، اما این قانون محدود به همین حوزه است و در حوزهمی

در آمریکا وجود دارد که از حریم خصوصی افراد در مورد اطالعات  HIPPAدیگری به نام 

کند، اما این قانون فقط در مورد تهیه اطالعات ژنتیک در حوزه پزشکی و ژنتیکی حمایت می

مانده باقی سالمت است و چنانچه اطالعات ژنتیک فرد از طریق غیر معمول مانند ماده ژنتیک

آمده باشد، قانونی در منع استفاده از آن در در دستمال، شیشه نوشابه، لباس زیر و... به دست

های ژنتیک وجود ندارد، آمریکا وجود ندارد. در کشور انگلستان هیچ قانونی در کنترل آزمایش

ده است که اما اخیراً توسط کمیته ژنتیک انسانی در انگلستان اجبار به استفاده از کدی ش

 .(72) های ژنتیکگیری از نتایج آزمایشکند در اغراق تفسیر و نتیجهها را منع میآزمایشگاه

در حوزه ثبت کشفیات ژنتیک اخیراً باالترین مرجع قانونی در آمریکا دستور منع ثبت ژن را 

 را گونه دستکاری جدیدی توسط یک کمپانی داد، چون ژن را متعلق به طبیعت دانست و هیچ

و ارتباط  ایدی.ان.البته در بعضی کشورها ثبت ردیف  ،(78) شناسایی و مورد تأیید قرار نداد

برای تمام  ایدی.ان.تواند به ثبت برسد، اما از آنجا که شناسایی ردیف ها میها با بیماریآن

ثبت آید که به نظر می ،پذیر استژنوم در چند سال دیگر در هر آزمایشگاهی در جهان امکان

 نباید به عنوان یک اختراع جدید شناسایی شود. ایدی.ان.ردیف 

یکی از مباحث حقوقی مطرح در حوزه ژنوم انسان حق افراد در دانستن اطالعات ژنتیک 

سال چطور؟ این موضوع اهمیت دارد چون این افراد در  18خویش است، اما برای افراد زیر 

ها باشند، چنانچه اطالعات ژنتیک برای آنانی میبرابر ریسک صدمه بیشتری از نظر روحی و رو

در بعضی جهات منفی باشند. همچنین دادن اطالعات به جوانان در حالی که روش درمانی 
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هایی که در سن باال احتمال مبتالشدن به آن ها از بیماریکردن آنکه آگاهوجود ندارد و یا این

البته ممکن است در  ،قی است. از جنبه حقوقیرا دارند )مانند هنتینگتون( از نکات مهم اخال

ها های ژنتیک از وضعیت آنآینده جوانان از والدین خود شاکی شوند که چرا با انجام آزمایش

 (73)آگاه نشدند و اقدامات پیشگیرانه انجام ندادند؟ 

هایی که مستقیم به مردم با قیمت مناسب در آمریکا با توجه به افزایش تعداد کمپانی

امکان ایجاد مسائل حقوقی بسیاری وجود دارد،  ،کنندهای ژنتیکی ارائه میمات آزمایشخد

امضا کنند مبنی بر این که فرد ای را های ویژهخواهند که فرمها از مشتریان میاگرچه کمپانی

 یاهاما خیلی ساده آزمایش ،های ژنتیک حق قانونی دارندها برای انجام آزمایشفرستنده نمونه

مشکل اساسی در . هایی انجام پذیرد که افراد حق قانونی ندارندبر روی نمونهتواند میتیک ژن

وجود دارند که اساس  در آمریکا ییهاالبته آزمایشگاه، ها استاین موارد اطمینان از منبع نمونه

 شد.بامیها ناشناخته که منبع آن اندقرار دادههایی ژنتیک را بر نمونه یاهخدمات آزمایش

 

 گیرینتیجه

های مختلف پزشکی و غیر پزشکی که از نتایج پروژه ژنوم در این مقاله به تعدادی از حوزه

اشاره شد.  ،ای نزدیک منتفع خواهند شدانسان در حال حاضر منتفع شده و یا در آینده

همچنین مسائل حقوقی و اخالقی زیادی که احتمال دارد در اثر استفاده از هر یک از 

ای که بسیار مهم است و های جدید ژنتیک به وجود آیند مطرح شدند، اما نکتهلوژیتکنو

محققین و اساتید و دانشجویان حوزه حقوق و اخالق باید به آن توجه بیشتری داشته باشند، 

باشد های وابسته به آن میاهمیت موضوع پروژه ژنوم انسان و دستاوردهای مهم آن و تکنولوژی

مختلف پزشکی و غیر پزشکی باعث تغییر و تحول زیادی در سطح جهان شده  هایکه در حوزه

های مختلف علوم انسانی در مراکز اکنون مراکز علمی و پژوهشی متعددی در حوزهاست. هم

های تخصصی برای بررسی تبعات استفاده های حقوق و اخالق کارگروهتحقیقاتی جهان در حوزه

اند. متخصصین و دانشمندان جامعه انسانی به وجود آورده های جدید ژنتیک دراز تکنولوژی

های ژنتیک در حقوق و اخالق بر این نکته اجماع فکری دارند که با توجه به قدرت تکنولوژی

ها قبل از حوزه تشخیص قبل از تولد، تعیین جنسیت قبل از تولد، تشخیص و درمان بیماری

های بعدی انسانی، سمی در نسل حاضر و نسلتولد و در طول زندگی، ارتقای جسمی و غیر ج
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بینی به تأخیرانداختن زمان مرگ افراد، تعیین اطالعات ژنتیک افراد و خویشاوندان و پیش

های متفاوت جسمی، غیر جسمی و... ها در حوزهها و توانمندی آنآینده افراد در حوزه بیماری

ها حتمی فرض ر جوامع بشری برای قرنهای اخالقی و حقوقی که ددر آینده نزدیک کلیه بنیان

 شده است، مجدداً باید مورد ارزیابی قرار گیرند.می

های جدید با توجه به پویابودن جامعه ایرانی و عالقمندی ایرانیان در استفاده از تکنولوژی

ای نزدیک در جامعه ژنتیک باید انتظار آن را داشت که مسائل متعدد حقوقی و اخالقی در آینده

 رانی مطرح شوند. برای این منظور آشنایی دانشجویان و اساتید و پژوهشگران حوزه حقوق و اخالقای

 های ژنتیک در جامعه ایران یک نیاز اساسی است.به نتایج پروژه ژنوم و کاربردهای تکنولوژی
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