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  ت علمي دانشگاه شيراز أيار، عضو هيجنين شناسي جانوري، استاد .1
Email: nokhbeh@hotmail.com 

 هاي بنيادي و شناسي سلول كيد بر زيستأجديد با ت شناسي جنين
  موضوعات اخالقي آن

  1محسن نخبه الفقهايي

  چكيده
خصوص  هشناسي تكويني و ب شناسي، زيست هاي اخير در قلمرو مباحث جنين پيشرفت
. هاي بنيادي فوايد متنوع و وسيعي را بر روي جامعه انساني گشوده است سلول ي در زمينه
هاي بنيادي در شروع كار ممنوع  سازي و سلول كه بعضي از اشكال كاربرد شبيه در حالي

اند تا با  بسياري از دانشمندان علم اخالق پذيرفته شده ي وسيله بهاكنون  شدند، اما هم
كاربرد  ي با وجود اين، موضوعات اخالقي در زمينه. دمالحظاتي مورد استفاده قرار گيرن

دانان، بلكه در ميان  هاي بنيادي هنوز بيشترين نگراني را نه تنها در بين اخالق سلول
در اين مقاله . مداران ايجاد كرده است شناسان، علماي مذهبي، دولتمردان و سياست زيست

هاي بنيادي و منابع  شناسي سلول شناسي جديد از جمله زيست موضوعات متنوعي از جنين
يا پيشنهاد  ،شوند كار گرفته مي ههاي بنيادي پرتوان كه هم اكنون ب متعددي از سلول

هدف اصلي اين پيشنهادات جلوگيري . كارگيري آن داده شده است مرور خواهد شد هب
هاي بنيادي است  سلول ي ترين انتقاد بر تحقيق در زمينه از تخريب جنين، كه مهم

شود كه جدا از موضوع اخالقي اغلب  مقاله همچنين اشاره مياين در . باشد يم
هاي انساني است مطمئن و عملي نيستند مگر  هايي كه در خدمت حفظ جنين وريافن

لينيكي مورد ك خوبي روي حيوانات آزمايش شوند و در مراحل تحقيقاتي پيش هاينكه ب
وري اهاي منابع، پيچيدگي فن محدوديت ي ارهبخش دوم اين مقاله درب .ارزيابي قرار گيرند

هاي بنيادي است كه اغلب مربوط  تحقيق روي آن دسته از سلول ي طرفه و گرايش يك
  .نظر از اينكه اين موضوع به نفع يا ضرر آنها تفسير گردد نر، صرف تا است ماده جنس به

  واژگان كليدي
 محدوديت منابع ،تحقيقات پيش كلينيك ،اخالق ،تخريب جنين ،هاي بنيادي سلول
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هاي بنيادي و موضوعات  شناسي سلول كيد بر زيستأجديد با ت جنين شناسي
 اخالقي آن

 عنوان يكي از شناسي به ده كه جنينواين ب ،علم مدرن حوالتزرگترين تبيكي از 
 امروزه .ت در ميان همه علوم به سطح جامعه كشانده شده استاوعضترين مو جالب
 ييخاص، جا يهاي توان وجود ژن مي .ودها را از قبل تعيين نم توان جنسيت بچه مي

 .شناسايي نمود را دارندن ييك جنين طبيعي سازگار اكه آن خصوصيات ژنتيكي ب
هاي بدن  بافت ي نزديك به همه قادر به توليدهاي بنيادي انساني كه  توان سلول مي

هاي بنيادي كه از  سلول ،هاي انساني ولسل ي و از هسته كردسازي جدا هستند را
مورد استفاده  و توليد نمود را بيماران يكسان هستند هاي سلول لحاظ ژنتيكي با

 هاست مدت ها وري در انساناكارگيري اين فن هتحقيقات براي ب. دادقرار  ها آن
 ،هستيم ييحال كه قادر به انجام چنين كارها :اما سؤال اين است ،شروع شده است

 يندهاآيا خير؟ تحت چه شرايطي اين فر ادبايست انجام د مي آيا چنين كارهايي را
  ؟شوند مجاز و يا ممنوع توانند مي

 الزم است ،كه بتوانيم قضاوتي در مورد چنين موضوعاتي داشته باشيم براي اين
 .قرار دهيممدنظر  را ل اخالقييمسا برخي شناسي و همچنين هاي زيست بعضي زمينه

 شناسي تاكنون توسط ي جنين سؤاالت اخالقي فراوان و متنوعي در زمينه
مطرح  مداران دانان و سياست دانان، پزشكان، حقوق متخصصين علم اخالق، فلسفه

 شناسي و جنين هاي اخير در علم پيشرفت. بحث گرديده است ها شده و در مورد آن
ر محققين كرده تا به ديگ شناسان و مردم را بيشتر متوجه زيست نيز، پزشكي

انگيز در بر ل بحثيتا مروري بر بعضي مسا سعي شدهدر اين مقاله  .جواب برسند
كننده  شناسي از جمله در ارتباط با آغاز زندگي و معيارهاي تعيين ي جنين زمينه
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ل يهاي بنيادي و مسا خصوص سلول هسازي و ب آن، سقط جنين، توليد مثل، شبيه
  .باشيم متعدد پيرامون آن داشته

  
  شود؟ زندگي انسان از چه زماني شروع مي

با موضوع سقط  ه صورت تنگاتنگب موضوعي است كه »نقطه شروع زندگي«
وسيعي از  ي دامنه با اخالقي سقط جنين بحثامروزه . جنين گره خورده است

نفس  جنايت و قتل ،كه آيا سقط جنين اين ، مواجه گرديده است؛ مثالًسؤاالت
  است يا تخريب ساده يك بافت؟

وجود آمدن يك فرد شروع  بهزندگي با  متخصص،شناس  از ديد يك زيست
در حقيقت به  اسپرم و تخمك هر دو متحركند، سوخت و ساز دارند و. شود نمي

از  لقاح پيدا نكنند، در شرايطي كهها  اگرچه آن( هستندشناسي زنده  لحاظ زيست
  ).روند بين مي
شود كه از بدو تشكيل تخم تا زمان  گونه بيان مي كرامت انساني اينعد در ب

كسب شخصانيت، جنين انسان تحت پوشش بعد جمعي كرامت انساني قرار 
عنوان انسان كامل و برخوردار از  چه هنوز بهدر اين مرحله جنين اگر. گيرد مي

پتانسيل تبديل ويژه اينكه  عنوان فردي نيست اما تعلق آن به انسانيت به كرامت به
آورده  وجود بهدرجاتي از كرامت و حرمت در او  شدن به انسان كامل را دارد

  )47، ص.ش1390آرامش، (. است
در ارتباط با سقط جنين چند نظريه وجود دارد، از جمله نظريه تقدس حيات و 

طور ذاتي  هزندگي را ب ،در نظريه تقدس حيات. نظريه آزادي اراده مطرح است
عنوان مثال يك حيوان يا  به. شمرد برتري حياتي بر حيات ديگر مقدس ميبدون 

آزادي  ي در نظريه. باشد يك گياه واجد همان حيات مقدسي است كه انسان مي
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انتقادي كه در . تواند سقط جنين را مجاز بداند اراده، زن استقالل اراده دارد و مي
ن در مورد بدن خود تا آنجا اين است كه حق مطلق اراده زباره وجود دارد  اين

البته در شرايطي كه جان . محترم است كه باعث به خطر افتادن جان ديگري نباشد
نظريه (رسد حفظ جان مادر بر حفظ جنين ارجح باشد  مادر در خطر باشد به نظر مي

  )همان(. )سرمايه
 زنده مستقل فرد كي عنوان به را انساني رحم طفل ،دينيي ها جنبه شتريب از
 انسان نيتكو ازي ا مرحله چه در نكهيا با ارتباط دري ا هيپاي ها بحث اما شناسند، يم

  .شود وجود دارد منزلت انساني مشخص مي
 ي لهأهركدام به نحوي مس ،جمله دين يهود، مسيحيت و اسالم از براهيمياديان ا

احكام . اند مطرح نمودهرا كه سقط جنين چه حكمي دارد  شروع زندگي و اين
حاكي از اين است كه زندگي انسان در طي  دين يهود، منابع بعضي از موجود در

با . استتولد  دگي همان لحظهشروع زن ؛ بلكه نقطهشود مراحل تكوين آغاز نمي
كه ثابت شود  مگر اين ،اين وجود سقط جنين در قوانين سنتي يهود جايز نيست

  .)م2005گيلبرت، تيلور و زاكين، (. است ي مادر در خطرگزند
 ،دين مسيحيت نيز تعابير و تعاريف مختلفي از زمان شروع حيا ت در انسان در

مورد  »تشكيل نشده«و  »طفل تشكيل شده«گاهي اصطالح . يده استدگرمطرح 
 ،باشد اي از زندگي جنين مي چه دوره كه منظور كن اينيل استفاده قرار گرفته،
يده كه دديگر عنوان گر يجاي )255ـ244صص، .م1967باس، ( .كامالً روشن نيست

  .شود زندگي انسان از زمان انعقاد نطفه آغاز مي
 دري حق ما و دارد اتيح حق انساني زندگ از روز نياول دري حت نيجن اسالم در

 وجوديي ها تفاوت رحم در انسان نيتكو مختلف مراحل نيب اما ،ميندار آن كشتن
  :كند يم انيب 12ـ14 هيآ نيمومن سوره در را انسان خلقت مراحل قرآن. دارد
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پس آنگاه او را نطفه گردانيده و در . همانا انسان را از گل خالص آفريديم«
آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن . جاي استوار قرار داديم

س از آن خلقتي پ. ها گوشت پوشانيديم گوشت را استخوان و سپس بر استخوان
  .»نموديم ديگر انشاء

 ريتفسرا ي انساني ساز هيشب با ارتباط دري اسالم احكام و ها قضاوت أمنش اي عده
 .دانند يم هيآ نيا

 .قايل هستند روح دنيدم از بعد و قبل مراحل نيب يآشكار تفاوت اسالم مراجع
  :ديفرما يم 7ـ9در سوره سجده آيات  خداوند كهي موقع
قدر  آنگاه خلقت نژاد بشر را از آب بي. و آدميان را نخست از خاك بيافريد«

را نيكو بياورد و از روح خود در آن بدميد و شما را  سپس آن. مقرر گردانيد
  .»داراي چشم و گوش و قلب با حس و هوش گردانيد

 120( چهارم ماهي انتها در عهيش وي سني علما اكثر نظرات براساس روح دنيدم
 روح دنيدم از قبل مراحل دري حت نيجنالبته . افتد يم اتفاق) لقاح از بعد روز

 از بعد سقط از كمتر آن مجازات اما ،است گناه آن از بين بردن و دارد حرمت
 در نيجن سقط كه كند يم مشخص را نظرهمين موضوع اين . است روح دنيدم

 مثلي اخالق اي يكيزيف طيشرا كه يموقعي حاملگ چهارم ماهي انتها از قبل اسالم
. باشد يم زيجا است ديشدي مادرزادي ناهنجار احتمال اي و مادر مرگ ديتهد خطر
 اي يدرمان اهداف با نيجن از استفاده اسالم،ي علما اكثرنظر  براساس نيبنابرا
البته به شرط اينكه در  باشد رشيپذ قابل است ممكن الزم طيشرا تحت قيتحق

مرتز، پنينگز و ( .باشد دارد وجود نيجن در روح كهي ا دوره از قبل ي مرحله
 )2755ـ2749، صص.م2006استريتگم، 
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  در ارتباط با شروع زندگي نظرات دانشمندان نقطه
پاسخ قاطعي  ،شود زندگي انسان چه موقع آغاز مي سؤال دانشمندان به اين

ساندل، ( .تدريجي است ،معتقدند كه فرآيند انسان شدن ها آنبعضي از . دهند نمي
  )209ـ207، صص.م2004

مدعي  ،حداقل چهار مرحله در تكوين جنين وجود دارد كه دانشمندان مختلف
  :شود مي آغاز ،زندگي انساني از آن نقطه هستند

  لقاح. 1
  )كسب ماهيت فيزيكي فردي(گاستروالسيون . 2
  )پيدايش امواج مغزي خاص انساني(  EEGفعاليت . 3
 در زمان تولد يا نزديك به تولد. 4

شود كه يك ژنوم  ني شروع ميازم ،نظر ژنتيكي از نقطه زندگي انساني :لقاح
هاي والديني است و خصوصيات منحصر به فردي  جديد كه حاصل تركيب ژنوم

 ،است كه بدون درنظر گرفتن باورهاي مذهبي اي هاين نظري. گردد تشكيل مي ،دارد
  .ه آن اعتقاد دارندو بعضي از دانشمندان بشود  ميبيان 

 در انسان ماهيتش را ،شناسان نظر اين دسته از جنين نقطهاز  :گاستروالسيون
 زماني كهيعني  ؛آورد دست مي هتكوين بمراحل از  وزر چهاردهمين حدود

 دن راجنين پتانسيل دوقلو ش ،از اين مرحله به بعد. كند طي ميرا گاستروالسيون 
هاي  سلولها فرآيند تمايزشان را به انواع  ندارد و در اين مرحله است كه سلول

 ،يك جنين ،لذا چون از اين نقطه. كنند شروع مي ،خاص براي تشكيل فرد جديد
بسياري از دانشمندان، گاستروالسيون را  ،آورد وجود مي هتنها يك شخص را ب

  .شود جنين به يك فرد تبديل مي در آن دانند كه اي مي نقطه
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از فعاليت امواج بين آغي  محدوده را زندگي انسان ،شناسان عصبEEG: فعاليت 
 ه عبارتي،ب. گيرند درنظر مي ،كه مرگ انساني است پايان آن فعاليتمغزي و 

حتي اگر  ؛دانند كه اين امواج مغزي از بين برود انتهاي زندگي انسان را زماني مي
 از شناسان اين است كه اگر بحث عصب. حال فعاليت باشد در انسانقلب و تنفس 

پس ظهور اين  ،عنوان خاتمه حيات انساني تعريف شود بين رفتن امواج مغزي به
 عنوان توان به مي را هفتگي است 27تا  24امواج مغزي كه در جنين انسان از حدود 

  .ي درنظر گرفتزندگي انسانشروع  نقطه
زماني  ،طفل در آن اي است كه اين نيز ايده :در زمان تولد يا نزديك به آن

 ،پيروان اين نظريه. بتواند مستقالً ادامه حيات دهدعنوان انسان شناخته شود كه  به
 ،امروزه .عقيده دارند كه مانع اصلي از حيات مستقل، سيستم تنفسي است

 25رس  يك طفل پيش تاوري موجب شده اي فن در زمينه موجود هاي پيشرفت
 همواره ي آنها ، نه همهدر خارج از شكم مادر زنده بماند، اگرچه نوزادان ،اي هفته

  .هاي فيزيكي و ذهني هستند خطر داشتن ناهنجاري رد
شود كه يك فرد بتواند  معتقدند زندگي زماني شروع مي نيزگروهي  باالخره

 هاي سيستم هاي گردش خون، گوارش، باشد و سيستم مستقل از مادر ،طور كامل هب
  .همان روز تولد است زمان، اين و كنند مستقل كار او تنفسي عصبي و

هاي اخالقي تكويني وجود دارند كه حقوق  اينكه بعضي موقعيتبا وجود 
طور كلي دو قطب و دو  هدهد اما ب متفاوتي در مراحل مختلف تكوين به جنين مي

اي از سلول  كره ي در يك طرف جنين را به منزله. ي متقابل وجود دارد ايده
تواند  و نمي كه جنين كامل تشكيل نشده استبه اين دليل  د و نه بيشتر ونبين مي

و . دانند در خارج از بدن مادر زنده بماند، لذا تحقيق روي جنين انساني را جايز مي
هاي  عنوان منبع سلول آن بهاز شود كه استفاده  به همين منظور نتيجه گرفته مي
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موقعيت نقطه مقابل اين است كه جنين از زمان شروع حاملگي . بنيادي جايز است
دنبال  هرد و تحقيق يا استفاده از آن براي جنين سودي بجايگاه يك انسان را دا

  .بايست منع گردد ندارد و مي
  
   (ART)دهنده توليد مثلي هاي كمك وريافن

دستكاري  ي وسيله  هشامل چندين روش پزشكي است كه ب ،ARTهاي  وريافن
اين روش . دهد خارج از شكم مادر را افزايش مي ، احتمال لقاح در»يتساوئو«

لقاح خارج ها  از جمله اين روش .رود كار مي ههايي كه نازا هستند ب زوجبراي 
و تزريق داخل  (GIFT) ، انتقال گامت به داخل شيپور فالوپ(IVF) رحمي

  .است) IcsI( سيتوپالسمي اسپرم
 )ART( كننده به توليد مثلي هاي كمك ورياهاي سالمتي و اخالقي فن جنبه
بارداري با توجه به هزينه باالي آن در اين  گيري موفقيت چه معيار اندازهاگر

و نيومن، گاريب و  209ـ207، صص.م2004ساندل، (؛ روش، متنوع گزارش مي شود
گير در ارتباط با افزايش شانس  پيشرفت چشم ولي از )243ـ239، صص.م1994ونستن، 

وري تا چه حد ااما اين فن. است شدهگزارش  ARTموفقيت بارداري از طريق 
كند و چگونه بيماران واند از آن استفاده ت مي چه كسي  ،اعتماد و ايمن استمورد 

هاي اخالقي و قانوني را  مانند، نگراني هاي احتمالي مصون مي استفادهاز بروز سوء
به مادر و يا جنين وارد  IVFدر مورد صدماتي كه عمل  ياطالعات. برانگيخته است

هاي زيادي كه  داروها و هورمون. شود ميبراي عموم مردم فاش ن آورد، معموالً مي
هاي بيشتري را همزمان از تخمدان آزاد  نمايد تا اوئوسيت زنان به ناچار مصرف مي

ها به  نمايند، مشكالتي از جمله مشكل تنفسي و كليوي را براي درصدي از آن
  )1291ـ1289، صص.م2007اسپار، ( .دنبال داشته است
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جنين اوليه به داخل رحم يا لوله تخمك بر ، انتقال چندين IVF مشكل ديگر
با ورود چندين جنين به درون رحم، . جهت افزودن شانس بارداري موفق است

گزيني كنند و در نهايت چندقلوزايي  ها در چندين محل النه ممكن است جنين
هايي را براي مادر در انظار عموم به  اتفاق افتد كه اين موضوع، ممكن است نگراني

ميچل، ( .دهد كه خطر كاهش وزن نوزادان را افزايش مي د؛ ضمن اينبار آور
  )770ـ769، صص.م2002

بعد از  هايي است كه معموالً ل موجود، تعداد اضافي جنينييكي ديگر از مسا
به شوند  ها كه منجمد مي وليت نگهداري اين جنينؤمس. مانند بر جا مي IVFعمل 
كيست؟ اگر زوج صاحب اين جنين از هم جدا شدند و يا فوت كردند،  عهده

هاي  تكليف چيست؟ اين تنها بعضي از سؤاالت قانوني است كه در ارتباط با جنين
  .شود انجمادي، مطرح مي

ر به توليد سلول جنسي خود نيست، در مواردي كه زوجين يا يكي از طرفين قاد
هاي درمان نازايي به  عنوان يكي از راه د بهتوان اسپرم و تخمك يك زوج بارور مي

و يا مادري كه قادر به نگهداري جنين در درون رحم خود . زوج نازا اهدا گردد
  .نيست از يك مادر جايگزين استفاده كند

مادر جايگزين كامل كه  .1: توان تقسيم كرد مادر جايگزين را به دو دسته مي
 ،تخمك يجايگزين نسبي كه مادر با اهدا مادر .2. ارتباط ژنتيكي با كودك ندارد
  )30، ص.ش1387اصغري، ( .باشد مادر ژنتيكي كودك نيز مي

كه پدر يا  لي فقهي و حقوقي در اسالم در ارتباط با اينيدر اين خصوص، مسا
در ارتباط با  )1385(خلفي . شود وجود آمده كيست مطرح مي مادر واقعي طفل به

نمايد و ضمن بررسي نظرات مختلف علما، به  مي له بحثأپيامدهاي حقوقي اين مس
صاحبان تخمك و اسپرم از  اعراضطرفين و همچنين  ي  رسد كه اراده اين نتيجه مي
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هاي جنسي خودشان، دو عامل اصلي در تعيين والدين فرزند متولد شده  سلول
هاي جنسي، كمك به يك  به اين ترتيب كه اگر قصد اهداكنندگان سلول. باشد مي
هاي جنسي  نازا است و از آن اعراض كرده يا به عبارتي از مالكيت سلول زوج

جنين را در رحم خود پرورش  اند، مادري كه صرفاً پوشي نموده خودشان چشم
كه اگر  در حالي. باشد دهد و جنين به او اهدا شده است، صاحب اصلي فرزند مي مي
جنين و سپس برگرداندن كردن رحم جهت تكوين   اهداكننده تنها اجاره ي اراده

البته . باشند هاي جنسي، مادر و پدر واقعي فرزند مي فرزند باشد، صاحبان سلول
يكي صاحب تخمك و  بودن فرزند يعني  اي از علما نيز معتقد به دو مادري عده

اهل سنت  يالبته علما )47، ص.ش1390آرامش، ( .باشند مي ديگري صاحب رحم
، .ش1386الحسني، ( .دانند هت اختالط نسل ممنوع مياسپرم و تخمك را به ج ياهدا
  )379ص

توليد مثل و لقاح خارج رحمي، هاي صورت پذيرفته در تكنولوژي  پيشرفت
در اين خصوص . جنسي از توليد مثل را ممكن ساخته است ي سازي رابطهجدا

اما هايي كه توانايي بارور شدن دارند  ها از جمله زمينه براي زوج بعضي از نگراني
به لحاظ مالحظات اجتماعي و عدم تمايل به زحمت بارداري، مايل به بارداري 

پذير فراهم  شود و زمينه را براي استثمار زنان فقير و آسيب نيستند فراهم مي
  )30، ص.ش1387اصغري، ( .شود مي

  
  ت فرزندان را از قبل انتخاب كرد؟توان جنسي آيا مي

تكوين جنين، يكي از نتايج لقاح خارج هاي ژنتيكي در  توانايي تشخيص جهش
اين تشخيص، حقيقتاً در فاصله زماني ) 209ـ207، صص.م2004ساندل، ( .رحمي است

بدين . پذير است گزيني جنين در داخل رحم، امكان بين لقاح خارج رحمي و النه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

 1390، بهار همسال پنجم، شماره پانزد     پزشكياخالقفصلنامه/  115

يي
قها

 الف
خبه

ن ن
حس

م
  

باز كردن  ي وسيله بهسلولي است،  8الي  4 ي مرحله منظور در زماني كه جنين در
يك معبر باريك در منطقه شفاف اطراف جنين، دو عدد بالستومر را از جنين، 

هايي  شوند و جنين ها از لحاظ ژنتيكي به سرعت آزمايش مي سلول. نمايند خارج مي
، .م2006گيلبرت، ( .شوند گزيني مي كه طبيعي تشخيص داده شوند به داخل رحم النه

  )692ـ655صص
هاي ژنتيكي، اطالعات ديگري از جمله جنسيت جنين  ريدركنار بررسي ناهنجا

كه آيا اجازه  در اين البته كشورهاي مختلف. اين روش كسب كرد توان با را مي
گزيني، صرفاً براي تشخيص جنس انجام  هاي ژنتيكي قبل از النه دهند تا بررسي مي

  .گيرد يا خير داراي قوانين متفاوتي هستند
هاي  جنس وجود دارد، عمل جداسازي اسپرم روش ديگري كه براي تشخيص

ها را در معرض  در اين روش، اسپرم. استY  هاي حامل از اسپرم Xحامل 
دهند و از تفاوتي كه ميزان  قرار مي DNAهاي فلورسنس متصل شونده به  رنگ
كند، اين دو را از  پيدا مي Yنسبت به اسپرم محتوي  Xپذيري اسپرم محتوي  رنگ

د و با اين هدف مشخص كه جنس انتخابي، نر باشد يا ماده به يكي سازن هم جدا مي
البته  ).م1999ويور، ( .دهند تا با تخمك لقاح يابد از اين دو دسته اسپرم اجازه مي

گيرد؛  هاي درماني صورت مي گزيني، بيشتر با هدف انتخاب جنس قبل از النه
مطرح باشد و  Xهاي متصل به كروموزوم  مخصوصاً زماني كه وجود بيماري

  .هايي در جنين جلوگيري به عمل آورند بخواهند از بروز چنين بيماري
كنند كه با اين روش، راه  اين نكته اشاره ميبه اما مخالفين عمل انتخاب جنس، 

نتخاب جنس زن، با توجه به اين را براي انتخاب بيشتر جنس مرد و جلوگيري از ا
 لند، بازيكمتري نسبت به مرد قا هاي مختلف براي زن اهميت در فرهنگ كه
اي كه مثالً دختر به اندازه كافي وجود  اما سؤال اين است كه در خانواده. كند مي
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ها به  يابند تا فرزند بعدي را پسر انتخاب كنند؟ بعضي از زوج دارد، آيا اجازه مي
يله وس آيا بدين. هر دليلي غير از درماني مايل به داشتن هم پسر و هم دختر هستند

دهد  توان كرد؟ داليل مختلفي نشان مي استفاده غيردرماني از اين امكان نوين مي
ل اقتصادي و فرهنگي، يكه در جوامع بشري، انتخاب جنس به داليلي از جمله مسا

و يا به دليل عدم تعادل آن در  ها يا عدم نسبت متعادل جنسيتي در بين جمعيت
  .گيرد درون خانواده، انجام مي

  
  هاي اخالقي انتخاب جنسيت جنين جنبه

كنند اين  بعضي فكر مي. كنند انتخاب جنس، متفاوت فكر مي ي مردم درباره
خانواده را در اين دنياي  يبايست مفيد باشد، به دليل اينكه اعضا وري ميافن

هاي خانوادگي خاص،  كند و فشار كمتري به موقعيت تر مي پرجمعيت كوچك
 با انتخاب از پيش جنسيت، براي برقراري تعادل دربعضي ديگر . آورد وارد مي

خانواده، به نحوي كه فرزندي از جنسي ديگر غير از آن جنسي كه از قبل وجود 
 .دارد به دنيا بيايد و به نحوي كه روش مورد استفاده، مطمئن و مؤثر باشد، موافقند

د فنون تعيين موافقان كاربر )658ـ649، صص.م2005جين، ميسمر، گوپتا و هورنستن، (
احترام به كرامت و آزادي  ي خطر است و الزمه ند اين فنون بيا جنسيت مدعي

اين فنون باعث مهار رشد جمعيت و كاهش سقط جنين . تعيين جنسيت است
  )47، ص.ش1390آرامش، ( .شود مي

مخالفان معتقدند با اين كار جواز مطلق تعيين جنسيت داده شده است كه باعث 
عدم تعادل جنسيتي گاهي در . شود عادل جنسيتي در جامعه ميبه هم خوردن ت

جنسيتي شدن يك جامعه پيش رود و باعث  حاد ممكن است تا مرز تك ي مرحله
ها و نژادها  يكي از داليلي كه براي انقراض گونه. انقراض آن جامعه يا نژاد شود
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 گونه به داليل مختلف به سمت امروزه مطرح است سوق يافتن جمعيت آن
خصوص جانوراني كه تعيين جنسيتشان  هاين حالت در جانوران ب. جنسيتي است تك

به اين ترتيب كه تغيير شرايط آب و هوايي . افتد وابسته به محيط است اتفاق مي
ثير آن بر روي تخم جانور بسته به سرما و يا گرما باعث توليد نر بيشتر أمحيط و ت

هاي  ر و يا ماده بيشتر در بعضي جمعيتوجود افراد ن. شود و يا ماده بيشتر مي
بخشي از آن  انساني در مناطق مختلف نيز گزارش گرديده است كه احتماالً

جغرافيايي و يا داليل  ي ثر از منطقهمستقيم متأژنتيكي و بخشي به صورت غير
  .تواند باشد ديگر مي

خاب جنس هاي نوين براي انت وريابعضي نيز آزادي مطلق انسان در استفاده از فن
گور كردن دختران در عصر جاهليت و يا ه يد و مشابه وقايعي همانند زنده بؤرا م

  .دانند كشته شدن فرزندان پسر در عصر فرعونيان مصر مي
آيا يك زوج براي : اما پزشكان، ممكن است با سؤاالت ديگري مواجه گردند

در خانواده ندارند؟ تعادل جنسيتي  ياي ماورا انتخاب جنس فرزندشان، واقعاً خواسته
. اين احتمال، يك نگراني عميق را در بحث اخالقيات پزشكي ايجاد كرده است

دانند  بسياري از متخصصين اخالق، توانايي انتخاب جنس يك بچه را ذاتاً اشتباه مي
خسارت را بعضي، انتخاب از پيش جنسيت . وري هستنداو مخالف گسترش اين فن

اي اين را نيز  عده. دانند في و عميق مادر و فرزند ميناپذيري بر روابط عاط جبران
عادي به  ي انتخاب از پيش جنس فرزند جنبه ي لهأدانند كه چنانچه مس محتمل مي

ل ديگري از جمله انتخاب بعضي از خصوصيات فرزند يخود گرفت، درآينده مسا
 مثل طول قد، رنگ مو و چشم را نيز به دنبال خواهد داشت و اين خود نوعي

  )1369ـ1368، صص.م2003داهل، ( .تبعيض است
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قبل از  هامصرف آن وها  ثير بعضي خوراكيأرسمي نيز حاكي از تمطالعات غير
مل أشود كه قابل ت جنس پسر يا دختر ميوجود آمدن منجر به است كه آميزش 

همچنين تحقيقات نشان داده است كه براساس زمان آميزش و آگاهي از . است
خمك از تخمدان تا حدودي شانس انتخاب را به سمت يكي از زمان آزاد شدن ت

ال اين است كه اگر با پيشرفت علم از اين طريق ؤس. كند دو جنس بيشتر مي
والدين جنس مورد نظر خود را انتخاب نمايند همان مشكالت اخالقي را ايجاد 

نكه عوامل تحقق چنين تعيين جنسيتي با توجه به اي نمايد؟ به نظر نويسنده اوالً نمي
مختلفي در بروز اين پديده دخيل است به دقت و اطمينان تعيين جنسيت به روش 

امكان سوءاستفاده خارج از اختيارات والدين وجود  ثانياً. لقاح خارج رحمي نيست
در فرايند لقاح،  ثالثاً. طور كلي شخص ثالثي در اين انتخاب سهيم نيست ندارد و به

لقاح خارجي امكان آسيب رساندن  ي لهأمحيط آزمايشگاه و يا ابزارهايي كه در مس
 كه در لقاح طبيعي، معموالً ضمن اين. باشند وجود ندارد ا ميداررا به جنين 

در . شود به تخمك رسيده و وارد تخمك ميها  اسپرمترين  ترين و فعال سالم
صورت  اساس شكل ظاهري اسپرم و بهايد بيشتر براين انتخاب ش IVFكه در  حالي

نسبت به حالت طبيعي نفوذ اسپرم معيوب به درون تخمك  راندوم باشد و احتمال
  .مل استبيشتر قابل تأ ICSIخصوص در روش  هاين موضوع ب. بيشتر خواهد بود

  
  سازي دانش شبيه

بسياري آن را با سازي در قدم اول وحشتي را در بين مردم ايجاد كرد كه  شبيه
 علم ازي ا نهيزمي ساز هيشب كه در حالي. دانستند خلق انسان آزمايشگاهي برابري مي

 تيفيك شيافزا و انسان سالمت بري فراوان ريثأت تواند يم كه است شناسي زيست
 راي ديجد ديامي ساز هيشب با ارتباط در رياخي ها شرفتيپ. باشد داشته انساني زندگ
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 نموده جاديا ها هورمون نيهمچن و عصب با مرتبطي ها يماريب ازي بعض مانرد در
ي ها نهيزم دري عيوس االتؤس باي مثل يدتولي ورافن مثل زيني ورافن اين البته. است

 .است همراه بوده ياخالق وي مذهب ،يحقوق ،ياقتصاد ،ياسيس ،ياجتماع

ي جداساز به قادر 1998 سال در ينيتكو انشناس ستيز كهي زمان ها بحث نيا
 نهيزم نيا در قيتحق. ديگرد تر دهيچيپ شدند انسان نيجني اديبني ها سلول

 نيهمچن وي درمان بافت و سلولي مهندس خصوص در راي ا هيپاي دستاوردها
  .نمود جادياي مثل ديتولي ساز هيشب

 دو نيا كه استي همانندساز دانش از استفادهي براي قيتحق ي نهيزم ود اكنون هم
 موجود كي جهت در كهي ساز هيشب: متفاوتندي اجتماع وي اخالقي ها جنبه از

 دوم نوع و) يمثل ديتولي ساز هيشب( است انسان ديتول آن ي شرفتهيپ نوع در و كامل
 اكثر). يدرماني ساز هيشب( سازد يم را يانساني بافت اي يسلولي ها نسل كهي ساز هيشب
 وي مل زانير برنامه و مداران استيس ،ونيمذهب ،دانان اخالق ،ينيتكو شناسان ستيز
ي ساز هيشب با ارتباط در گرچها هستند،ي مثل ديتولي ساز هيشب منع به ليماي الملل نيب

  .ندارد وجود نظر اتفاق نيز ياديبني ها سلول ي نهيزم در قيتحق وي درمان
 ي كه، هر هسته اول اين: است استوار دو اصل سازي در جانوران، بر دانش شبيه

دوم . كند هاي يكساني ر ا حمل مي سلول چه در جنين و چه در فرد بالغ، ژن
توان از راه ديگري غير از ورود اسپرم  نيافته را مي كه، يك سلول تخم لقاح اين

  .وادار به تقسيم كرد
سازي درماني انساني يك توليد مثل غيرجنسي از انسان است كه محتويات  شبيه

. باشد يكسان با فردي كه از آن گرفته شده است مي تقريباًژنتيكي ساخته شده آن 
سازي درماني انساني ممكن است از طريق جدا كردن جنين و يا از طريق  هشبي

  .انتقال هسته انجام گيرد
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  سازي در پستانداران شبيه
سازي  هاي زيادي در جهت شبيه تالش سازي گوسفندي به نام دالي بعد از شبيه
گرفته است كه به دليل حساسيت موضوع يك بار ديگر مرور انساني انجام 

  )813ـ810، صص.م1997ويلموت، اشنيكه، مك وير، كيند و كمپل، ( .نماييم مي
 2004ول كره جنوبي، در سال ئساك و همكاران از دانشگاه س ـ هوانگ وو

توان درست كردند كه منشأ آن  هاي بنيادي جنيني همه يك نسل از سلول
هاي سوماتيك  ها از سلول هاي آن شده انساني بوده و هسته دار هاي هسته اوئوسيت

آوري  داوطلب جمع 16تخم از  242كه تعداد  ها بعد از اين آن. انسان تهيه شده بود
تن از همكاران،  13هوانگ، مون و ( .كردند، توانستند جنين اوليه انسان را بسازند

سازي انسان نبود؛  م اين آزمايش، شبيهالبته هدف از انجا )1674ـ1669، صص.م2004
هاي داخلي از مراحل  هاي بنيادي بود كه از توده سلول بلكه تكثير نسلي از سلول

هايي بودند كه بتوان  آنان درصدد تكوين بافت. اوليه جنين انسان استخراج شده بود
  .هاي ديگر درماني، استفاده نمودها براي پيوند و يا كاربرد از آن

  :شرح زير است كنند به سازي انسان ارايه مي كه بعضي معتقدين به شبيهداليلي 
براي . وجود آورد سازد تا فرزندان مرتبط با خودش را به هر فردي را قادر مي. 1

دهد تا يك  سازي به او اجازه مي مثال اگر يك مرد نتوانست اسپرم توليد كند، شبيه
  .بچه مرتبط با خودش را داشته باشد

در اين نوع . ها براي پيوند توليد شوند ها و بافت سازد تا اندام ميقادر . 2
 آورد تا بتواند در وجود مي سازي، فردي از لحاظ ژنتيك، شبيه خود فرد به شبيه

  .هاي مورد نظرخود را تأمين نمايد آينده اندام
داشتني  اي كه بسيار دوست آورد تا فرد از دست رفته وجود مي اين امكان را به. 3

مثالً فرزندي كه در يك تصادف ماشين كشته شده . دست آورد است را دوباره به
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ي  سلول همان شخص فوت شده، بچه ي سازي از هسته شبيه ي وسيله توان به است، مي
  .جديدي مشابه با او را جايگزين نمود

باشند را از  هاي ارزشمند كه داراي ذخاير ژنتيكي بسيار مهم و قوي مي شخصيت
 .سازي نمود توان شبيه مي اين روش

سازي، شخصيت  واقعيت امر اين است كه در مواردي كه ذكر شد، تنها با شبيه
بلكه بايد گفت عوامل گوناگون فيزيكي و . آيد دست نمي حقيقي افراد دوباره به

، .م1998آناس، ( .گيري مجدد شخصيت اين افراد نقش دارند شناسي در شكل روان
 )125ـ122صص

سازي، پايين بودن درصد موفقيت  استدالل دانشمندان بر عليه شبيهترين  اصلي
سازي عواقب و خطرات بسيار زيادي به  كه شبيه سازي پستانداران است و اين شبيه

هاي ديگر توليد مثلي وجود  زماني كه راه )209ـ207، صص.م2004ساندل، ( .دنبال دارد
وليد نمايند، چه لزومي دارد كه هاي سالم ت كند تا بچه دارد كه افراد را قادر مي

بسياري از  )122ـ119، صص.م1998رابرتسون، ( .هايي با ريسك باال انتخاب شوند راه
 ي آيند، در طي دوره وجود مي سازي شده كه از هسته انتقال يافته به پستانداران شبيه

هاي  داراي ناهنجاري مانند، غالباً ميرند و آنهايي كه تا تولد باقي مي حاملگي مي
، .م2004جنيچ، ( .هاي تنفسي و متابوليكي هستند  زياد از جمله ناهنجاري

هاي  دانشمندان علت اصلي عدم موفقيت را مربوط به هسته )2791ـ2787صص
وقتي فرد  )همان( .كنند طور صحيح بيان ژني را تنظيم نمي دانند كه به يافته مي انتقال
ش مشابه شخص ديگري است، احساس ا يابد كه مواد ژنتيكي سازي شده درمي شبيه

كند و ممكن است مواجه با شرايط سخت فيزيكي و رواني  شخصيت مستقل نمي
نگراني ديگر  )294ـ287، صص.م1999و بورلي،  122ـ119، صص.م1998رابرتسون، ( .شود

ها را در رحم  سازي، مرتبط با مادراني است كه نياز دارند جنين اين است كه شبيه
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ها را  خواهد آن له اين است كه بعد از تولد چه كسي ميأو البته مسپرورش دهند 
كه تنها يك انسان  دهد براي اين تربيت و بزرگ كند؟ بررسي آماري نشان مي

زن  50تخمك انسان در رحم  1000طور ميانگين  سازي شود، الزم است به شبيه
 ي اين موضوع نگرانند كه توسعه ي بعضي نيز درباره. مختلف كاشته شود

بدين ترتيب . شود سازي انساني، لزوماً باعث توقف پيشرفت تكاملي انسان مي شبيه
آيد،  وجود مي ها و لقاح به ها از طريق تشكيل گامت مزيتي كه در اثر تركيب ژن

سازي  شبيه ي اگرچه بعضي معتقدند هزينه. در اين روش از دست خواهد رفت
ت كه هرگز اين روش توسعه پيدا نخواهد كرد و در ژنتيك آنقدر زياد اس

به هرحال، اين موضوع كه آيا . ها، تغيير قابل توجهي ايجاد نخواهد شد جمعيت
سازي درماني  طوركامل متوقف گردد يا تنها به شبيه سازي به تحقيقات شبيه ي همه

شور از جمله تاكنون سي ك. اجازه تحقيق داده شود، هنوز در دنيا مورد بحث است
ي قوانين  هئاستراليا، كلمبيا، دانمارك، آلمان، ژاپن، نروژ، اسپانيا و بريتانيا با ارا

به دنبال انتشار  1997در سال . اند سازي توليد مثلي را محكوم كرده متنوعي، شبيه
ي دالي، در بيست و نهمين نشست عمومي سازمان  سازي شده خبر گوسفند شبيه
هرگونه فعاليتي كه برخالف «: كه اصادر شد با اين محتواي  يونسكو قطعنامه

 .»سازي توليد مثلي از انسان انجام گيرد، مجاز نيست شخصيت انساني مثل شبيه
  )21ـ1، صص.م2005يونسكو، (

 شده ممنوعي اسالمي علما از سياريب توسط انساني مثل ديتولي ساز هيشب اما
 نياي منف و مثبتي ها جنبه ي وسيله به انساني ساز هيشبي مذهب ي دامنه چون ؛است

 دانشمندان ،يمثل ديتولي ساز هيشب معتقدين شتريب. شود يم نييتع ديجدي ورافن
 درصد. دهند يم هشدار را مثل ديتول نوع نياي باال سكير كه هستند نيتكو

 و گاوي برا %3/0 تخم هر از دنديرس يم بلوغ به كهي ا شدهي ساز هيشب جانوران
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بيانگر اين است كه  شواهد همه گريد طرف از .گوسفندي برا %1 از كمتر
  .باشدي رحم طفل و نيجن از هودهيب حد و حصر و بي استفادهي انساني ساز هيشب

هايي در ارتباط با  ، توصيه.م2004در نهمين سمينار فقه و پزشكي در سال 
طور  گرديد كه بهكيد أدر اين سمينار ت. سازي از ديدگاه اسالم صادر گرديد شبيه

كار بردن  و عملي بودن هر چيز، دليل بر لزوم به بودن دسترس دركلي در علوم 
كار بردن آن بايد عاري از اثرات مخرب و در مسير شريعت  آن نيست؛ همچنين به

در مراحل بسيار ابتدايي بوده و غيرقابل  سازي انسان، فعالً شبيه. اسالمي باشد
كنندگان در اين كنفرانس،  شركت. ين نگراني استتر بيني بودن آن بزرگ پيش
اي ديگر  گونه سازي انساني را مجاز ندانستند، مگر اين كه شرايط در آينده به شبيه

بايست دوباره موضوع بررسي شده و با شريعت اسالمي تطبيق  پيش برود كه مي
  .)م2003سازي،  نگاه اسالم به شبيه( .داده شود

  
  بنياديهاي  شناسي سلول زيست

ي تكوين جنين پستانداران، هر سلولي قادر است به انواع  اوليه ي در مرحله
اين . اي يا تروفوبالست تبديل شود هاي تغذيه ها در بدن، همچنين به سلول سلول
ناميده  توان هاي بنيادي همه ها مانند اولين هشت سلول جنين انسان، سلول سلول
شوند و  اي مي هاي تغذيه سلول هاي خارجي با تشكيل بالستوسيست، سلول. شوند مي

ي  هاي بنيادي پرتوان نام دارند، قادر به توليد همه هاي داخلي كه سلول سلول
  )21ـ1، صص.م2005يونسكو، ( .شوند اي مي هاي تغذيه هاي جنيني به جز سلول سلول
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  سازي درماني و شبيه (ES)هاي بنيادي جنيني  سلول
توانند براي مدت طوالني به صورت تمايز  كه در محيط كشت مي ESهاي  سلول

هاي  اند كه در بخش علم پزشكي پيدا نموده نيافته باقي بمانند، اهميت فراواني در
  .پردازيم بعدي به آن مي

  
  هاي بنيادي سلول به وسيلهله درمان أهاي اخالقي در مس بحران

وسيع  ي از دامنه تنها يك بخش، ESهاي بنيادي جنيني  سلول ي تحقيق در زمينه
كنون تا. ه به سرعت در حال پيشرفت استسلول بنيادي است ك ي تحقيق در زمينه

سلول بنيادي داده  ي وسيله بهچندين موضوع اخالقي، با احتماالتي كه در درمان 
ترين مشكالت منابعي است كه  يكي از بحراني. ه گرديده استئشود، ارا مي

  .آورند دست مي ن بهرا از آ ESهاي  سلول
دانند و  را بدون اشكال مي ESاي بنيادي ه بعضي از افرادي كه تحقيق روي سلول

تكوين  ي كه از مراحل اوليه ESهاي  كنند، معتقدند چون سلول از آن پشتيباني مي
ها هستند و از طرفي بعد  قبل از تمايزشان به اندام ي شوند، در مرحله جنيني جدا مي
قادر به تكوين به يك جنين نيستند، لذا اين موضوع اخالقي كه آيا از جدا شدن، 

بعضي مذاهب، . جنين شخصيت مستقلي پيدا كرده است قابل مطرح شدن نيست
دانند،  براساس باورهايي كه شروع شخصيت انساني را از زمان تشكيل تخم مي

نسان بدون ارزش كه جنين ا كدام از طرفين، در اين البته هيچ. اند برخالف اين عقيده
كيد بر اين است كه جنين انسان به نسبت مناسب، أاست، بحثي ندارند؛ اما همواره ت

حال حاضر، دو منبع  در. تهيه گردد و هرگز حكم كاالي تجاري پيدا ننمايد
و  IVFهاي اضافه مانده از عمل  جنين. شناخته شده در تأمين جنين وجود دارد

سؤال . اند هاي بنيادي، خلق شده دست آوردن سلول هايي كه منحصراً براي به جنين
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توان استفاده  مانند، مي هاي اضافي كه غيرقابل استفاده مي اين است كه آيا از جنين
با هدف تجاري ايجاد نگرديده و مورد استفاده  IVFهاي  كرد؟ از آنجايي كه جنين

دان هرگز از اين شوند و نوزا گزيني، خلق نمي ها براي النه گيرند، جنين قرار نمي
هاي  ها از سلول هاي اين جنين عالوه، هسته به .شوند ها ايجاد نمي نوع جنين

ها  سازي درماني معتقدند تخريب آن يابند، لذا موافقين با شبيه يافته انتقال ميتمايز
سلول تمايزيافته به آن منتقل شده  ي كه هستهرا بعضي تخمي . قابل اعتراض نيست

شود و متفاوت از  در واقع يك فرآورده جديد محسوب مي كهنامند  كلونات مي
بنابراين  )210ـ209، صص.م2004مك هوگ، (؛ است يافته يا زيگوت اصطالح تخم لقاح

بعضي نيز اين اعتقاد را دارند كه تخريب . دانند اخالقي نميها را غير كشتن آن
جنيني، هاي بنيادي  دست آوردن سلول هاي همانندسازي شده براي به جنين

 IVF از حاصل شده فريز هاي جنين مشكالت اخالقي كمتري نسبت به تخريب

دست آمده  كنند كه دانش به سازي، اشاره مي شبيه طريق از درمان مخالفين .دارند
 از بسياري براي امروزه كه مثلي توليد سازي در اين زمينه راه را براي عمل شبيه

  .نمايد مي هموار است، قبول غيرقابل مردم
يك شركت به نام  ي وسيله به، ESهاي  منبع احتمالي ديگر براي دستيابي به سلول

هاي  ها، هسته آن. كشف شده است (ACT)شركت تكنولوژي سلول پيشرفته 
هاي  انساني را با اوئوسيت بدون هسته گاو ادغام نمودند كه در نتيجه آن اين سلول

عنوان منبعي براي  نحوي كه به د بههيبريد در محيط كشت، وادار به تقسيم شدن
  )692ـ655، صص.م2006گيلبرت، ( .انسان قابل استفاده شدند ESهاي  سلول

فرض  آيد اين است كه اوالً دست مي هدو مزيت تكنيكي كه از اين روش ب
 هسته شود جنين انسان نيست، چون تنها شود موجودي كه به اين روش خلق مي مي
هاي حيواني  اوئوسيت از زيادي ميزان ثانياً .دارد انسان از ميتوكندري DNA نه و
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ها در ارتباط با خلق  قابل دسترس است كه به اين ترتيب مخالفت فمينيست
چه هنوز كامال روشن اگر. وارد نباشد يبايست هاي انسان با هدف تحقيق مي جنين

اما اين  داراي يك ريسك قابل پذيرش باشد، نيست كه به لحاظ علمي اين روش
در حال ساخت هاي تحقيقي  عمل ترسي را برانگيخت مبني بر اينكه آزمايشگاه

غيرانسان هستند و اين عقيده، حساسيت زيادي را  و انسان ي رگهجانوران زنده دو
اما يكي از خطرهاي استفاده از منابع غيرانساني اين است كه به هر . ايجاد كرد

وينسنت، ( .ديگر وجود دارد ي اي به گونه هها از گون حال احتمال انتقال ويروس
  .باشند در حال حاضر بسياري از كشورها مخالف استفاده از اين شيوه مي ).م2001

 ي الزمه و استي جد اهداف جزء درمان در پرتواني ها سلول از استفاده امروزه
 .باشد يمي كينيكل وي اخالق اصول تيرعا آنيابي به دست و تحقق

ي ها سلول از استفاده با ارتباط در هنوزي كمي اخالقي ها ينگران كه نيا وجود با
ي نيجني اديبني ها سلولي روبر  قيتحق ي دامنه دراما  دارد وجود انسان بالغي اديبن

ي اديبني ها سلول منبع نيچند خاطر نيهم به. وجود دارد ياخالقي دهايترد انسان
ي انساني ها نيجن بيتخر داشتهي سع كه است شدهي معرف رياخي ها سال در پرتوان

ي دگيچيپ جمله ازي مشكالت هنوز ها نيگزيجا نيا در اگرچه. برساند حداقل به را
ي كاربرد دامنه و محدود منابع به آني وابستگ درجه كار، سالمت و تيامن روش،

 )2755ـ2749، صص.م2006مرتز، پنينگز و استريتگم، ( .دارد وجود آن نودب

هاي  بست اخالقي در ارتباط با استفاده از سلول دانشمندان براي خروج از بن اخيراً
ي ها سلول آوردن دست  هبي براي متنوعي ها روشو  بنيادي انساني، پيشنهادات

  :اند ه نمودهشرح زير ارائ به پرتواني اديبن
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 (SCNT) هسته انتقال روش به پرتواني ها سلول ديتول .1

 آن با تا شود يم استفاده ماريب فرد كيسوماتي ها سلول ي هسته از روش نيا در
ي درماني ساز هيشب قاتيتحق در روش نيا. شود ساخته پرتواني اديبني ها سلول
. باشد داشته ونديپ جهت يسازگار زيني منولوژيا لحاظ از تواند يم و است مطرح
 به وابسته كه ها سلول نوع نيا ديتول در ريدرگي اخالق مشكالت از گذشته

ي كيژنتي اپ ي حافظه كه است داده نشان رياخ مطالعات است،ي انساني ها تيوساوئ
، .م2003هوچدلينگر و جنيچ، ( شود يم حفظ نيجن نيتكوي ط در دهنده سلول ي هسته
 توانند يم SCNT از حاصلي نيجني اديبني ها سلول جهينت در كه )275ـ86صص
ي ها سلول دري ذاتي كيژنتي اپ ي حافظه چنانچه. باشند داشتهي عيرطبيغ ليپتانس

 برود نيب از روش نيا در شدهي ساز هيشبي ها تيپالستوس از حاصلي نيجني اديبن
  .هستند منيا سالم درماني برا شده ديتولي اديبني ها سلول كه بود دواريام توان يم

  
  .است SCNTاين روش براساس : (ANT) افتهي رييتغ هسته انتقال روش .2

سلول سماتيك را قبل از اينكه به تخمك بدون هسته  ي در اين روش هسته
هاي موش،  عنوان مثال بعضي از جنين به. دهند منتقل كنند از نظر ژنتيكي تغيير مي

نمايند كه چون اين ژن، جنين را در  را حمل مي Cdx2 اي به نام  ژن موتاسيون يافته
سازد، بدين ترتيب جنين  ناتوان ميساخت تروفواكتودرم و در نتيجه ساخت جفت 

ها هنوز  شود؛ اين در حالي است كه جنين بالستوسيست متوقف مي ي در مرحله
فرض بر اين است كه جنين انسان . هاي بنيادي موش هستند قادر به ساخت سلول

دهد، لذا  نيز با همان موتاسيون، استعداد تبديل شدن به يك انسان را از دست مي
بايست جاي بحثي  به لحاظ اخالقي نمي  گونه بالستوسيست هاي اين ولاستفاده از سل
اما مشكل اين است كه معلوم نيست جنين انسان نسبت به اين . داشته باشد
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عالوه براي اثبات اين  به. ها داشتند موتاسيون همان رفتاري را داشته باشد كه موش
شود كه باز به  نياز مي موضوع، تحقيقات گسترده و تعداد زيادي جنين انسان مورد

جنيچ، ؛ 2792ـ2791، صص.م204ملتون، دالي و جنينگز، ( .لحاظ اخالقي جاي اشكال دارد
ال اخالقي ديگر اين است كه آيا دانشمندان بايد ؤس )2791ـ2787، صص.م2004

  هاي انساني معيوب انجام دهند؟ براي ايجاد جنين هاي ژنتيكي را عمداً دستكاري
 

  )پارتنوزنيك ينيجن ياديبن يها سلول( زپارتنوژن. 3
 دارندي اديبني ها سلول از شده مشتقي ها نيجن ازي اريبس كهي مشترك ي نكته

 انسان به شدند منتقل رحم به كهي صورت در كيئورت صورت هب كه است نيا
 رايي ها ژن ستيبا يم »روش انتقال تغيير هسته«و يا مثل  كنند يم دايپ نيتكو
 ديتولي براي گريد ي بالقوه منبع راًياخ. شد نيجن شتريب نيتكو از مانع تا داد رييتغ

 از حاصلي ها نيجن كه شد دايپ انساني درماني ساز هيشب هدف با پرتواني ها سلول
 .است زپارتنوژن نديفرا

ي ها تخم از كه ماتيپري ها نيجن از راي اديبني ها سلول نيال شدند قادر آنها
 انسان، در همچنين و ها ماتيپر در. آورند دست هب بود شده حاصل افتهي رلقاحيغ

 زنده توسيف به شدن ليتبد و رشد به قادر پارتنوژن از حاصل پرتواني ها سلول
 نيا با. است الزم زندهي ها نيجن ديتولي براي ژن نسخه دو نكهيا ليدل به. ستندين

 جادياي براي راه بتوانند دانشمندان كهي صورت در گرفت جهينت ستيبا يم طيشرا
ي درماني ساز هيشباز  ديبا كنند دايپي انساني ها پارتنوژن قيطر ازي اديبني ها سلول

ملتون، دالي و ( .شودي ريجلوگ) regenerative medicine(در پزشكي ترميم 
  )2792ـ2791، صص.م204جنينگز، 
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 مردم كه باشد نيا در حداقل ها روشبقيه  مثل ديشا روش نياي اخالق نكته
 به متعلق شده ديتولي ها سلول كه باشند داشته نيا ازي ناراحت احساس است ممكن
  .است مبهم ليتشكدر  آن گاهيجا كه استي كس
ي سازگار عدم امكان شود يم ديتول گوتيهوموزي ها سلول چون روش نيا در
 روش است ممكن روش نيا اگرچه البته. ابدي يم كاهش ماريبي براي بافت
 شود يم استفاده ها تياوئوس از چون اما باشدي درماني ساز هيشب به نسبتي تر ساده
ملتون، دالي و جنينگز، ( .ببرند بهره نيجن ازي اديبني ها سلول از توانند يم زنان تنها
 )2792ـ2791، صص.م204

 هاي مخصوص پدري ژن نبود در ايآ كه است مطرح هم الؤس نيا البته
)paternal imprimting (ي ها رده از توان يمPES نمود استفاده ونديپ منظور به.  

 عمداً پروسه نيا در كه باشد نياي قبل روش به نسبت روش نيا مزيت ديشا
ي ها ژن فاقد چوني عيطب طور هب و شود ينم نيجن هيشب موجودات شدن وبيمع باعث

 لذا استي ضرور تروفوبالست ساختي برا ها ژن نيا كه هستند مخصوص پدري
 فقط روش نياي ط عالوه هب. كنند دايپ نيتكو توانند ينم حاصلهي ها نيجن

  .نينج نه شوندي مي دستكار ها تياوئوس
  

  هاي اوليه اما مرده استفاده از جنين .4
چه اين روش اگر. ي مرده استفاده شودهاي يك موروالعنوان مثال از بالستومر به
هاي عنوان مثال، بالستومر به .تواند عملي باشد، اما دستيابي به آن سخت است مي

بايست عاليم حياتي الزم مانند قدرت تقسيم و تمايز در  جدا شده از موروال مي
با استفاده از اين  بعداً. محيط كشت و يا در محيط طبيعي خود را حفظ كرده باشند

. بودند تواني توليد شد كه كاريوتايپ طبيعي را حفظ كردههاي پر ها سلول جنين
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ا نداشته چه جنين ممكن است توانايي تكوين بيشتر رب ثابت شد، اگربدين ترتي
. را دارد hESCهاي  كافي براي توليد سلول ي هاي زندهباشد ولي هنوز بالستومر

دانند و  پيشنهادكنندگان، اين حالت مرگ جنيني را آنالوگ با مرگ مغزي مي
مرتز، پنينگز ( .كنند نمياخالقي محسوب ي جنين مرده را غيربنابراين استفاده از اجزا

اي از  هاي ويژه عنوان حالت بعضي نيز اين را به )2755ـ2749، صص.م2006و استريتگم، 
  ).طايي(گيرند  كنندگان عضو درنظر مياهدا
  

  هاي غيرطبيعي از نظر كروموزومي استفاده از جنين .5
آنيوپلوئيدي هاي كروموزومي از جمله  هايي با ناهنجاري جنين IVFدر كلينيك 

. ردندگ هاي سالم جدا مي جنين ي يا تريزومي قابل تشخيص است كه از بقيه
هاي  ها مناسب براي توليد رده سلول چه اين جنينمطالعات نشان داده است اگر

هاي غيرطبيعي  رسند اما نشان داده شده است كه اين جنين جنيني به نظر نمي
، .م2005مونه و همكاران، ( .نمايندهاي خود را تصحيح  اند كروموزوم توانسته
هاي  همين موضوع باعث گرديده است كه امكان توليد رده )1334ـ1328صص
البته تحقيقات بيشتري مورد نياز است تا . هاي بنيادي جنيني ميسر گردد سلول

  .هاي پايدار و سالم را ايجاد نمايند ها مي توانند رده مشخص شود جنين
  

  iPSهاي  هاي سوماتيك يا توليد سلول كردن سلول غيرتمايزي .6
تمايزي يا  ي شود تا به مراحل اوليه در اين فرضيه سلول سوماتيك وادار مي

تمايزي خود را  ي اي كه بتواند دوباره مرحله زايندگي خود برگردد، يعني به مرحله
 بالغ موشي ها بروبالستيفعنوان مثال  به. بار در جهت مورد نظر شروع نمايد اين
 .ندوش القاء پرتواني ها سلول به Oct4،Sox2  ،Myc ،Kif4 ژن 4 ورود با توانند يم
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 زيتما به قادر شگاهيآزما طيمح در و كنند يم انيب راي پرتواني ماركرهااين سلول 
 )663ـ76، صص.م2006تاكاهاشي و ياماناكا، ( .هستندي نيجن ي ندهيزا ي هيال سه به

 ساختي برا ماريب خودي ها سلول از توان يم كه است نيا روش نياي ايمزا از
ي ناسازگار مشكل بيترت نيبد و كرد استفاده افتهيزيتماي ها بافت اي و ها سلول
 و است آسان اريبسي انسان بالغي ها سلول بهي دسترس. ندارد وجود ونديپ دري بافت
 .ندينما استفاده آني ايمزا از توانند يم) مرد و زن(ي انسان نيجن دو هر عالوه هب

 لكن است شده برطرفي اخالق مشكلبه ميزان زيادي  ipsدر روش توليد 
در مقايسه با  iPSهاي  و ايمني رده يكيولوژيب تعادل با ارتباط دريي ها ينگران

hESC  ممكن كهي كيژنتي ها يدستكار به توان يم جمله آن از كه دارد وجودها 
 از استفاده اي و دينما جاديا ها سلولي نيتكو اتيخصوصي برا راي مشكالت است

را بعد از پيوند افزايش  هاي سرطاني كه احتمال توليد سلول Mycمثل  ها انكوژن
  .دهد مي

 نيا گريد مشكالت جمله از زين شده ذكري ها ژن ورود ي نحوه ازي ناش خطرات
  .است روش

ت و احتياج به تحقيقات وسيع و اگرچه اين روش داراي ريسك بااليي اس
  .تري است دوامتر و با اي دارد، اما به نظر دانشمندان روش منطقي هزينهپر

  
  (blastomere extraction)استخراج بالستومر  .7

 استخراج ن،يجن بيتخر نوبد پرتواني اديبني ها سلول آوردن دست هب گريد راه
 قبول قابل روش كيكه امروزه  PGDفرايند  در كه بيترت نيا به. است ربالستوم
 نيا سپس. شود يم گرفته هياول اريبس مراحل در نيجن از ربالستوم دو اي كي است

 كه يحال در شوند، يم استفادهي اديبني ها سلول ديتولي برا شده جداي هارالستومب
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 نيتكو و نمودهي نيگز النه مادر كي رحم در است قادر هنوز مانده يباق نيجن
 )2755ـ2749، صص.م2006استريتگم، مرتز، پنينگز و ( .دهد ادامه را خودي عيطب

 همزمان كشت ،الستومرهاب از تك hESCبراي توليد  هياول ي مطالعه در اگرچه
، .م2007كلمانسكايا و همكاران، ( الزامي بود hESCهاي  سلول با ها سلول نيا

با  hESCالين  ديتول ازي گريد روشي شتريب قاتيتحق با لكن )1972ـ1963صص
 موردي والد نيجن باي تهمكش آن در كه شد شنهاديپي الستومرب تك كشت روش

  )1350ـ1343، صص.م2009ايليك و همكاران، ( .نبود ازين
 موفق كه است 2009 سال در Micke Geens گزارش به مربوط گزارش نيآخر

جينز و ( .شدندي بالستومر 4ي ها نيجني الستومرهاباز  hESCالين  ديتول به
 ARTاز مزاياي اين روش اين است كه در كنار  )2717ـ2709صص، .م2009همكاران، 

 ديتول و شود ينم واردي بيآس نيجن نيتكو به وقابل انجام است  PGDاز طريق 
 ديتول. كند يم ريپذ امكان را نيجن بيتخر بدوني اديبني ها سلول ديجدي ها رده
 و PGDاز  شده متولد فرزند باي بافتي سازگار ونديپي برا تواند يم كهيي ها رده
 ي لهأمس ها روش ي هيبق به هيشب البته. داشته باشد آن برادران و خواهراني حت

 از شده استخراج ربالستوم كت هر كه است نيا آن و دارد وجود آن در زيني اخالق
  .است كامل انسان كي ديتول به قادر و است توان همهي الستومربچند نيجن
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  نتيجه
العاده و اساسي  اخالقي پيرامون توليد مثل انسان در كنار اهميت فوقموضوعات 

كه بتوان با  به همين منظور، اين. باشند بودن آن از موضوعات بسيار پيچيده مي
در پاسخ به . ممكن باشدبودن آن را تشخيص داد، شايد غير قاطعيت درست يا غلط

رغم اين كه دانش  عليشود؟  اين سؤال كه زندگي انسان از چه زمان شروع مي
هاي متعددي  شناسي تكويني گسترش يافته است پاسخ بشري در ارتباط با زيست

. اما هيچ اتفاق نظري در اين خصوص وجود ندارد ،توسط دانشمندان داده شده است
هنگام لقاح، (اند  حيات فرض شده أعنوان مبد كدام از مراحلي كه به هر

قابل دفاع بوده و ) و زمان زندگي مستقل گاستروالسيون، پيدايش امواج مغزي
ست بخشي از جواب نيز خارج از استدالل علمي ا. پشتيبانان خاص خودش را دارد
د به دوگانگي انسان دارد به اين معني اعتقااسالم . و مبناي اعتقادي و مذهبي دارد

رسند و در واقع شخصيت و يا  هم ميه كه در زمان خاصي از تكوين جسم و روح ب
به همين ترتيب . شود عبارتي انسان كامل از آن زمان شروع مي رديت انساني و بهف

سقط جنين كه ارتباط تنگاتنگي با شروع حيات دارد نيز در همان  ي لهأمس
  .متعددي براي آن وضع گرديده استچارچوب تعريف شده و قوانين 

دان كننده در درمان نازايي، تالشي است كه دانشمن هاي مختلف كمك روش
اگرچه . اند كار برده جهت افزايش شانس موفقيت باروري در زنان و مردان به

اي كه امروزه وجود دارد، كمك مؤثري در درمان  هاي متنوع و پيشرفته روش
هايي وارد  نازايي است، اما به سالمت روحي و جسمي مادر، همچنين فرزند لطمه

شود كه داراي  ف دارويي ميدر لقاح خارج رحمي، مادر ناچار به مصر. آورد مي
هاي اضافي كه بعد از درمان باقي  از طرفي جنين. عوارض جنبي جدي است

زا بوده و سرنوشت آنان تقريباً نامشخص است؛ اگرچه در كنار  مانند مشكل مي
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درمان نازايي به روش خارج رحمي اين امكان فراهم آمده است كه سالمت جنين 
مشخص كردن جنسيت جنين مانع بروز  از حيث ژنتيكي تضمين شده و با

  .س شودهاي ژنتيكي وابسته به جن بيماري
 ثرترؤمي مثل ديتول دهنده كمكي ها يورافن تا است ازين موردي اديزي ها تالش

 ريثأت از نكهيا بدون غالباً ديجد يمثل ديتولي ها يورافن سفانه امروزهأمت .ودش واقع
داندروپ و (. شود ارجاع داده مي يكينيكلي ها بخش به شودي ابيارزش آن سالمت و

 نيا در سالمت موضوعالزم به يادآوري است كه  )1608ـ1604، صص.م2011ورت، 
 به هم و كنند يمي ط راي درمان نديآفر كه) مادران اغلب( مارانيب به هم مقوله
 ديجد اختراعات و ها دهيا. شود مربوط مي است آن ي جهينت كه شده متولدي ها بچه
در يك  و رديبگ قرار قيتحق موضوع ديبا كه باشند سكيري دارا بالقوه ستيبا يم

ي برا و عبور نمايند كينيكل از شيپ مراحل قيطر از ديبا آل دهيا حالت
 دستگاهبا يك  كه زماني ما پزشكانال اين است كه ؤس. ندوش مطالعه مدت يطوالن
 چه شوند رو مي هروب است نشده شيآزما كامالًي قيتحق لحاظ به كه ديجد

 كهي خاصي دارو اي و ديجدي جراح كيتكن كي نمونهي برا. برخوردي دارند
ي برا (PGS)ي نيگز النه از شيپ نينجي كيژنتي بررس مثالً .است آمده باز به تازه
 كي عنوان به ابتدا روش نيا. استي خوب مثالي كروموزومي ناهنجار صيتشخ

 مشخص بعداً اما دنديگردي معرف ها كينيكل ازي اريبس در جاافتاده يمراقبتروش 
 .يحاملگ شانس شيافزا تا دنبال دارد هبي حاملگ شانس كاهش امكان كه شد

 نديفرا در موضوع نيا حاضر حال در )325ـ315، صص.م2009جرادز و ورت، (
 ي همه زيآنال اي وي قطب جسمي وپسيب جمله از مختلف اشكال دري ابيارز ي دوباره

جرادز و همكاران، ( .قرار دارد مناسب قاتيتحقي سر كي با انجام البته ها كروموزوم
  )577ـ575، صص.م2010
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 رييتغي مختصر اي و است ديجد كامالً كيتكن كي كه نيا نيبتشخيص  البته
ي زيچ هري قاتيتحق ي شهير ستيبا ينم نيبنابرا. است بحث قابل است كرده دايپ
 طيمح رييتغ با ارتباط در مثالً. گذاشت فرق فرع و لصا نيب ديبا و كردي بررس را

 به كنند يم كار آن با كهي افراد اغلب IVF شگاهيآزما در استفاده مورد كشت
 و ديجد اختراع كي تا استي فرع رييتغ كي نيا كنند يم احساس كه رسد يم نظر
 ماي قبل شناخت زانيم و استفاده مورد ي ماده عتيطب به است ممكن نيا البته. ياصل

 موضوعاتي برا است ممكن كهبستگي داشته باشد  آني سالمت و ساختار ي درباره
 نيچنددر گذشته  كه دهد يم نشان موضوع نيا .است شده يم استفادهي گريد

 از قبلي قاتيتحق نكهيا بدون است شدهي معرف كينيكل بخش به ديجد اختراع
  .باشد گرفته انجام آني سالمت وي منيا و ودنشب ثرؤم زانيمي برا كينيكل

 توپالسميس انتقال ،2اسپرمي سمسيتوپال داخل قيتزر ،1نيجني مادانج روش مثالً
 جزه ب عملكردها نيا باي مشكل چيه ايآ. تيساوئو ونيكاسينيتريو راًياخ و تخمك

 هستند، آن كردن ممنوع درصدد هم آن كهيي چندقلوزا ازي ناشي سالمت شكلم
 از تكي ها يحاملگي حت كه رود احتمال مي رياخي ها يبررسدر  اما ؟ندارد وجود
 كاهش اي و زودرس مانيزا جمله ازي حاملگ دريي باال خطر ايراد IVF قيطر
ي ماريب بروزي نگران اصلي ليدل اما است، نامعلوم آن علتاگرچه . هستند وزن
 است دهيگرد مشخصاست كه  Beckwith-wiedemann جمله ازي نادر و خاص
 .است نشان داده IVF در بين نوزادان متولد شده به روشي توجه قابل شيافزا

  )428ـ417، صص.م2009اوون و سيگارز، (
 سالمت نيمأت جهت در كهيي ها تيولؤمس بر عالوهبايد توجه داشت كه 

 مدنظر زين سالمي ها نسل جاديا در جامعه سالمت ،است به عهده مادر و نوزادان
 احتمال اگر .توجه نمود ديبا زين جامعه سالمتي احتمال اثرات به نيبنابرا. است
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 كسير دري كم شيافزا كي به ناشي از آن يكيژنت راتييتغ و IVF نيب ارتباط
 قابل جامعه سالمت در آن ريثأت شود، تيهدا گريد مشتركي ها يماريب اي سرطان
 ديجدي ها يورافني سالمت اثر ي درباره ستيبا يم نيبنابرا. بود خواهد مالحظه

 آنها نكهيا از قبل) جامعه ،كودكان ،انزن( ريدرگي ها بخش همهي براي مثل ديتول
 نيهم به .اطالعات جامعي كسب نماييم ميريبپذ استاندارد ابزار كي عنوان به را

 هاستفاد جانوران از ابتدا است ديمف و دارد امكان كه يزمانتا  شود يم هيتوص منظور
ي ا مطالعه چيه ICSIعنوان مثال قبل از تكنيك  كه بهالزم به توضيح است  .شود
ي كيتكن لحاظ به كه نيا خاطر به تنها نه موضوع نيا .نگرفت انجام جانوراني رو
 فرزندان ديتول به كه بود ديجد روش نياي فور تيموفق ليدل هب بلكه بود رممكنيغ

 آن كنار در و قيتحق شدني طوالن ليدل هب مواردي بعض در لذا. شدي منته سالم
 اطالعات كه ندينما قانع را خود دهند يم حيترج افرادي بعض آن، نيسنگ ي نهيهز
 اين با .نمود اجرا ماًيمستق را كار نيا اطياحت با شود مي نيبنابرا ،دارند راي كاف

 اطياحت با بخواهد اگري حت خاطر نبود بودجه تحقيق هدر مواردي نيز ب وجود
  .پذير نيست پژوهش امكانشود انجام  عملي شتريب

 از استفادهي برا ياديز فشار تحت مارانيباز سوي  است ممكن در مواردي نيز
 ماريب به كار نيا تيولؤمس شود يم باعثي گاه موضوع نيهم. باشند ديجد اختراع
 ايآ اما. بگيرد به عهده تعهدنامه نام تحت را تيولؤمس تمامبيمار  و شود منتقل

مشكلي را حل  ،ماريبوليت و گذاشتن عواقب ناشي از آن به دوش ؤواگذاري مس
  ؟نمايد مي

امكان انتخاب جنس، انتظارات نابجايي در زوجين ايجاد كرده است كه راه را 
اين موضوع، تاكنون عواقب . نمايد براي انتخابي كردن يكي از دو جنس هموار مي

 ي والدين و فرزند، اشاعهضداخالقي متعددي از قبيل صدمه زدن به ارتباط بين 
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تبعيض بين فرزند پسر و دختر و سوق دادن جامعه به سمت عدم تعادل جنسيتي را 
رد آو البته اين انتخاب جنس شرايط را براي افرادي فراهم مي. دنبال داشته است به

چنانچه انتخاب . دهنده توليد مثلي هستند هاي كمك وريكه مجبور به استفاده از فنا
وري اباشد، ممكن است بسياري از افراد سالم به سمت استفاده از اين فنجنس آزاد 
 هاي زياد و كاهش دسترسي افراد حقيقتاً نظر از تحميل هزينه صرف. هجوم آورند

هايي خواهد شد كه  باعث شيوع بيشتر ناهنجارياين امر وري، انيازمند به اين فن
در . وري داشته باشدااز اين فنكنندگان  رفت ارتباط زيادي با استفاده احتمال مي

مقابل نيز يعني دست نيافتن والدين به يك جنسيت مطلوب و مورد نظر  ي نقطه
گردد تحقيقات بيشتري در  پيشنهاد مي. ممكن است مشكالتي را به بار آورد

عنوان  از جمله اينكه چرا به. ارتباط با تعيين جنسيت به روش طبيعي انجام گيرد
اين . هايي دخترزايي شايع است ايي پسرزايي و در خانوادهه مثال در خانواده

ها  هايي به زوج تواند به لحاظ زنتيكي مورد بررسي قرار گيرد و مشاوره موضوع مي
  .داده شود
 عنوان دو روش متداول در سازي درماني امروزه به سازي توليد مثلي و شبيه شبيه
سازي  هدف شبيه. نمايند مي هستند كه اهداف كامالً جدا را دنبالمطرح جامعه 
سازي  مثلي، ايجاد يك فرد جديد اما مشابه با فرد والد است و حال آنكه شبيه توليد

تواند از لحاظ ژنتيكي ايجاد  هاي بنيادي است كه مي درماني توليد نسلي از سلول
  .هاي سازگار با افرادي كه به آن نياز داشته باشند را فراهم نمايد ها و اندام بافت

مثلي  سازي توليد شمار و درصد موفقيت پاييني كه تاكنون در شبيه خطرات بي
هاي  رو هستيم، همچنين احتمال سوءاستفاده از انسان در پستانداران با آن روبه

و ) در صورتي كه دانشمندان موفق به توليد آن در آينده گردند(سازي شده  شبيه
كشور دنيا تاكنون اين  30يش از ديگر، باعث شده است كه ب متعددل اخالقي يمسا
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به نظر نگارنده در اين زمينه بايد از افراط و . سازي را محكوم نمايند نوع شبيه
ند داي معتق عده. تفريط جلوگيري شود و هر چيزي را در جاي خود بحث كرد

باشد بنابراين براي  سازي توليد مثلي مي شبيه ي سازي درماني مقدمه چون شبيه
سازي درماني گرفته  شبيه يسازي توليد مثلي بايد جلو شبيه ي اشاعهجلوگيري از 

رسد  به نظر مي. رسد طرح خود اين موضوع غيراخالقي باشد شود كه به نظر مي
بايست اخالق ديني را در كنار  هاي احتمالي مي براي جلوگيري از سوءاستفاده

دانان  مردان و حقوق دانان، دولت تر كرد و دانشمندان، اخالق اخالق زيستي پررنگ
را به اتخاذ يك تصميم واحد همراه با پايبند بودن به موازين شرعي كرد و چنانچه 
نظرات ديني به روشني در اين زمينه تبيين نشده است سعي در فراهم نمودن بستر 

 .هاي ديني و علمي نمود مناسب براي طرح اين مشكل از جنبه

هاي بنيادي  هاي بنيادي جنيني و سلول سلولامروزه كاربردهاي درماني استفاده از 
هاي بنيادي جنيني در  سلول ،تر رغم كاربردهاي وسيع فرد بالغ مطرح است كه علي

ل اخالقي متعددي را مطرح يبه دليل استفاده از منابع جنيني، مسا ها درمان بيماري
. استعلمي در دنيا شده  ي لهأترين مسبرانگيز كند كه امروزه تبديل به بحث مي

سلول بنيادي بالغ، اميدوارند  ي دانشمندان با تأكيد بر تحقيقات بيشتر در زمينه
هاي بنيادي جنيني  سلول ي جايگزين تحقيق در زمينه وش رابتوانند در آينده اين ر

  .نمايند
هاي بنيادي بسيار متنوع و تغييرپذير است و همراه با  سلول ي تحقيق در زمينه

ثيرپذيري، أهاي جديد در خصوص ت ديدگاه. ها است ناشناختهاالت و ؤبسياري س
هاي بنيادي ممكن است جنبه  ها و فايده انواع كاربردها در ارتباط با سلول ريسك

  .موقتي داشته باشد
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رسد بسياري از اختالفات اخالقي پيش آمده به دليل اختالف در  به نظر مي
بودن عواقب ناشي از انواع م مبههاست كه بخشي از آن به روشن نشدن و  ديدگاه

ند انجام تحقيق روي مواردي كه دبعضي معتق. هاي ذكر شده ارتباط دارد وريافن
هاي ديگري است كه  استدالل اين گروه در وجود راه. بيهوده استند دار  لهأمس

هاي بنيادي جنيني با  سلول ي چرا در زمينه مثالً. مشكالت اخالقي كمتري دارد
شود حال آنكه امكان پژوهش در  ميانجام پژوهش قي زياد آن ل اخاليمساوجود 
ذكر شد نتايج  گونه كه قبالً همان. هاي بنيادي بالغ فراهم است سلول ي زمينه

صد نيست لذا اگر در  دست آمده از هر كدام از اين دو روش قابل استناد صد در هب
هاي ديگري  راه ،هاي بنيادي بالغ به شكست منجر شود درازمدت كار روي سلول

ها  نيز پيموده شده باشد و يا به نتيجه رسيده باشد تا بالفاصله جايگزين ناكامي
در ضمن . بنابراين تحقيقات موازي مهم هستند و نياز به پشتيباني دارند. گردد

هاي بنيادي  شناسي سلول تر از مباني زيست هدف از تنوع تحقيق كشف فهم دقيق
ا نبودن بعضي از تحقيقات گاهي بستگي به اين دارد از طرفي موجه بودن ي. است

جنين در مراحل از بعضي اعتقاد دارند استفاده كردن  مثالً. كه چگونه تفسير گردد
. تكوين براي استفاده در سلول درماني در حقيقت از بين رفتن جنين است ي اوليه
رفتن يك موجود از بين  ي اي نيز معتقدند از بين رفتن تعدادي سلول به منزله عده

سلولي در مواد ژنتيكي آن در  100 به دليل اينكه حياط يك جنين مثالً. بالغ نيست
شود و  نتيكي حفظ ميژها به يك فرد جديد مواد  هسته است كه با پيوند اين سلول

بنابراين گاهي ممكن . رود بنابراين جنين از بين نمي. شود به پيوندگيرنده منتقل مي
د و حكم بر حرمت آن ننسبت به يك فرايند آگاهي نداشته باشدانان  است اخالق

  .نمايند

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

 1390، بهار همسال پنجم، شماره پانزد      پزشكياخالقفصلنامه/  140

نين
ج

 
سي

شنا
 

ست
 زي
د بر

أكي
با ت

يد 
جد

 
ول

 سل
سي

شنا
 

ي و
ياد
ي بن

ها
...  

هاي انساني در  يكي از مشكالت اخالقي ديگر استفاده از حجم وسيعي از جنين
هاي متنوع از جمله استفاده  به استراتژي در اين زمينه قبالً. تحقيق و يا درمان است

و يا استفاده از تك بالستومر و  هاي ژنتيكي هاي مرده، يا داراي ناهنجاري از جنين
  .يا معايبي داشتند كه هر كدام مزايا غيره اشاراتي شد

در مجموع يكي از  IVFهاي اضافي ناشي از  در اين خصوص استفاده از جنين
فرض گرديد تا بتوان از آنها به منظور ايجاد  ها ترين راه ترين و ساده ايمن
تحقيقات اوليه نشان داد كه براي ايجاد . دكرهاي مختلف در پيوند استفاده  بافت

را كه برگرفته از طيف  hESCهاي مختلفي از  آميز بايد رده پيوندهاي موفقيت
ايجاد كرد تا بتوان سازگاري بافتي براي هر بيمار مورد هاست  وسيعي از ژنوتيپ

سازگاري  ي بافت فرض شود گيرنده و دهندهاگر . نياز پيوند بافت ايجاد كرد
اين وجود دارد كه ايمني  عدمدرجاتي از درمان در باز هم  ندشاب داشتههم  باخوبي 
به همراه سرطان  خطراثرات جانبي از جمله افزايش ممكن است براي بيمار خود 

مشاهدات . تري تكامل يابد كاربردي 3بنابراين بايد روش تحمل ايمني. داشته باشد
اند تحمل ايمني  دريافت نموده نشان داده است بيماراني كه پيوند مغز استخوان

بنابراين پيشنهاد . اند پيوندي از همان دهنده داشته هاي بيشتري نسبت به ديگر بافت
 hESCساز مشتق شده از  هاي خون تزريق سلول ي وسيله بهگرديده است كه بتوان 

استخراج  hESتحمل ايمني را القاء كرد و بعد سلول مورد نظر از همان الين سلول 
در اين صورت ممكن است پيوند بدون اينكه دو فرد از لحاظ ژنتيكي . نمود

 )682ـ672، صص.م2003ورت و مومري، ( .يكسان باشند بدون مشكل ايمني انجام گيرد

هاي  هاي سلول ثير تنوعات ژنتيكي و اپي ژنتيكي ردهالزم به توضيح است كه تأ
hES خاص همچنان ناشناخته  هاي هاي سلول دهدر توانايي آنها به تمايز به سمت ر

  .مانده است
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داري كه در  لهاز موضوعات معمول اما مسأذكر گرديد  گونه كه قبالً همان
هاي پرتوان و يا  انسان مطرح شده، اين است كه در توليد سلول ES تحقيقات سلول

در . شود هاي تخم استفاده مي خصوص از سلول هسازي درماني ب در انجام فرايند شبيه
واقع نياز  مورد بسيار زيادي براي چنين مطالعاتي ي هاي بدون هسته اين فرايند تخم

ها  بايست اين تخم شود چه كسي مي يندي كه صدها تخم استفاده ميادر فر. شوند مي
را فراهم كند؟ جمع كردن اين تعداد تخم از يك زن، خطرات زيادي را براي او 

 هاي ها، نياز است كه هورمون به چنين حجمي از تخمبراي دستيابي . شود محتمل مي
خطر مبتال شدن به  يند، عالوه برادر اين فر. ريزي به وي داده شود محرك تخمك

سرطان، خطر احتمالي مبتال شدن به سندرم فوق تحريكي تخمداني، از كار افتادن 
شي از خطرات نابا وجود . كند ها و پارگي تخمدان، زن را تهديد مي كليه و شش

هايشان  اين روش، بسياري از مردم نگرانند كه زنان فقير وادار به فروش تخمك
  7.هاي تجاري موجود در اين رابطه شوند به شركت

هاي تازه گرفته شده  هايي صورت گرفته است تا با استفاده از تخمك اخيراً تالش
موفقيت  شانس) هاي باقي مانده از درمان نازايي به جاي تخمك(از زنان جوان 

سازي، بيشتر شود و در نتيجه به  هاي بنيادي پس از انجام شبيه دست آوردن سلول به
هاي  ضمن، سلول در ).م2009تن از همكاران،  12آنگ و هو( .جنين كمتري نياز شود

ES ها و همچنين  محيط كشت، اوئوسيت طور عادي در توانند به اند كه مي نشان داده
ها را قادر  آن را ايجاد نمايند كه بدين ترتيب اوئوسيتهاي فوليكولي اطراف  سلول
بنابراين استفاده از  ).م2003تن از همكاران،  9هابنر و ( .كنند كه بالغ شوند مي

هاي گرفته شده  در مقايسه با اوئوسيت ESهاي  هاي مشتق شده از سلول اوئوسيت
خصوص،  تواند ضمن برطرف نمودن مشكل سالمت زنان در اين از تخمدان مي

  .هاي بنيادي نيز باشند منبع بهتري براي تحقيقات سلول
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 يهاي پرتوان بود القا هاي ديگري كه منبع بالقوه براي توليد سلول يكي از روش
كه در اين ) پارتنوزنز(تخمك در جهت تشكيل جنين بدون ورود اسپرم بود 

ها و  ناهنجارينظر از  ها صرف در اين روش. نيز منبع مورد نياز تخمك استروش 
هاي  سلول ي رسد در تهيه شود به نظر مي هاي تكويني كه ايجاد مي محدوديت

) تخمك(بايد زنان  هاي ديگر صرفاً بنيادي از دو روش فوق و بسياري از روش
رسد دانشمندان عالوه بر ايجاد تنوع در  به نظر مي. مورد استفاده قرار گيرند

  .نيز بيشتر نمايند را دهتكنولوژي، تنوع در منبع مورد استفا
ذكر شد  بعدي شدن منبع تحقيق لطمات اخالقي فراواني چنانچه قبالً موضوع تك

هاي بنيادي كه در آن جنس نر  ايجاد سلول ي لذا تحقيق در زمينه. نمايد ايجاد مي
توصيه باشد  دخيل باشد و يا كاهش تمركز روي منابع تخمكي جنس ماده

  .گردد مي
هاي بنيادي جنسي  اند از سلول هاي اخير محققين موفق گرديده خوشبختانه در سال

تمايز يافته را توليد نمايند كه تمام هاي بنيادي جنيني غير موش سلول ي بيضه
عنوان  توانند در آينده به ها مي اين سلول. هاي پرتوان را دارند هاي سلول ويژگي

و همچنين ) جهت پيوندهاي مختلف  توليد بافت(منبع جديدي براي مهندس بافت 
با توجه به  )1021ـ1009، صص.م2011ژانگ و همكاران، ( .كار روند هدرمان نازايي ب

در مراحل آزمايشي است و در انسان نياز به كار فراوان  كه اين روش فعالً اين
اما شايد اولين . ل اخالقي آن پرداخته شوديدارد، لذا كمي زود است تا به مسا

انساني  ي هاي بنيادي جنسي بيضه اشد كه چگونه بايد به سلولال اخالقي اين بؤس
  ساز دسترسي پيدا كرد؟ هاي اسپرم بدون تخريب لوله

هاي بنيادي در  هاي تحقيقي در ارتباط با سلول به هر حال اگر چه بسياري از ايده
چيزي كه بسياري  هاي بشري است اما آن آرمان وجاي خود با ارزش است و جز
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ها در  نبايد اين ايده.  كند ميمعتقدند اين است كه هدف وسيله را توجيه نبه آن 
بايد . ثير اهداف پژوهشي اجرا گرددأتحت ت ن وااليي دارد صرفاًأانسان كه ش

گونه  گونه تصميمات توسط افرادي به انجام برسند كه در زمان اخذ تصميم هيچ اين
  .دنمالي آن استفاده كنند، نداشته باشاي با پژوهشي كه قرار است از نتايج احت رابطه
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  ها نوشت پي
1‐ Cryopreservation 
2‐ ICSI 
3‐ immunotolerance 
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