Modern Technologies Law, 2022, 3(5)

https://www.mtlj.usc.ac.ir

http://doi.org/10.22133/MTLJ.2022.337921.1091

Ethical and Legal Challenges of Hybrid Human Production Technology (HumanAnimal Chimera)
Sima Hatami1, Fatollah Rahimi2*
1 PhD

Candidate in Public International Law and graduate of faculty of law and political sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant professor of Public International Law, Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

Article Info
Original Article
Received:
17-4-2022

Accepted:
6-7-2022

Keywords:
Chimera
Human rights
Hybrid human
Human dignity

Abstract
Efforts in medicine and tissue engineering have shown that the production of
human tissues and organs within compounds of human-animal cells is possible
through a technique called interspecific blastocyst complement. The creation of
human-animal chimeras allows the medical world to test some of the common
features of humans, namely their stem cells, in the bodies of other living things.
Among reconstructive medicine's significant achievements are numerous benefits,
including the production of human organs in animals and their ultimate use in organ
transplant surgery. This article uses an analytical approach to explain this vital
technology’s legal regime. Since human essence and soul are divine, and inherent
dignity governs the bondage of living human cells from birth, the legal challenges
to hybrid humans, which contain human cellular composition, seem to be due to
this gift, namely, The description of being human is of particular importance that
should be considered in modern medical and tissue engineering approaches.
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مقدمه

ً
با پیشرفتهای اخیر و نو ین علم پزشکی و بیوزیستی ،تولید بافتها و اندامهای انسانی در داخل بدن ترکیبات انسان ـ حیوان که اصطالحا کایمرا
نامیده میشوند میسر است .این موجود بخشی از انسان است که از طریق فنی به نام مکمل بالستوسیست بینگونهای بهوجود میآید ( Wu Jun

 .)et al., 2016کایمراها از انواع دیگر موجودات «بینگونهای مانند هیبریدها و حیوانات تغییریافتۀ ژنتیکی متمایزند .هیبریدها با ترکیب یک
تخمک از یک گونه و اسپرم از گونۀ دیگر تشکیل میشوند ،درحالیکه حیوانات تغییریافتۀ ژنتیکی (ازجمله حیوانات تراریخته) با قراردادن یک یا
چند ژن از یک گونه در گونۀ دیگر ایجاد میشوند .هیبریدها و حیوانات تغییریافتۀ ژنتیکی مخلوطی از دی ان ایهای انسان و حیوان را دارا خواهند
بود .در مقابل ،کایمراها از ترکیب سلولهای انسان و حیوان تشکیل شدهاند.
این فن شامل و یرایش ژنهای جنین حیوانی برای جلوگیری از رشد اندامها یا بافتهای خاص انسانی با هدف ایجاد «جوانۀ رشد سلولی
» است که در آن ،سلولهای پرتوان انسانی میتوانند اندامها یا بافتهای انسانی را تولید کنند .سلولهای بنیادی پرتوان انسانی سپس به جنین
مبدل میشوند تا یک کایمرای ترکیبی از انسان ایجاد کنند ـ یعنی موجودی متشکل از ترکیب سلولهای انسان و حیوان؛ که این امر مورد مداقه
است ( .)Scudellari, 2016, pp. 310–312حتی اخالق حرفهای ایجاب میکند بر سر موضوع تزریق سلول انسان به حیوان بحث شود؛ چرا
که خالف آن ،یعنی تزریق سلول حیوانی به انسان ،از نظر اخالق و کرامت انسانی محل چالش اخالقی مؤکد است؛ اما نتیجۀ این ترکیبات
اندامهایی است که از سلولهای انسانی تشکیل شده است (.)Rashid et al., 2014, p.406
درخصوص ایجاد کایمرای بینگونهای ،از مکمل بالستوسیستهای بینگونهای موش ،برای تولید اندام از یک گونۀ خاص موش در بدن
گونۀ دیگر ،استفاده شده است .برای مثال ،در پژوهشی که در سال  2010انجام گرفت ،کوبایاشی و همکارانش سلولهای بنیادی پرتوان موش
صحرایی را به بالستوسیستهای موش خانگی تزریق کردند که توانایی تولید پانکراس را نداشتند و بدون آن ،مدت کوتاهی پس از تولد میمردند.
ً
بااینحال ،سلولهای بنیادی موش صحرایی با موفقیت این جوانه و تودۀ رشدی را پر کردند و یک لوزالمعدۀ عملکردی ایجاد کردند که تقریبا
بهطور کامل از سلولهای موش در بدن یک کایمرای موش تشکیل شده بود .سپس این لوزالمعدۀ بهوجودآمده با موفقیت به موشهای غیرکایمر
پیوند زده شد ()Yamaguchi, 2017, p.191
در سال  ،2017محققان مؤسسۀ مطالعات بیولوژ یکی سالک اعالم کردند که جنینهای کایمریک انسان و خوک ایجاد کردهاند .این نوع
جنینهای کایمری با تزریق سلولهای بنیادی پرتوان القایی انسان به جنین خوک ،با کاشتهشدن در بدن خوک ،به مدت  28روز ایجاد شدند.
لذا ،در پایان این فرایند ،سلولهای انسانی را میتوان در سراسر بافتهای مختلف جنین کایمریک انسان ـ خوک (البته با سرعت کم) یافت ،که
نشان میدهد مکمل بالستوسیست بینگونهای را میتوان بهطور بالقوه برای تولید اندامهای انسان در بدن حیوانات کایمریک انسان ـ حیوان بهکار
برد (.)Wu et al, 2017, p. 473
جالب توجه است ،در بسیاری از نظامهای حقوقی ،ازجمله برخی که رو یکردی بسیار محدودکننده برای ایجاد جنینهای کایمری دارند،
ایجاد کایمرای انسان ـ حیوان با تزریق سلولهای انسانی به جنینهای حیوانی در محدودۀ خألهای قانونی قرار میگیرد .با توجه به این مباحث،
این پرسش اساسی مطرح است که چه رژ یم حقوقی بر ترکیبات انسان ـ حیوان حاکم است و چه نگرانیهای اخالقی مهمی مرتبط با ایجاد چنین
ترکیباتی موجود است.
بهنظر میرسد ،بهعلت فقد مقررات قانونی در این حوزه ،ضرورت دارد تمهیدات مربوط به تدو ین و تنظیم مقررات در مورد ترکیبات انسان
ـ حیوان در دستورکار قرار گیرد .در این جستار تحقیقی و تحلیلی ،در نهایت به این نکته پرداخته میشود که تنظیم مقررات باید بین دو هدف مهم
تعادل ایجاد کند؛ یعنی تسهیل انجام تحقیقات مفید و نیز جلوگیری از آزمایشهای غیراخالقی با موجودات کایمریک که دارای درجۀ قابلتوجهی
از وضعیت اخالقی از نگاه بسیاری هستند که مربوط به سلولهای انسانی میشود ( .)Gonzalez, 2015این مدعی از آنجا ناشی میشود که
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حقوق بشر حقوق متعلق به انسان از زمان تولد است و حقوق مربوط به دورۀ جنینی و سلولی تسری نمییابد .اما در کنوانسیون امریکایی حقوق
بشر ( مادۀ  )4تسری این حقوق به زمان نطفه اختصاص یافته است .برخی رو یان را انسان کامل میدانند و برخی بر آن بعد اخالقی بار نمیآورند؛
لکن ضرورت پاسداشت نشئۀ انسانی موجب اطالق اخالق بر رو یان و سلولهای بنیادی انسانی در رو یکرد اخالق پوزیتیو یستی شده است.

 .1تعریف عام کایمرا

ً
کایمرا ارگانیسمی است که محصول ترکیب دو یا چند ارگانیسم مجزای دیگر است که ماهیتا از یک جنس نیستند .البته نوعی کایمرا هم موجود
است که محصول تولیدمثل جنسی به طریقی خاص است (.)Crane et al., 2019معادل فارسی این واژه در فارسی آمیژه است که از ریشۀ
یونانی کایمرا یا شیمر گرفته شده است .در این تحقیق از واژۀ کایمرا استفاده شده است که با امتزاج انسان و حیوان به شیوۀ تزریق سلولهای
بنیادی انسان به رو یانهای حیوانی و نگهداری جنین ایجادشده در شکم حیوان ماده شکل میگیرد .مؤسسۀ ملی سالمت امریکا در سپتامبر 2015
بهصراحت بررسی کایمراهای انسان ـ حیوان را مستلزم پیگیری دقیق دانست و اعالم کرد از این دست تحقیقات حمایت نمیکند ،چرا که احتمال
تغییر در سطح شناختی حیوانات در صورت امتزاج با سلولهای مغزی انسان وجود دارد.
نوعی کایمرای طبیعی وجود دارد که برخالف نوع مصنوعی آن که با دست بشر ایجاد میشود ،جنینی است که از طریق تبادل سلولها و
ترکیب آنها در رحم مادر شکل میگیرد و نتیجۀ آن ناپدیدشدن یکی از دوقلوها است .این روند مانند مکش پارازیتگونه است که یکی در داخل
بدن دیگری بهعنوان میزبان وارد میشود .نوع دیگری از کایمرا بیمارانی هستند که بهدنبال پیوندهای عضو یا اندامهایی (زنده یا مرده) از بدن
انسانی دیگر هستند که خود ترکیب نوعی کایمرا تلقی میشود .این نوع پیوند انسان ـ انسان مخاطرات و ریسکهایی دارد ،اما روشی مرسوم در
پزشکی و علوم پیوندی است.

 .2تعریف خاص کایمرا
بهطور کلی دو نوع کایمر موجود است :درونگونهای و بینگونهای  .نوع اول از پیوند مشابه موجود همنوع ایجاد میشود و نوع دوم منوط به استفاده
از موجودی متفاوت یا مشابه از رده یا طبقۀ مشابه جاندار است.

 .1-2انواع کایمریسم درونگونهای (حیوان به حیوان) و /یا (انسان به انسان)
این نوع از کایمرا بین یک گونۀ خاص یا همنوع رخ میدهد یعنی میانگونهای نیست ( .)Chia, 2014تحقیقات کایمرا برای نخستینبار در سال
 1920توسط موری و هاکسلی انجام یافت ( .)Murray & Huxley, 1925اولین کایمر رو یان موش برای نخستینبار توسط آندزژ تارکووسکی
و بیاتریس مینتز در دهۀ  1960طراحی شد .کایمرهای درونگونهای در مورد رو یانهای موش با ترکیب دو رو یان مختلف از موش ایجاد شد
(.)Tarkowski, 2004
شیوههای نو ین کایمریسم به تولید کایمرهایی با تلفیق سطوح مختلف سلولی منجر شده است که به بالستوسیستهای و یا رو یانهای
کایمری میانجامد .در نوع نو ین این آزمایشها از حیواناتی غیر از موش نظیر جوندگان ،گوسفند و موشهای صحرایی استفاده میشود
(.)Tarkowski, 2004, p.904
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 .2-2انواع کایمریسم بینگونهای
 .1-2-2حیوان ـ حیوان
این نوع کایمرا از دهۀ  1970با انجام آزمایشهای متعدد کشف شد که منجر به ایجاد کایمریسم بینگونهای شد .اولین نوع این کایمرا را
دانشمندی به نام استرن ایجاد کرد .وی توانست بالستوسیستی را در سال  1973طراحی کند که از ترکیب موش صحرایی و موش بهوجود آمد
(.)Stern, 1973
از مدرنترین آنها ،که اولین هیبرید انسان و میمون بود (خبرگزاری دانشجو )1398 ،و البته نقض اصول اخالقی تلقی میشود ،به دست
دانشمندان اسپانیایی به رهبری خوآن کارلوس ایزپیسوآ بهوجود آمد که تحولی در پیوند اعضای انسانی است.

شکل  :1کایمیرای انسان ـ حیوان

 .2-2-2انسان ـ حیوان
کایمرای انسان ـ حیوان نوعی دیگر از کایمرای بینگونهای است که از طریق دستکاریهای مصنوعی از سلولهای مختلف در جهت امکان
پیشرفت آنها از انسان به حیوان انجام میشود )Greely, 2013(.امروزه این قبیل آزمایشهای سلولهای بنیادین از حوزههای موردعالقۀ
دانشمندان است()Baylis & Fenton, 2007, pp.195-208؛ چرا که مطالعه و بررسی سلولهای بنیادین در بدن انسان محدودیتهای اخالقی
دارد و بسیاری از دانشمندان برآناند که فرصت را برای تولید کایمرای ترکیبی انسان ـ حیوان غنیمت شمارند؛ یعنی کایمرایی که دربردارندۀ میزبان
حیوان رو یان بالغ یا جنینیاند .این نوع کایمر دارای دو شکل عمده است:
الف) اگر میزبان انسان ـ حیوان گیرنده یا میزبان بالغ باشد.
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جالب توجه آنکه آزمایشهای کایمرای انسان ـ حیوان بالغ با نوع تکنیک چارلز وکانتی ( )Cao et al., 1997از مرکز پزشکی دانشگاه
ماساچوست معرفی شد .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که در نوعی موش غضروف گوش انسانی پدیدار شد .وی با استفاده از فنون مهندسی بافت
توانست در بدن میزبان حیوان و در پشت او گوش انسانی را پرورش دهد (طباطبایی وجاو ید1394 ،؛ جاو ید. )1400 ،در این روش دانشمندان
به جای استفاده از سلولهای سوماتیک ،از سلولهای بنیادی انسان بهره میگیرند .همچنین ،پیوند سلولهای انسانی به میزبانهای غیرانسانی
تزریق و پیوند زده میشود.

شکل  :2موش چارلز وکانتی با غضروف اللۀ گوش انسان در پشت خود

در پروژۀ مؤسسۀ مکس پالنک با نام مخفف ام پی ای ( ،)MPIدر سال  ،2003پیوند سلولهای عصبی انسان که مسئول تولید دوپامین هستند
انجام شد .در این تحقیق از سلولهای بنیادی رو یانی انسان به مغزهای موش پیوند زده شد .آزمایشی مشابه برای درمان بیماری پارکینسون به
انجام رسید ( .)Huther, 2009, pp. 12-31طبق آزمایشهای دانشگاه ییل امریکا ،دانشمندی به نام یوجین ردموند درصدد حل مشکل بیماران
پارکینسون برآمد و آزمایش خود را با پیوند سلولهای عصبی بنیادی انسان به مغز میمون سبز افریقایی تکمیل کرد (.)Bearden, 2005
ب) اگر میزبان انسان ـ حیوان گیرنده یا میزبان رو یان یا جنین باشد.
تاریخ اولین آزمایشهایی که در آن ،سلولهای انسانی به گیرندۀ حیوان تزریق و پیوند شد به سال  2001بازمیگردد که در دانشگاه هاروارد
انجام پذیرفت و در مرحلۀ جنینی (رو یان) صورت گرفت .دانشمندی به نام ایوان سیندر با تیم تحقیق خود سلولهای بنیادی عصبی انسان را به
مغز جنین میمون پیوند زد .دانشمندان منتظر شدند تا کرتکس مغزی رشد کند و سپس توانستند آزمایشهای بافتشناسی خود را روی آن انجام
دهند .مشاهدات حاکی از این بود که سلولهای انسانی بهطرزی گسترده مهاجرت کردند ،باقی ماندند و در نهایت ادغام شدند .موفقیت
بهدستآمده در بهبودی و پیشبینی روند درمان ژندرمانی و راهکارهای جایگز ین شگفتانگیز بود که البته از طریق پیوند سلولهای بنیادی
عصبی نورونها به مغز پستانداران بزرگی غیر از انسان و در نهایت در انسان محقق شد ( Robert & Baylis, 2003; Ourednik et al.,

..)2001
در سال  2003تیمی حرفهای از محققان آلمانی مجوز تزریق سلولهای بنیادی عصبی انسان به میمون را بهدست آوردند .طی تحقیقی در
مؤسسۀ ماکس پالنک با رهبری اولیور براستل ،پروژۀ تمایز سلولهای بنیادی رو یان انسانی و ترکیب سلولهای بنیادی تولید دوپامین در میمونها
انجام شد.
آزمایش دیگر کایمرای رو یان توسط اسماعیل زنجانی در دانشگاه نوادای امریکا انجام شد .تیم تحقیق سلولهای بنیادی خونی را که از مغز
استخوان انسان استخراج کرده بودند به جنین گوسفند تزریق و پیوند کردند ( .)Westphal, 2003شگفتزدگی دانشمندان در یافتن این حقیقت
است که چگونه سلولهای عصبی انسان در بدن میزبان حیوان مهاجرت میکنند و بهمنظور توسعۀ اندام زنده رشد و نمو مییابند که این امر در
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مغز حیوان هم محقق است و چگونه در ترکیب با ساختار سلولی مغز میزبان عمل میکنند .آزمایشهای گوناگون نشان میدهد سلولهای بنیادی
انسانی در رو یانهای حیوان تمایز مییابد .تزریق صدهزار سلول بنیادی رو یان انسان به مغز سلولهای رو یان چهاردهروزۀ موش نشان داد که
سلولهای عصبی انسان در مغز موشها قابلیت فعالشدن را دارند ( .)Muotri et al. 2005میزان سلولهای عصبی رو یان انسانی بهکاررفته در
تحقیق فرد اچ گیج از موسسه سالک میزان  0/1درصد بود که نشانگر فعالشدن همین میزان سلولهای عصبی انسان در مغز موشها بوده است
( .)Muotri et al. 2005آزمایشهای وی اقبال عمومی را به جهت دستاورد علمیاش در امیدبخشی برای درمان بیماریهای عصبی و مغزی
در انسان به همراه داشت (.)The New York Times, 2005
هوشمندسازی حیوانات که در مدلهای موش ـ انساننما در دهۀ  1980توسط و یزمان انجام شد سروصداهایی را بهدلیل مشکالت اخالقی
بهپا کرد .وی سلولهای عصبی انسانی را جدا میکرد و با ایزولهکردن آن از جنین انسانی در مدل موش انساننما قرار میداد .این موجود با
نورونهای عصبی انسان قابلیت تحقیق بر نورونهای زندۀ انسانی داخل ارگانیسم زنده را مهیا میکرد که تا پیش از آن بیسابقه بود .در سال
 2003نتایج نشان داد که سلولهای مغز انسان قابلیت ابقا ،مهاجرت و حتی پیوند و وصلشدن به مغز موشهای اس سیای دی یا موش انساننما
را دارد ( .)Tamaki et al., 2002و یزمان قصد داشت از نورونهای عصبی مغز موشها یا همان مخچۀ موش استفاده کند که چند هفته بعد از
مرگ بمیرد .در نتیجه موشهای بیمار همان واکنشهایی را نشان دادند که بیماران واقعی که از بیماری فردریک آتاکسیا رنج میبرند از خود بروز
میدادند که نوعی نقص شدید حرکتی و فلج حرکتی بود .پیش از مرگ سلولهای مخچه در موش ،و یزمان سلولهای عصبی انسان را که از
جنینهای سقطشدۀ انسانی بهدست آورده بود ،به قسمتی از مغز موشها پیوند زد .با مشاهدۀ فعالیت مخچه ،و یزمان منتظر بود تا ببیند سلولهای
ً
پیوندشدۀ انسانی کارکرد واقعی در مغز موشها دارد یا ندارد .خصوصا درمورد عالئم آتاکسیا ،در نهایت امر وی مشاهده کرد که عالئم ناپدید
شد یا درمان کلی شد.

 .3-2کایمرای حیوان ـ انسان
در این روش ،ترکیبات حیوان بهصورت جزئی یا کلی اندام بهصورت مصنوعی به ارگانیسم زندۀ انسانی ورود مییابد و پیوند میخورد .مثالهای
بارز در تبیین این نوع کایمر حیوان به انسان در پیوند اعمال جراحی اندامها و بافتهای حیوانی به انسان است .استفاده از ارگانها /اندامهای
ً
حیوان برای جایگز ینی اندامهای انسان و نوعی ترمیم کامال امیدبخش بهنظر میرسد و خطر مرگومیر انسانی را کاهش میدهد .اما محققان
پیوندهای بافت و اندامهای حیوان به انسان را بدون مخاطره نمیدانند ( .)Deschamps et al., 2005; Reemtsma, 1995استفاده از اندامهای
حیوان مسئلۀ کمبود ارگان و اندامها را در اعمال پیوند حل میکند .پسزدن بافت پیوندی از حیوان به انسان ،رد آن از سوی سیستم ایمنی بدن
انسان نسبتبه ارگان و هرگونه جسم خارجی بهعنوان بارزترین موانع پیوندهای حیوان به انسان است .گاه برای تحقق آن ،سرکوب دستگاه ایمنی
در عدم پسزدن موجبات عفونتهای شدید را فراهم میآورد که ممکن است به مرگ بیمار منجر شود (جاو ید.)1388 ،
در دهۀ  ،1930پیوندهای حیوان به انسان در تولید کایمرای حیوان ـ انسان محقق شد .محققی روسی در فرانسه به پیوند بیضه از بابونها
به مردان انسانی و تخمکهای میمون به زنان انسانی همت گمارد و نتایج تحقیق خود را روی بیش از دوهزار بیمار آزمود .گرچه موفقیت ناچیزی
بهدست آمد و غدد درگیر در آزمایش واکنشهای زیاد سیستم ایمنی را سبب نشدند ،از این حیث نکتهای حائز ارزش تولید شد ( Deschamps

 .)et al., 2005هرچند پیوند حیوان به انسان موفقیتآمیز نبوده است ،تزریق سلولهای حیوانی و نه بافت حیوانی دارای دستاوردهای علمی
است .برای مثال ،پوست قورباغه بهعلت خاصیت لزج آن و انعطافپذیری فوقالعاده سالها برای درمان سوختگیها در انسان بهکار میرفت.

 .4-2ترانسژنیکها یا تراریختهها
این روش به اختالط ژنی اطالق میشود که انتقال اطالعات ژنتیکی از گونهای به گونۀ دیگر است .در این روش ،موجود دارای و یژگیهای جدید
میشود و قابلیت انتقال آن را به نسلهای بعدی خود دارد .یکی از شیوههای متداول برای تست و استفاده از روشهای انتقال ژن جدید و گزارش
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ژنهای خاص در توالی ژنهای پستانداران است .جرالد شوتن و تیم تحقیق او نوعی میمون بومی هند را به نام اندی ایجاد کردند ( Chan et

 .)al., 2001این واژه برعکسشدۀ دی ان ای در زبان انگلیسی است که در سال  2001با دستکاریهای ژنتیکی ایجاد شد .پروتئین فلورسانت
ژلهماهی در این میمون انتقال یافت و نتیجه آن شد که حیوان مزبور زیر تأللؤ برخی انوار خاص میدرخشید و به رنگ سبز روشن درمیآمد .در
ُ
سال  2006هم دانشمندان کرههای خوکهای ترانسژنیک را ایجاد کردند که بخشی از توالی ژنتیکی به آنها پیوند زده شد و به رنگ فسفری
میدرخشیدند (.)Hogg, 2006
با استفاده از ژنهای گزارشگر مانند ژن جی اف پی  ،دانشمندان میتوانند مطمئن شوند که ارگانیسمهای ترانسژنیک اطالعات بیگانۀ
ً
معرفیشده را دارند ،مثال ژنهایی که عامل بیماریاند.
در سال  2000دانشمندان فرانسوی ژن آلبینو یا زالی خرگوشی به نام آلبا را دستکاری کردند تا دارای جی اف پی فلورسانت باشد و بدین
ترتیب نظر عموم را معطوف به پروژههای خالقانۀ ترانسژنیک کردند.

شکل  :3ترانسژنیکهای فلورسانت

 .1-4-2ترانسژنیکهای انسان ـ حیوان

ً
این روش بینگونهای در تبادل اطالعات ژنتیکی در قالب ترانسژنیک معموال با دستکاریهای ژنتیکی میان دو گونۀ خاص همراه است
 .در این روش ،حیوان میزبان تلقی میشود و مدل حیوانی تقلیدی برای درمان بیماریهای خاص انسانی است که ارگانیسمهای حیوانی بهصورت
تقلیدی با اطالعات خاص ژنتیکی نظیر ژنهای تولید بیماریها در انسان یا ژنهایی که در انسان وی را مستعد ابتال به و یروسهای خاص،
سرطان و نقص سیستم ایمنی بدن و ...میکند ،ترکیب میشوند .گزارش آ کادمی پزشکی انگلیس در سال  2006چنین اشاره میکند که بهنظر
ضروری است چارچوب مفهومی و دقیق از مقررات صحیح حاکم بر موجودات ترانسژنیک و کایمرا با مقدار دقیق محتو یات و مواد ژنتیکی
انسانی در آنها مشخص و تعیین شود.

 .2-4-2ترانسژنیکهای حیوان به انسان (حیوان-انسان)
این روش در اصالح ژنتیکی برای انسان کاربرد دارد .در سال  ،2007دانشمندان دانشگاه کورنل با رهبری زو روزن واکس ژنهای فلورسانت
جی اف پی را به بالستوسیستهای انسانی تزریق کرد .وی از این طریق قصد داشت مشاهد نماید که آیا ژنها در تمام سلولهای درحال رشد
پخش میشوند یا خیر و در واقع سلولهای توسعهیافتۀ جدید در رو یان رنگی و درخشان شدند .آزمایش برروی رو یانهای غیرقابل رشد و بهنوعی
با نقص کروموزومی شدید انجام پذیرفت و بعد از سه روز ازبین رفت (.)Zaninovic et al., 2007
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تفاوت کایمرا و ترانسژنیکها در مجسمۀ خالقانۀ طراحیشده بهدست هنرمندی به نام پیکینینی در جشنوارۀ هنری ونیز استرالیا در سال
 2002نمود واقعی داشت که موجواتی از ترکیبات هیبریدی انسان ـ حیوان را به نمایش گذارد .این مجسمه با نام «خانوادۀ جوان» حیرت همگان
را برانگیخت .مجسمه حاکی از موجود مادهای است که ترکیبی از انسان و خوک است و بچههای هیبریدی انسان ـ خوک در حال مکیدن شیر
مادرشاناند .این مجسمه نماد ترانسژنیکها در دنیای امروزی است .هو یت خانوادۀ جوان بهتصو یرکشیده در این اثر هنری به خانوادۀ هیبریدی
انسان ـ خوک اشارۀ مستقیم دارد.

شکل  :4مجسمۀ خانوادۀ جوان نماد ترانسژنیکها و هیبریدهای انسان-خوک

 .5-2هیبریدهای انسان ـ حیوان
موجودات ترکیبی بینگونهای و نیز ترکیب انسان ـ حیوان در مرحلۀ سلولی کایمرا یا شیمر نام دارد و اگر در مرحلۀ ژنتیکی باشد ،ارگانیسم
ترانسژنیک است .اما اگر ترکیب بینگونهای در مرحلۀ تخم یا زیگوت و تولید گامتهای انسانی (اسپرم و تخمک) باشد که بهصورت طبیعی
هم حادث میشود به آن هیبرید گویند .این هیبرید انسان و حیوان قابلدرک است و حتی نیاز به بیوتکنولوژیهای مدرن هم ندارد .این مسئله در
میان پستاندارانی مانند شامپانزه ،گوریل و اورانگوتان دیده شده است.
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شکل  :5اولین جنین انسان ـ میمون

زیستشناس روسی متخصص در زمینۀ باروری مصنوعی ،ایلیا ایوانف )Rossiianov, 2002( ،با تالش و نهایت کوشش به ایجاد هیبرید انسان
ـ میمون در سال  1920پرداخت .در مأموریتی به افریقا که از سوی دولت روسیه حمایت و پشتیبانی میشد ،ایوانف به پروژۀ عجیب باروری
ً
شامپانزه ماده با اسپرم انسانی همت گمارد که البته به موفقیت نینجامید .شرایط باروری از این طریق کامال مغایر و مخالف با شئونات مرسوم
اخالقی بود .خوشبختانه نتایج آزمایشهای وی هرگز به ثمر نرسید و ایوانف از ارج و ابهت همیشگی خود نزد بولشو یکها برای همیشه افتاد و
در نهایت سر از زندان سیاسی در شوروی سابق درآورد .جالب توجه آنکه در میان فیلسوفان قرن نوزده میالدی در فرانسه ،ژان ژاک روسو از
طرفداران این قبیل آزمایشها بود (.)Huther, 2009. p. 30

 .6-2سیبریدهای انسان ـ حیوان
فناوریهای جدید در زمینۀ بیوتکنولوژی مدرن فرصتهای مغتنمی را برای ایجاد ترکیبات انسان ـ حیوان بهدست میدهد .افزایش تقاضا برای
سلولهای بنیادی و رو یانهای انسانی دانشمندان را بر آن داشته است تا به راهکارهای حصول سریع این نوع سلولها دست یابند .بیشک از قِـبل
این مضامین چالشهای اخالقی هم حاصل میشود .بهترین گز ینه رجوع به سلولهای انسانی (رو یان) وترکیب آنها با انتقال هستههای سلولی
به تخمهای خالیشدۀ حیوانات است .این روش کلونینگ نامیده میشود که سلولهای سوماتیک در آنها انتقال مییابد. .در این حالت ،سلول
خالیشده تنها دارای دی ِان آ در میتوکندری خود است .وقتی این روش در تخم و زیگوت و هسۀه گونههای مختلف دیگر انجام شود ،آنگاه

موجود شکلیافتۀ هیبریدی نوکلئوسیتوپالسمی یا همان سیبرید است .واژۀ سیبرید از ادغام هیبرید و سیتوپالسم نشئت گرفته است .سیبرید نوعی
ً
کایمرا است ،چرا که اطالعات سلولی و ژنتیکی موجود اهداکننده در تخمک خالیشده (حیوان) رشد میکند و جنین ایجاد و مجددا تزریق به

همان بالغ مشابه برای تولید و تولد میشود.
اتحادیۀ اروپا بر روی طرحی در زمینۀ کایمرها و دیگر موجودات بینگونهای به فعالیت پرداخت و برخی متخصصان سیبریدها را هیبرید و
برخی دیگر کایمرا طبقهبندی کردند ( .)Weschka, 2008ازآنجاکه تولید سیبریدها حاصل از امتزاج گامتها از دو گونۀ مختلف نیست ،در
این تعبیر نمیتواند هیبرید واقعی باشد .هیبریدها محصوالت حاصل از گامتهای جنسی دو موجود یا دو گونۀ مختلف است .اما تکنیک انتقال
سلولهای سوماتیک که بهعنوان کلونینگ شناخته میشود با ایجاد گوسفندی به نام دالی توسط دانشمندان اسکاتلندی تحولی در نگرش به
سیبریدها اعطا کرد.
لیل آرمسترانگ از دانشگاه نیوکاسل انگلیس تحقیقات خود را بر روی گامتهای گاو در توسعۀ سلولهای بنیادی در درمان دیابت به انجام
رسانید .وی نتایج بهدستآمده را برای درمان بیماری فلج نخاع هم بهکار بست .اخذ مجوزهای الزم برای انجام تحقیقات مزبور در انگلیس در
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سال  2008به لیل آرمسترانگ و استفان مینگر داده شد که به تولید و ایجاد سیبرید بپردازند .مینگر ،کریس شاو و آرمسترانگ از سوی بریتانیا
دارای حق اعطای مجوزی به نام اچ افای ای (مجوز رو یانشناسی و باروری انسانی) شدند.
کمیتۀ علم و فناوری مجلس عوام انگلیس مخالف منع و محدودکردن انجام آزمایشهای کایمرا بود و همواره مقرراتگذاری در چارچوب
مجاز و روشهای آسانگیر و سهل را توصیه کرده است .اما دولت انگلیس در سال  2006مخالفت صریح خود را با برنامۀ محققان انگلیسی در
قالب پیشنو یس الیحهای ارائه نمود که طبق آن تمامی تحقیقات بینگونهای را در انگلیس ممنوع اعالم کرد (.)Huther, 2009
در پی نظر مجلس عوام و کمیتۀ علم و فناوری انگلیس در مه سال  ،2007پیشنو یس الیحهای به مجلس تقدیم شد تا مجوز ترانسژنیک
و ایجاد کایمیرا و سیبرید ،که شامل مواد انسانی و ترکیبات انسانی است ،صادر شود .نهادهای دخیل طیق این طرح میبایست بعد از چهارده
روز به تخریب آنچه تولید کردهاند همت گمارند .در واقع هیچگونه هیبرید و دوگونۀ ترکیبی انسان ـ حیوان به مرحلۀ تولید نهایی نرسید
ً
( .)Huther,2009در این حین ،بسیاری از وزرای وقت انگلیس به این الیحۀ جدید اعطایی اعتراض کردند ،چرا که ایجاد سیبریدها خصوصا
چالشبرانگیز بوده است ( .)Hinsliff, 2008شایان ذکر است کمیتۀ مذکور مجوز یکسالهای را به دانشکدۀ پزشکی وارن و یک در ایجاد رو یان
سیبرید انسان ـ خوک در ژوئیۀ  2008اعطا کرد و این موجود ایجاد شد .این آزمایش با هدف کسب سلولهای بنیادی که قابلیت تمایز به
سلولهای قلبی را داشته باشد انجام شد (.)Shaw, 2015

شکل  :6رو یان انسان-خوک

 .3کدهای قانونی دربارۀکایمرای انسان حیوان در نظامهای مختلف حقوقی
مقررات برخی کشورها در حوزۀ کایمرا و ترکیبات انسان ـ حیوان حائز اهمیت است .در استرالیا ،ایجاد کایمرای انسان ـ حیوان بهموجب مصوبۀ
ممنوعیت شبیهسازی انسان برای تولیدمثل مصوب  2002و تحت شرایطی خاص مجاز شمرده شده است .بهموجب این مصوبه ،ایجاد جنین
کایمریک و نیز رشد یک جنین هیبریدی برای بیش از چهارده روز ممنوع است .بهنظر میرسد این امر هرگونه آزمایش دربارۀ مکمل بالستوسیست
بینگونهای را رد میکند و تولید اندامهای انسانی در داخل کایمراهای نیمهانسان زنده متولدشده را هم با چالش مواجه میسازد .بااینحال ،جالب
توجه است که کایمراهای انسان ـ حیوان ،که با تزریق سلولهای بنیادی انسانی به جنینهای حیوانی ایجاد میشوند ،خارج از محدودۀ تعاریف
قانونی گفتهشده در بحث جنینهای کایمریک و هیبریدی میگنجند.

1

در این مقررۀ قانونی ،جنین کایمریک بهعنوان «جنین انسانی شناخته میشود؛ اعم از آنکه سلول یا بخشی از سلول موردنظر باشد که در
یک سلول حیوانی وارد شده است» .2با وجود این ،در این خصوص تعاریف از کایمراها متفاوت است .قانون مزبور جنینهای هیبرید را
1. Prohibition of Human Cloning for Reproduction Act 2002 (Cth).
2. Chimeric embryos as ‘a human embryo into which a cell, or any component part of a cell, of an animal
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جنینهایی تعریف میکند که با لقاح تخمک انسان توسط اسپرم حیوان ،لقاح تخمک حیوان توسط اسپرم انسان یا از طریق انتقال هستهای بین
تخمهای حیوان و انسان ایجاد شدهاند .در کایمراهای انسان ـ حیوان ،هر سلول یک جنین هیبریدی حاوی ترکیبی از انسان و حیوان است و
ً
ً
جنینهای کایمریک ترکیبی از سلولهای کامال حیوانی و سلولهای کامال انسانی است.
ً
ایجاد جنینهای کایمریک (صرفا ورود سلولهای حیوان به انسان و برعکس آن منع نشده است) ،طبق مصوبۀ ممنوعیت تولید و شبیهسازی
انسان مصوب  2002استرالیا ،ممنوع است .ایجاد جنین کایمریک نیمهحیوان از طریق تزریق و ترکیب سلولهای بنیادی انسانی به جنینهای
حیوانی در محدودۀ خألهای قانونی قرار میگیرد .اگرچه ایجاد کایمرای حیوان ـ انسان (نه انسان ـ حیوان) یا صدور مجوز به ایجاد جنین
هیبریدی برای رشد بیش از چهارده روز جرم محسوب میشود ،از نظر تئوری میتوان یک جنین کایمریک را با استفاده از سلولهای بنیادی
انسانی ایجاد و حیوان حاصل را بدون نقض مقررۀ معنون تولید کرد.

جدول  :1قوانین ملی و مقررات بینالمللی و تفسیر آن دربارۀ جنین کایمریک انسان
نظام حقوقی

1

قانونگذاری و دستورالعملهای مرتبط
The Prohibition of Human Cloning for Reproduction Act

استرالیا

مصوبۀ قانونی منع شبیهسازی انسان برای تولید مثل در استرالیا ،ایجاد جنین کایمرا از طریق ورود سلولهای حیوانی به جنین انسان را ممنوع
میکند .این ممنوعیت اما از طریق ورود سلولهای انسانی به جنین حیوان نیست.

2

The Assisted Human Reproduction Act 2004 3
مصوبۀ قانونی تولیدمثل کمکی در سال  2004کانادا ،ایجاد کایمرا ،بهعنوان جنین انسان ،که سلولهای حیوان یا انسان دیگر در آنها وارد شده
کانادا

را ممنوع میکند .البته ایجاد جنینهای کایمریک با ورود سلولهای انسانی به جنینهای حیوانی منع نمیشود .بااینحال ،آژانسها و مؤسسات
ً
ً
اصلی که مسئول تأمین مالی تحقیقات علمی در کانادا هستند ،صراحتا ایجاد هریک از جنینهای کایمرا را ممنوع کردهاند و عمال مانع از انجام
چنین تحقیقاتی میشوند ()Baylis & Robert, 2007, p. 41, 42

4

در ایاالت متحدۀ امریکا ،اگرچه قوانین و مقررات فدرال ایجاد کایمراهای نیمهانسانی را محدود نمیکند ،اما مؤسسۀ ملی بهداشت بودجۀ فدرال
برای انجام تحقیقات کایمیرای انسان ـ حیوان را به علت بررسی مسائل اخالقی مرتبط با تزریق و ورود سلولهای بنیادی انسانی به جنینهای
ایاالت متحدۀ
امریکا

حیوانی تعلیق کرده است .مقرراتی در سالهای  2005و  2016وضع شد که ایجاد چندین نوع کایمرای نیمهانسانی ازجمله ترکیبات
ً
5
انسان ـ حیوان را که بافتهای عصبی آنها عمدتا انسانی است ممنوع کرد.

آکادمی ملی علوم امریکا 6نیز توصیه کرده است ،در مواردی احتمال قوی وجود دارد سلولهای بنیادی پرتوان انسانی به سلولها و بافتهای

عصبی یا گامتیک کمک کنند ( .)Vogel, 2015, p. 261بااینحال ،لوایحی ارائه شده که در سنا در سال  2018درحال بررسی تخصصی
بوده است.

1- International legislation and commentary on part-human chimeric embryos.
2- Prohibition of Human Cloning for Reproduction Act 2002.
3- Assisted Human Reproduction Act, S.C. 2004, and C.2.
4. Also See; Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada Canadian Institutes of Health Research, and Social Sciences and
Humanities Research Council of Canada, Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans (2014),
http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/eng/tcps2-2014/TCPS_2_FINAL_Web.pdf.
)5. Human Chimera Prohibition Act, S.1373, 109th Cong. (2005).Human-Animal Chimera Prohibition Act, H.R. 6131, 114th Cong. (2016
6. See National Research Council (US) and Institute of Medicine (US) Human Embryonic Stem Cell Research Advisory Committee, National
Academies' Guidelines for Human Embryonic Stem Cell Research Amended as of May 2010, §7.3 (2010), https://www.nap.edu/read/12923.
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قانونگذاری و دستورالعملهای مرتبط

نظام حقوقی

مصوبۀ قانونی لقاح انسانی و جنینشناسی  2008در انگلیس ،نگهداشتن جنین ترکیب انسان برای بیش از چهارده روز یا بیشتر از تشکیل ظاهر
جنین اولیه ،و همچنین قراردادن «جنین ترکیبی انسانی» در حیوان برای رشد را ممنوع میکند.
جنین ترکیبی انسان ـ حیوان شامل جنینهای انسانی است که با معرفی یک یا چند سلول حیوانی تغییر یافتهاند ،همچنین شامل جنینهای
بریتانیا

حاوی دی ان ای انسان و حیوان است که در آن جنین حیوان غالب نیست .آکادمی علوم پزشکی توصیه کرده است که برخی از دستهبندیهای
تحقیقات کایمرایی باید توسط هیئتی متخصص (ازجمله هیئت تحقیقاتی که عملکرد مغز ،رفتار یا ظاهر فیزیکی را «شبیهتر به انسان» میسازد)
بازبینی بیشتری شود .این آکادمی درعینحال برخی از دستهبندیهای تحقیقات ،ازجمله تحقیقاتی را که شامل ایجاد کایمیرای انسان ـ حیوان
با عملکرد مغز «شبیه انسان» یا پرورش حیوانات با سلولهای زایای مشتق از انسان است منع میکند.

1

بر اساس قوانین ژاپن ،جنینهای کایمریک انسان ـ حیوان را میتوان فقط تا زمان ظهور رگههای اولیۀ جنینی کشت داد .آنها را نمیتوان به رحم
ژاپن

انسان یا حیوان منتقل کرد .هیئت متخصصان ژاپنی ،در زمینۀ اخالق زیستی ،لغو این ممنوعیتها و ممنوعکردن طیف محدودتری از اعمال،

مانند تولید مغز انسان در کایمرا /ترکیبات انسان ـ حیوان و جنین کایمرهای انسان ـ حیوان 2را توصیه کرده است ( Mizuno et al., 2015,
.)p.15
The Embryo Protection Act 1990

آلمان

قانون حفاظت از جنین  1990آلمان ،ایجاد ترکیبات کایمرا از طریق معرفی سلولهای حیوانی به جنین انسان یا آمیختن جنین انسان و حیوان
را ممنوع میکند .این قانون ایجاد محدودیتهای اضافی برای ایجاد کایمرا با مغز انسان ـ حیوان را ممنوع و تقبیح میکند ،بهویژه در مواردی
که چنین تحقیقاتی شامل جنینهای غیرانسان 3میشود (.)Beier & Beckman, 1991

فرانسه

ً
قانون فرانسه ایجاد جنینهای کایمریک انسان را ممنوع میکند .بااینحال ،مسلما مشخص نیست که آیا قانون ورود سلولهای انسانی به
جنینهای حیوانی را ممنوع میکند یا فقط ورود سلولهای حیوانی به جنین انسان را منع مینماید (.)Bourret, 2016
ً
قانون سوئیس دربارۀ کمک به باروری ایجاد اکثر انواع کایمرا را اکیدا ممنوع میکند ،ازجمله ترکیبات انسان ـ حیوانی که با ورود سلولهای

سوییس

بنیادی جنینی انسان به جنین حیوان ایجاد میشوند .بااینحال ،ازآنجاکه قانون سوئیس امکان ایجاد کایمرا با ورود و تزریق سلولهای ای پی اس
(سلولهای پرتوان) انسانی به جنینهای حیوانی را پیشبینی نمیکرد ،این تکنیک در محدودۀ خأل قوانین موجود قرار میگیرد ( Shaw, 2014,
.)p.24
دستورالعمل راهنمای انجمن بینالمللی تحقیقات سلولهای بنیادی و انتقال بالینی 4توصیه میکند که اگر تحقیقات مزبور شامل تکثیر ترکیبات

دستورالعملهای

انسان ـ حیوان و بخشی از انسان با پتانسیل تشکیل گامتهای انسانی باشد ،تحقیقات مربوط به کایمرا نباید دنبال شود .نتیجه اینکه تحقیقات

بینالمللی

مربوط به کایمرای سیستم عصبی مرکزی یا خط زایا باید تحت نظارت تحقیقاتی تخصصی برای رسیدگی به مسائل احتمالی حقوق حیوانات
باشد.

5

1. Human Fertilization and Embryology Act, c. 220, §4A (2008). Also, Academy of Medical Sciences at 9.
2. Human– nonhuman primate chimeras.
3. Nonhuman primates
4. The International Society for Stem Cell Research (ISSCR) Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation
5. International Society for Stem Cell Research, Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation §2.1.3 and §2.1.5. (2016),
http://www.isscr.org/docs/default-source/all-isscr-guidelines/guidelines-2016/isscr-guidelines-for-stem-cell-research-and-clinicaltranslation.pdf
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بهنظر میرسد موارد احصایی ذیل ممنوعیت ایجاد کایمرا را رقم میزند:
الف) ایجاد و خلق هیبریدهای انسان ـ حیوان که حاصل از باروریهای تخمکهای انسانی با اسپرم حیوان باشد یا از تخمکهای حیوان
با اسپرم انسانی تلفیق شود.
ً
ب) هیبریداسیون انسان ـ حیوان در بسیاری از نظامهای قانونی ،خصوصا توسط دستورالعملهای آ کادمی ملی علوم 1و جامعۀ بینالمللی
تحقیقات بنیادی 2ممنوع اعالم و حتی مجازاتهایی برای آنها درنظر گرفته شده است.
ج) استفاده از رو یانهای انسانی بهطور کامل بهعنوان میزبان یعنی انسان ـ حیوان  ،که این امر توسط رژ یمهای حقوقی در دنیا نظیر آلمان
طبق مقررات مربوط به رو یانهای جنینی 3،یا در پیشنو یس الیحۀ امریکا در محدودیت و منع این قبیل آزمایشها ممنوع اعالم شده است .منع
ً
استفاده از سلولهای جنینی رو یان انسانی ،محتواها و فراوردههای سلولی انسانی در ایجاد کایمرا معموال ناظر به استفادۀ کامل از آنهاست و
شاید در میزان محدود آن چندان جنجالبرانگیز نباشد.
ً
د) استفاده از سلولهای بنیادی جنینی و رو یان انسانی برای انتقال به حیوان دارای ایراد است ،خصوصا استفاده از سلولهای بنیادی
سوماتیک (که تولید اندامها و بافتهای خاص میکند) یا سلولهای بنیادی بالغ یا سلولهای غیربنیادی دارای اشکال اساسی نیست .لذا گاه منع
قانونی برروی سلولهای بنیادی بالغ بیاشکال است که با اخذ برائت و رضایت از صاحب آن بنیان کار را اخالقی میدارد.
ً
ً
ه) انتقال خصوصا به سیستمهای مربوط نظیر سیستمهای عصبی و غدد جنسی (تخمک و اسپرم) 4معموال با وسواس با شبهات زیاد
.5

استفاده شود.
ً
انتقال سلولهای بنیادی انسانی به پستانداران و در کل موجودات غیرانسانی معموال با شک و شبهههای بسیاری همراه است .در مقایسه با
ً
انتقال به موجوداتی که معموال در دستورالعملهای آ کادمی علوم مجاز شمرده شده است ،میتواند محدود به موجوداتی خاص مجاز از این
ً
دست شمرده شود .کشت و پرورش بعد از دو هفته از سیبریدها ـ هیبریدها یا رو یانهای انسان ـ حیوان دستکاریشده ـ معموال ممنوع است.
بریتانیا به دنبال توصیۀ کمیتۀ وارنوک 6حداکثر زمان را پس از باروری تعیین کرده است .از این منظر ،تحقیقات فقط حدود چهارده روز پس از
بارورسازی امکانپذیر است و این قانون بهشدت پیگیری میشود (جاو ید ،1388 ،ص .)94
و) کاشت سلولهای انسانی به رحم حیوانات یا رحم انسانی که تحت قوانین بسیاری هم منع شده ممنوع است یا حتی دارای اشکال
حقوقی و قانونی است.
ز) تولید و ایجاد ارگانیسمهای بینگونهای انسان ـ حیوان و پرورش 7گونههای ترکیبی و تکثیر آنها مسئلهای دارای اشکال است.

 .4رو یکردهای حقوقی به ترکیبات انسان حیوان و سازوکارهای قانونگذاری دربارۀ آن

ً
گرچه فرض محال محال نیست ،نگرانی مفروض دربارۀ ایجاد موجودات هیبریدی و ترکیبی ،خصوصا با فرض تزریق انسان به حیوان و برعکس،

به مشکالت عدیدهای دامن زده است؛ از جمله ،نگرانیها دربارۀ کایمرهایی که با مغز انسانشده تشکیل میشوند که این نگرانی رو به وخامت
گراییده است؛ زیرا چنین حیواناتی از نظر تئوری میتوانند دارای درجهای از وضعیت اخالقی باشند که بسیار فراتر از حد معمول برای گونههایشان
)1. National Academy of Sciences (NAS
2. ISSCR ( International Society for Stem Cell Research, Guidelines for the conduct of human embryonic stem cell research, Available via
www.isscr.org guidelines/ ISSCRhESCguidlines 2006.pdf. 2006.
3. Embroyoenschutzgesetz
4. Neural system and gonad

 .5برای مطالعۀ بیشتر به دستورالعملهای آ کادمی ملی علوم رجوع کنید.
6. Warnock
7. Breeding
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است و در موارد شدید ،حتی میتوانند به وضعیت انسانها نزدیک شوند .در ذیل به برخی از رو یکردهای حقوقی و قانونگذاری ممکن ،که برای
دستیابی به این هدف موجود است ،اشاره میشود.

 .1-4رو یکردهای حقوقی
لحاظداشتن وضعیتهای اخالقی سخیف و تنزل این نوع مالحظات اخالقی دربارۀ کایمیرای انسان ـ حیوان کاری عبث و بیهوده است .هدف
مشروع پاسداری از این وضعیت اخالقی نیازمند مداخلۀ قانونی است .حتی کسانی که اخالقگرایی حقوقی را رد میکنند میپذیرند که اجبار
قانونی برای جلوگیری از ورود آسیبهای اخالقی غیرقابل توجیه مجاز است ( .)Feinberg, 1987, p.1ازاینرو ،با توجه به مخاطرات اخالقی،
ً
قانون باید بهطور خاص به امکان ساخت کایمیرای انسان ـ حیوان با واردکردن سلولهای بنیادی انسانی به جنینهای حیوانی (و نه صرفا امکان
معرفی سلولهای بنیادی حیوانی به جنین انسان) بپردازد .بنابراین ،راجعبه پیشبینی نوع قانون مصوب در این خصوص ،پنج رو یکرد اصلی و
اساسی وجود دارد:
 .1رو یکرد بسیار محدودکننده ،که با هدف منع ایجاد جنینهای کایمریک نیمهانسان ازجمله از طریق ورود سلولهای انسانی به جنینهای
حیوانی است.
 .2رو یکرد محدودکنندۀ ِصرف ،که با هدف منع رشد جنینهای کایمریک بخشی از انسان فراتر از یک آستانه خاص مانند چهارده روز

رشد یا ظهور رگۀ اولیه یا جوانۀ اولیه است.
ً
 .3رو یکرد نسبتا محدودکننده ،که با هدف ایجاد ِصرف محدودیت در صورتی که سلولهای انسانی به مغز حیوان کایمریک کمکی نکنند،
اجازۀ توسعۀ کامل کایمیرای انسان ـ حیوان را میدهد.

 .4رو یکرد محدودکنندۀ متعادل ،که با هدف صدور اجازه در توسعۀ کامل کایمرای با مغز انسانسازیشده است ،اما آزمایش را تا زمانیکه
وضعیت اخالقی حیوان کایمریک مشخص نشده باشد منع میکند.
ً
 .5رو یکرد کامال مجاز ،که ایجاد کایمیرای کامل زنده متولدشدۀ انسان ـ حیوان را منع نمیکند.
در رو یکرد نخست ،ایجاد هرنوع جنین کایمریک دارای بخش انسانی ممنوع است ،صرفنظر از اینکه سلولهای حیوانی به جنین انسان
وارد میشوند یا برعکس .این رو یکرد بهطور مستقیم به هرگونه نگرانی اخالقی مرتبط با انجام چنین تحقیقاتی میپردازد .بااینحال ،هرگونه
مزایای احتمالی را نیز رد میکند .در رو یکرد دوم ،اجازۀ ایجاد جنینهای کایمریک داده میشود ،اما محدود به حدی است که میتوانند رشد
کنند .شاید با گسترش محدودیتهای فعل ِی تحقیقات جنین انسانی به تحقیقات جنین کایمریک با وجود بخش انسانی ،بتوان این رو یکرد را

جامۀ عمل پوشاند .برای مثال ،ممکن است رشد جنینهای کایمریک بخشی از انسان برای بیش از چهارده روز ،فراتر از ظهور رگۀ ابتدایی جنین
ً
یا فراتر از شروع هوشیاری ،ممنوع شود .قاعدتا ،وضعیت اخالقی چنین جنینی باالتر از یک جنین انسان در یک مرحلۀ معادل رشد نخواهد بود.
ً
ً
ازاینرو ،کسانی که تحقیقات با جنین انسان را تا آستانۀ خاصی (مثال تا رشد چهاردهروزه) میپذیرند ،احتماال باید تحقیقات با جنینهای
کایمریک دارای بخش انسانی را تا آستانهای معادل نیز بپذیرند .هر دوی این گز ینههای نظارتی بسیار محدودکننده است (اگرچه مورد دوم
محدودیت کمتری از مورد اول دارد) و هر دو مانع تحقق بسیاری از مزایای بالقوۀ تحقیقات کایمرای نیمهانسانی ،مانند تولید اندامهای انسانی
که به قصد پیوندزدن انجام میشوند ،خواهند شد .سیاستهایی که از این نوع دستاوردها جلوگیری میکنند ،نیاز به توجیه دقیق دارند؛ زیرا
زمانیکه سیاستی برای ممنوعیت تحقیقات سودمند بالقوه بر اساس دالیل نامشروع انجام شود ،مشکالت اخالقی عمدهای وجود دارد .چنانکه
برخی محققان نیز اظهار میدارند ،حتی ضرورت وجود مالحظات اخالقی برای انجام تحقیقات خوب با هدف عدم ایجاد مانع ،در آن تحقیقات
وجود دارد؛ چرا که نتایج تحقیق میتواند جان صدها انسان را نجات دهد .بنابراین ،از این ُبعد و از منظر فایدهگرایی ،قربانیکردن یک رنج در
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برابر هزاران فایده یا لذت و خوشبختی ناچیز است (هیدن .)1392 ،پس در فایدهگرایی اخالقمدار ،این امر تجو یز شده است ( Savulescu,

.)2012; Streiffer, 2007
انسان زنده متولدشده ،تا زمانیکه
در رو یکرد سوم ،منطق اصلی آن است که اجازه داده شود جنینهای کایمریک برای ایجاد کایمرای نیمه ِ

سلولهای انسانی سهم قابلتوجهی در مغز حیوان کایمریک نداشته باشند ،استفاده شوند .این امر میتواند با استفاده از و یرایش ژن برای جلوگیری
ً
از رشد عصبی انسان در حیوان کایمریک بهدست آید ( )Rashid et al., 2014, p. 406البته نسخۀ نسبتا مجاز و پذیرفتنیتر این رو یکرد نظارتی
فقط ممکن است مانع ورود سلولهای بنیادی پرتوان انسانی به جنین حیواناتی شود که اندازۀ مغز و /یا ساختار آنها از قبل شبیه به مغز انسان
ً
است .با این فرض ،با احتساب مغزهایی که نسبتا شبیه انساناند ،و یژگیهای اخالقی مرتبط فقط در گونهها ظاهر میشود .بههرحال ،ممانعت
ً
از ایجاد ترکیبات انسان ـ حیوان یا کایمرا با مغزهای انسانیشده مستقیما از آزمایش غیراخالقی روی این قبیل موجودات با درجات نامشخص
عملکرد شناختی (و در نتیجه وضعیت اخالقی نامشخص) جلوگیری میکند و مسدود و منعکردن ایجاد کایمیرای ترکیبی انسان و حیوان با مغز
انسانسازیشده سبب میشود برخی از کاربردهای احتمالی تحقیقات ،از جمله استفاده از کایمیرهای ترکیبی انسان ـ حیوان بهمنظور مطالعه و
توسعۀ درمانهای جدید برای اختالالت عصبی نادیده گرفته شود.
در رو یکرد چهارم ،اجازۀ توسعۀ کامل کایمرا با مغز انسانسازیشده داده میشود ،اما انجام آزمایش تا زمانیکه وضعیت اخالقی کایمیر
ً
مشخص نشده ممنوع است .مسلما این رو یکرد تعادل ایدئالی را بین تسهیل تحقیقات اشارهشده و پرداختن به نگرانیهای اخالقی مرتبط ایجاد
ً
میکند .بااینحال ،اجرای این نوع رو یکرد عمال دشوار است.
اولین مسئلۀ حادثشده در این قضیه فلسفی و از ُبعد هستیشناسانه است؛ زیرا نمیتوان وضعیت اخالقی موجودات کایمریک را روشن
کرد ،تا زمانیکه شرح موجهی از اینکه چه و یژگیهایی به چه درجهای از وضعیت اخالقی میرسند وجود داشته باشد .زمینههای موقعیت
اخالقی ،همچنان بهعنوان حوزۀ اصلی بحث در فلسفۀ اخالق است و فالسفه نیز از بسیاری از قرائتهای مختلف از وضعیت اخالقی دفاع
کردهاند؛ زیرا وضعیتهای اخالقی ،بر اساس ارزش احساس ،عقالنیت ،خودمختاری ،قدرت اختیار ،خودآگاهی ،همدلی و توانایی عمل،
مطابق با دالیل هنجاری است و به حل چرایی این موضوع میانجامد .برای تعیین وضعیت اخالقی یک موجود کایمریک انسانی ،ابتدا باید
تصمیم گرفت که کدام منطق از وضعیت اخالقی باید إعمال شود .برای مثال ،در سپتامبر  ،2015انستیتو ملی سالمت امریکا سرمایهگذاری روی
تحقیقاتی را که با واردکردن سلولهای بنیادی پرتوان انسانی به درون جنینهای حیوانی و تولید جنین کایمرا انجام میشد متوقف کرد؛ درحالیکه
این مطالعات برای پیشرفت در زمینۀ پزشکی بازساختی حیاتی تلقی میشود.
از بعد معرفتی ،هنگامیکه یک گزارش پذیرفتنی از وضعیت اخالقی ایجاد شد ،کایمرای انسان ـ حیوان برای ظرفیتهای اخالقی مرتبط
ً
بررسی میشود .تشخیص این ظرفیتها ،آنگاه که در موجود موردنظر اتفاق میافتد ،دشوار خواهد بود ،زیرا نمیتوان مستقیما با موجودات
ً
غیرانسان صحبت کرد ،درحالیکه استنتاجهای حاصل از رفتار یا فیز یولوژی حیوانات قابل تأمل و محل سؤال است .اینکه این آزمون دقیقا چه
شکلی باید داشته باشد به و یژگیهایی بستگی دارد که بهنظر میرسد از نظر اخالقی مرتبطاند .بااینحال ،تحقیقات رفتاری باید طیف متنوعی از
راههایی را که موجودات کایمریک ممکن است و یژگیهای اخالقی مرتبط نشان دهند بررسی کند ،ازجمله با ارزیابی اشکال مختلف عملکرد
در طیف وسیعی از ترتیبات اجتماعی .اینکه موجودی کایمریک نتواند تواناییهای غیرمعمول را در یک آزمایش نشان دهد ،نباید شاهد قطعی
برای فقد و یژگیهای اخالقی مرتبط درنظر گرفته شود .ازآنجاکه صدمهزدن به حیوان یا موجودی مانند کایمریک با وضعیت اخالقی کامل و
ً
موردتوجه بسیار غیراخالقی است ،بهجای دستکمگرفتن وضعیت اخالقی ،عموما باید در اغماض وضعیت اخالقی تأمل کرد تا دچار اشتباه
نشد .با توجه به مخاطرات اخالقی ،باید با کایمرا مطابق با باالترین سطح اخالقی ،که ممکن است بهطور واقعبینانه از آن برخوردار باشند ،رفتار
شود ( .)Savulescu, 2013, pp. 651–52; Tooley, 2010
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رو یکرد پنجم و نهایی این است که ایجاد کایمرای انسانی با ورود سلولهای انسانی به جنینهای حیوانی خارج از محدودۀ قوانین موجود
باقی بماند .گاهی چنین استدالل میشود که خألهای موجود قانونی و حقوقی باید باز گذاشته شوند تا بتوان اشکال و ابعاد ارزشمندی از تحقیقات
کایمرا را در نظامهای مختلف حقوقی با قوانین سختگیرانه در مورد هیبریدهای انسانی /حیوانی و کایمرا انجام داد .گرچه انجام آزمایشهای
خطرناک و بسیار غیراخالق ِی مضر بر روی کایمرهای زنده با ظرفیتهای شناختی انسان ممکن است چالشهای بزرگ اخالقی و انتقادات شدید
محافل علمی و فلسفی را بهبار آورد ،طبق اندیشۀ فایدهگرایی ،قربانیکردن یک درد و الم در برابر بیشترین تعداد لذت و خوشبختی خود بهمثابۀ
اخالقمداری است.
در تحلیل رو یکردهای پنجگانه در آزمایشهای انسان حیوان و برعکس ،باید اذعان داشت که در مجموع بهنظر میرسد رو یکردهای سوم
و چهارم امیدوارکنندهترین رو یکردها هستند؛ زیرا امکان ایجاد کایمرای اولیۀ انسان ـ غیرانسان زنده (با فواید علمی مرتبط) را فراهم میکنند و
درعینحال از مهمترین نگرانیهای اخالقی محافظت و حمایت میکنند .البته رو یکرد سوم نگرانیهای مربوط به این نوع موجودات را از حیث
اخالق و با عنوان موجودات «انسانیشده» بهطور کاملتر برطرف میکند ،اما درعینحال تمامی تحقیقات مربوط به کایمرهای با مغز
انسانسازیشده قابل توجه را نیز رد میکند؛ ازجمله در مواردی که این موجودات هیچگونه ظرفیت شناختی که بهطور قابلقبولی وضعیت اخالقی
آنها را افزایش دهد به دست نیاوردهاند .شاید رو یکرد چهارم ایدئال باشد؛ زیرا فقط آن دسته از تحقیقاتی را که شامل آزمایش غیراخالقی با
کایمیرهای زنده متولد شده است محدود و منع میکند.

 .2-4سازوکارهای قانونگذاری و مقررهسازی درخصوص ترکیبات انسان ـ حیوان و برعکس
به هر روی ،سازوکارهای مقرراتگذاری با اهداف و نیات ذیل صورت میپذیرد:
الف) محدودیتهای بودجۀ عمومی
سازمانهای مسئول تأمین مالی تحقیقات سلولهای بنیادی میتوانند تحقیقاتی را که توسط قانون منع نشده است ممنوع کنند و بهطور مؤثر
از چنین تحقیقاتی جلوگیری کنند ،مگر اینکه این تحقیقات بهصورت خصوصی تأمین مالی شود.
ب) نظارت کمیتۀ اخالق
کمیتۀ اخالق در پژوهش و آزمایشها میتواند از اعمال غیراخالقی که حتی توسط قانون منع نشده است جلوگیری کند .بااینحال ،توانایی
کمیتههای اخالق برای انجام این وظیفه ممکن است تا حدی بستگی داشته باشد به این که راهنماییهای اخالقی مرتبط برای چنین کمیتههایی
وجود دارد یا خیر.
ج) تدو ین دستورالعملهای حرفهای
دستورالعملهای حرفهای میتوانند ،با رهنمودهای اخالقی ،مقررات را در سطوح مختلف ازجمله با تأثیرگذاری بر توسعه و تفسیر قوانین
و مقررات ،فعالیتهای آژانسهای تأمین مالی و مذاکرات کمیتههای نظارت بر پژوهش تنظیم کنند ()Begley, 2017
انجمن بینالمللی تحقیقات سلولهای بنیادی مجموعهای از استانداردهای اخالقی را برای مطالعات کایمرای نیمهانسان پیشنهاد کرده
است تا در جلسات کمیتههای اخالقی کمک کند .این سند مدون بهخوبی توضیح میدهد که چگونه اصول موجود در مورد حیوانات را میتوان
برای چالشهای منحصربهفرد ناشی از تحقیقات کایمرا ِی دارای ُبعد انسانی بهکار برد .مفاد سایر دستورالعملهای این انجمن نیز این احتمال را
تقو یت میکند که موجودات کایمریک با مغز انسانسازیشده ممکن است نیازهای رفاهی متفاوتی در مقایسه با همتایان غیرکایمریک خود داشته
باشند؛ لذا داللت دارد به اینکه انجام غربالگری در انطباق با هنجارهای مرتبط با حیوانات کایمریک مطلوبتر خواهد بود.
ً
حتی اگر نظارت کمیتۀ اخالق بتواند مبتنی بر اصول به این دغدغهها رسیدگی و نتیجتا اصالحات قانونی را غیرضرور کند ،مادامیکه مسائل
پیچیدۀ فلسفی دربارۀ وضعیت اخالقی موجودات کایمریک حل نشده باقی بماند و برخی محدودیتهای اخالقی گسترده برای بخشی از

161

دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،5بهار و تابستان 1401

تحقیقات کایمیرای انسانی موجود باشد ،موضوع همچنان چالشی مؤثر برای بحث و تبادلنظر خواهد بود و تا تعیین وضعیت نهایی و به وحدت
رسیدن همگی دولتها برای تحقق وضعیت اخالقی این قبیل آزمایشها ،باید تالشهای زیادی صورت پذیرد.
ایران در زمینۀ فناوری خالقانۀ سلولهای بنیادی و شبیهسازی برخی از پستانداران از پیشروان این عرصه بهشمار میرود .اما از نظر قانونی
و جرمانگاری ،نظام حقوقی خاصی ندارد و ازآنجاکه حقوق تنظیمکنندۀ روابط افراد در جامعۀ دموکراتیک و آزاد محسوب میشود ،از جنبۀ قانونی
و تصو یب مقررات مقتضی ،نیازمند شفافسازی و تدو ین مقررات مصرح است تا همگام با فناوریهای نو ین و روز جهان در مسیر پیشرفتهای
پزشکی گام بردارد .جای بسی تأسف است که حقوق ایران همگام با تحوالت دانش پزشکی و پیشرفت آن پیش نرفته است و قانونی دربارۀ
ً
شبیهسازی و مهندسی بافت و کایمیرای خصوصا انسان ـ حیوان موجود نیست و به چند مرامنامۀ پزشکی بسنده شده است که از سوی کمیتههای
مشورتی وابسته به نهادهای علمی و پژوهشی راهبری میشود .این توضیح الزم است که آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی دربارۀ اصول
اخالقی در پژوهشهای علوم پزشکی و راهنمای اخالقی یا همان دستورالعمل اخالق در پژوهش بر گامت و جنین انسانی هم خود فاقد ضوابط
حقوقی و قانونی از دید ضمانت اجرا است و همچنان بهعنوان مرامنامههای اخالقی باقی مانده است.
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