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چکيده

س��ابقه و هدف: وقتي که يک کودک با يک بيماري ژنتيكي ش��ديد دست و پنجه نرم مي کند و احتياج به پيوند سلول هاي بنيادي دارد، اهدا کننده 
مناس��ب ممكن اس��ت در دسترس نباشد. آن وقت است که تشخيص ژنتيكي قبل از النه گزيني )PGD(  مي تواند به تولد نوزادي سالم کمک کند 
که از س��لول هاي جفتي وي بتوان براي پيوند به خواهر يا برادر بيمار وي اس��تفاده کرد. نابود کردن جنين هاي س��الم ولي نامناسب و انتخاب تنها 
يک مورد مناس��ب در اين روش، جايي است که مس��ايل اخالقي پيش می آورد. اين مطالعه به منظور بررسي ديدگاه هاي مختلف نسبت به روش  

PGD براي تولد جنين مورد نظر انجام شد. 

مواد و روش ها: يک پرسشنامه 5 پرسشي طراحي شد به طوري که درجه موافقت يا مخالفت با يک سيستم امتيازبندي 5 امتيازي )2- و 1- و 0 
و 1+ و 2+( بيان مي شد. پرسشنامه بين افراد عادي، دانشجويان پزشكي، غير پزشكي، بيماران محتاج به پيوند مغز استخوان، روحانيون و اساتيد 

علوم پزشكي پخش شد. امتياز و ميانگين امتياز در هر گروه و در کل محاسبه شد.
نتايج: ميانگين امتياز در ميان گروه های مذکور به ترتيب 0/66- و 0/96+ و 1/52+ و 0/02+ و 0/74- و 1/02+ به دس��ت آمد. داليل ديني بين 

افراد مخالف )42%( و داليل انساني بين افراد موافق )53%( بيشترين ميزان را داشت.
نتيجه گيري: باالترين ميانگين امتياز به دانشجويان رشته پزشكي و پايين ترين ميانگين به روحانيون  اختصاص يافت. در يک کشور مذهبي، بايد 
به نقش دين در تصميم گيري هاي مردم توجه شود ولي بايد به نظرات والدين کودکان بيمار و نظر پزشكان نيز بها داد و خانواده اي که يک فرزند 

بيمار دارد، نبايد از شانس بهتر شدن وضعيت فرزندش محروم شود.
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مقدمه

تشخیص ژنتیكي قبل از النه گزیني چیست؟ تشخیص ژنتیكي قبل از 
ــخیص قبل از تولد است )1(.  النه گزیني )PGD( یكي از روش هاي تش
ــت و پنجه نرم  ــدید دس وقتي که یك کودک با یك بیماري ژنتیكي ش
ــلول های بنیادي دارد، اهدا کننده مناسب  می کند و احتیاج به پیوند س
ــت که PGD میتواند به  ــترس نباشد. آن وقت اس ــت در دس ممكن اس
ــلول هاي جفتي وي بتوان براي  ــالم کمك کند که از س تولد نوزادي س
ــه با گرفتن  ــتفاده کرد. این پروس پیوند به خواهر یا برادر بیمار وي اس

نمونه بیوپسي از یك جنین که قبال خارج از رحم مادر بارور شده است 
شروع می شود. این پروسه براي مشخص نمودن مشخصات جنین قبل 
ــت داخل رحم انجام  ــه روش داخل لوله )IVF( و کاش ــازي ب از بارورس
ــال 1989 بر  ــتفاده موفقیت آمیز از این روش به س ــرد. اولین اس مي گی
مي گردد که این روش براي اولین بار براي جلوگیري از النه گزیني یك 
ــتفاده شد. از آن موقع  جنین دچار غیر طبیعي بودن کروموزوم ها، اس
این روش براي اهداف مختلف استفاده شد. یكي از موارد استفاده از این 
روش انتخاب جنسیت نوزاد بود. از آن مهمتر، این روش براي ایجاد یك 
جنین با محتواي آنتي ژني لكوسیتي انساني )HLA( سازگار با خواهر یا 
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برادر جنین استفاده شد )2(. در این روش PGD نه به عنوان جلوگیري 
کننده از به دنیا آمدن نوزاد مبتال به بیماري ژنتیكي بلكه براي به دنیا 
آوردن نوزادي که بتوان از سلولهاي طناب نافي )umbilical cord( وي 
ــتفاده کرد،  ــلول بنیادي براي درمان خواهر یا برادر وي اس به عنوان س
 HLA ــده که ــد. در طي این روش جنین هاي ایجاد ش به کار گرفته ش
ــوند. به علت پیچیدگي هاي اخالقي و  ــته مي ش ــب را ندارند، کش مناس
ــاني و دیني این روش مطالعات مختلفي بر روي پذیرش اجتماعي  انس
این روش در کشورهاي مختلفي از جمله سوئد، آلمان، اسپانیا، استرالیا، 
ــت و نتایج مختلفي به دست  ژاپن، هلند، ایتالیا و U.K انجام گرفته اس
ــت )13-3(. به علت تفاوت بافت فرهنگي- دیني ایران با سایر  آمده اس
ــورها و با توجه به افزایش بیماران نیازمند اهداي عضو، این مطالعه  کش
ــال 1390 در  ــف در این زمینه در س ــي دیدگاه هاي مختل ــراي بررس ب

اصفهان و کاشان 1390 انجام گرفت.

مواد و روش ها

ــي دیدگاه هاي مختلف نسبت به روش PGD و به کارگیري  براي بررس
ــتخوان  ــان کودک قبلي خانواده که احتیاج به پیوند مغز اس آن در درم
ــد. در این پرسشنامه سن  ــنامه پنج سوالي طراحي ش دارد، یك پرسش
افراد، دارا بودن فرزند، دارا بودن فرد دچار بیماري در فامیل که احتیاج 
ــته باشد )و اگر پاسخ سوال قبل مثبت بود  ــتخوان داش به پیوند مغز اس
ــت یا نه سوال مي شود(،  از وي درباره این که فرد بیمار فرزند خود اوس
میزان موافقت فرد )کامال موافق، نسبتا موافق، فرقي ندارد، نسبتا مخالف 
و کامال مخالف( و دلیل موافقت یا مخالفت )مسایل دیني، انساني، دیني 
و انساني و دالیل شخصي( مورد سوال قرار گرفت. پاسخ میزان موافقت 
فرد با اسكوربندي +2، +1، 0 ، -1 و -2 )به ترتیب کامال موافق، نسبتا 
موافق، فرقي ندارد، نسبتا مخالف و کامال مخالف( بیان شده است. براي 
یكسان سازي امتیازدهي گروه هاي مختلف، مجموع مقدار عددي امتیاز 
هر گروه بر تعداد افراد آن گروه تقسیم شد تا امتیاز متوسط هر فرد در 
آن گروه به دست بیاید. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوي 
)بررسي کتب، مقاالت و مطالعات مشابه( و جهت تعیین پایایي از روش 

آزمون مجدد )با r=95%( استفاده شده است. 
به دلیل بافت فرهنگي مذهبي جمعیت شهرهاي مورد بررسي )اصفهان 
ــد.  ــان(، جمعیت روحانیون )39 مورد( در مطالعه ما گنجانده ش و کاش
ــكي )407 مورد( و غیر پزشكي )218 مورد( و اساتید  دانشجویان پزش
گروه پزشكي )48 مورد( هم به عنوان افرادي که  دید و نگرش متفاوت 
ــدند. از این گروه،  ــكي دارند انتخاب ش ــایل جدید پزش ــبت به مس نس
ــكي به دلیل آگاهي از پروسه  ــجویان پزشكي و اساتید علوم پزش دانش
ــد، در مطالعه ما  ــتخوان دارن ــي که احتیاج به پیوند مغز اس بیماري های
جایگاه ویژه ای داشتند. تعداد 38 مورد بیمار کاندید پیوند مغزاستخوان 
و502 مورد از افراد سطح جامعه )که در هیچ یك از گروه های قبل قرار 
ــدند. انتخاب تمام افراد وارد شده  نمی گرفتند( نیز به مطالعه ما وارد ش

به مطالعه به صورت داوطلبانه و بدون در نظرگرفتن هیچ معیار خاصي 
ــر براي هر گروه صورت گرفت. بدین صورت  ــر از معیارهاي مورد نظ غی
ــط کمیته تحقیقات  که پس از اعالم تصمیم به انجام این پژوهش توس
دانشجویي دانشگاه کلیه افراد متعلق به گروه هاي مورد نظر که در مدت 
اعالم شده داوطلب شرکت در مطالعه بودند وارد این مطالعه گردیدند و 
برابر مجموع این تعداد )750 نفر( ، افراد عادي اجتماع بصورت تصادفي 
از میان مراجعین مختلف به مراکز تحت پوشش دانشگاه انتخاب که در 
ــدند. افراد مصاحبه گر و تكمیل  نهایت 502 نفر از آنها وارد مطالعه ش
ــنامه پنج تن از افراد کمیته تحقیقات بودند که تحت نظر  کننده پرسش
ــوش دادن به توضیحات افراد  ــگر فعالیت می کردند. تمایل به گ پژوهش
ــنامه از هر فرد پرسیده مي شد و  ــخ به سواالت پرسش مصاحبه گر و پاس
افرادي که تمایل نداشتند از مطالعه ما خارج می شدند. پرسشنامه هاي 
ــدند. پروسه PGD و IVF بعد از آن  ناقص نیز از مطالعه ما حذف می ش
ــا خصوصیات HLA مانند خواهر/ برادر بیمار وي  براي ایجاد فرزندي ب
براي پیوند مغز استخوان بنا بر زبان قابل فهم هر گروه توضیح داده شد 
ــنامه به افراد داده شد. پس از  ــخ 5 سوال پرسش و وقت کافي براي پاس
 ،SPSS ــتخراج شدند و توسط نرم افزار جمع آوري اطالعات، داده ها اس
آمارهاي توصیفي و آزمون هاي کاي دو، تي و آنالیز واریانس یك طرفه 

مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

نتايج

ــن این افراد  ــد. از بی ــر روي 1252 نفر انجام ش ــه حاضر ب ــن مطالع ای
ــر )52/2%( زن و 598 نفر )47/8%( مرد بودند. اطالعات کلي  654 نف
ــنامه ها به تفكیك گروه هاي مورد مطالعه در  ــده از پرسش ــتخراج ش اس
ــراد 584 نفر با این  ــن این اف ــت. )جدول 1(. از بی ــدول 1 آمده اس ج
ــق بودند و تنها 348 نفر کامال مخالف بودند. در  روش نوین کامال مواف
ــان  ــي نش کل میانگین موافقت و مخالفت در کل گروه هاي مورد بررس
مي دهد که اکثریت افراد مورد مطالعه با این روش موافق )کامال موافق 
ــه موافقت و مخالفت هر گروه با گروه اول )افراد  یا موافق( بودند. مقایس
عادي( در آزمون کاي دو نشان مي دهد که مخالفت روحانیون بیشترین 
مشابهت را با افراد عادي دارد ولي بسیاري از موارد اختالف معني داري 
ــر گروه به تفكیك در  ــدول 2( درصد موافقت و یا مخالفت ه دارد. )ج
ــل مخالفت و دالیل  ــایع ترین دلی ــت. دالیل دیني ش جدول 2 آمده اس
ــایع ترین دلیل موافقت افراد بود )جدول 3(. دالیل موافقت و  انساني ش

یا مخالفت و درصد هر کدام در جدول 3 آمده است.
ــان مي دهد که در کل  ــاز دهي هاي گروه هاي مختلف نش ــه امتی مقایس
ــكي، بیماران کاندید پیوند  ــجویان غیر پزشكي، پزش در گروه هاي دانش
ــترین میزان موافقت  ــكي افراد موافق بودند و بیش ــاتید علوم پزش و اس
ــكي داشته اند.  ــكي و سپس دانشجویان غیر پزش ــجویان پزش را  دانش
ــاي 0/74- و 0/66- مخالفت  ــا امتیازه ــون و افراد عادي هم ب روحانی
خود را ابراز کرده اند. در این مطالعه متوسط امتیاز در کل 0/44+ است 
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)جدول 4(.
از بین 19 نفري که در فامیل فرزند بیمار داشته اند 14 نفر کامال موافق 
ــع و 2 نفر مخالف بودند. از بین 6 نفر که  ــر موافق و 1 نفر ممتن و 2 نف
فرزند بیمار داشتند هر 6 نفر کامال موافق بودند. مقایسه جنسیتي افراد 
ــه ي  ــان داد که 62/3% افراد موافق زن بوده اند. مقایس مورد مطالعه نش
ــان داد که 93/2% افراد موافق سن زیر 25 سال داشته  ــني افراد نش س
ــد در امتیازدهي  ــراد بدون فرزن ــراد داراي فرزند با اف ــه اف ــد. مقایس ان
ــط، اختالف معني داري را نشان نداد )p≤0,05(. تعداد فرزندان  متوس

.)p≤0,05( و امتیازدهي متوسط نیز اختالف معني داري را نشان نداد

بحث

ــهرهاي  ــان داد که در کل پذیرش این روش در ش نتایج این مطالعه نش
ــي زیاد است. به دلیل بافت سنتي و مذهبي شهرهاي مورد  مورد بررس
ــوان نتایج را به کل  ــان( با تقریب خوبي مي ت ــي )اصفهان و کاش بررس
ایران تعمیم داد ولي از طرف دیگر به دلیل عدم در دسترس بودن آمار 
دقیق انواع گروه هاي فكري در جامعه کنوني ایران و احتمال انحراف از 
آمار ارایه داده شده، نسبت دادن این نتایج را به کل جمعیت کشور در 
ــاني که در  هاله اي از ابهام مي تواند قرار دهد. موافقت کامل 73% از کس
ــتخوان دارند و موافقت کامل %100  فامیل بیمار کاندید پیوند مغز اس
ــتخوان دارند، نشان دهنده  ــاني که کودک کاندید پیوند مغز اس از کس

جدول 1- اطالعات کلي استخراج شده از پرسشنامه ها

كامال موافقموافقبي تفاوتمخالفكامال مخالفميانگين سن )سال(تعداد )نفر(

50228/727146295799افراد عادي

21821/932141330129دانشجويان غير پزشكي

40722/41721652311دانشجويان پزشكي

3840/8352622بيماران كانديد پيوند

3942/3233346روحانيون

4856/52422317اساتيد علوم پزشكي

125227/32مجموع
3489355172584)ميانگين كل(

جدول 2- موافقت و يا مخالفت هر گروه

مخالفممتنعموافق

63/1%5/7%31/07%افراد عادي

21/1% ٭5/9%72/9% ٭دانشجويان غير پزشكي

9/3% ٭1/4% ٭89/1% ٭دانشجويان پزشكي

21% ٭5/2%73/6% ٭بيماران كانديد پيوند

66/6%7/6% ٭25/6%٭روحانيون

12/5%٭4/1%83/3% ٭اساتيد علوم پزشكي

35/2%4/3%60/3%مجموع

٭ p≤0,05 در مقایسه با افراد عادي )بر اساس آزمون کاي دو(

جدول 3- داليل موافقت و يا مخالفت افراد مورد مطالعه

داليل ديني و داليل انسانيداليل ديني
انساني

داليل 
شخصي

 )12/1%(92 )28/9%(219 )53/3%(403 )5/5%(42موافق )درصد(

 )14/9%(66 )24%(106 )18/5%(82 )42/4%(187مخالف )درصد(

جدول 4- امتياز دهي نظرات گروه های مختلف

كل گروه هااساتيد علوم پزشكيروحانيونبيماران كانديد پيونددانشجويان پزشكيدانشجويان غير پزشكيافراد عادي

0/44+1/02+ ٭0/74-0/02+ ٭1/52+ ٭0/96+ ٭0/66-متوسط امتیاز

p≤0,05 در مقایسه با افراد عادي )بر اساس آزمون تي(
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ــته بیماري ها در تصمیم گیري پیرامون انتخاب  ــناخت این دس نقش ش
ــت. وجود بافت مذهبي  ــخیص ژنتیكي قبل از النه گزیني اس روش تش
ــتگي زیاد نظرات روحانیون با افراد  در جمعیت مورد مطالعه را از وابس
ــادي مي توان دریافت. در حالي که نظرات کامال متفاوت افرادي که با  ع
ــكي به خوبي آشنایي دارند. متوسط امتیاز 1/52 توسط  روش هاي پزش
ــا این که از نظر  ــكي در مقابل 0/66- افراد عادي( ب ــجویان پزش دانش
ــتند و از دل جامعه بیرون می آیند،  ــب با افراد عادي متفاوت نیس مذه
ــاني در مورد این روش جدید بسیار موثر  ــان مي دهد که اطالع رس نش
ــراي موافقت این  ــاني ب ــت. دالیل دیني براي مخالفت و دالیل انس اس
ــري در تصمیم گیري ها را  ــدي را در بافت متفاوت فك ــش کلی روش نق
نشان می دهد. عدم رعایت تناسب میزان هاي افراد جامعه ناشي از عدم 
ــرکت در مطالعه و سخت بودن دسترسي ها بود که  تمایل افراد براي ش
ــعي شد با تعیین میزان متوسط امتیاز توسط هر فرد تا رفع شود. در  س
ــور آلمان انجام  ــط Schröder و همكاران )7( در کش مطالعه اي که توس
شد امتیاز دهي از 10 )0 کامال غیر قابل قبول تا 10 کامال قابل قبول( 
ــت آمد. این مطالعه فقط بر روي  ــط 6/8 به دس صورت گرفت و متوس
ــكي و 74 نفر داراي فرزند بیمار انجام پذیرفت. از  ــجوي پزش 59 دانش
ــر 10 امتیازي بود که به دلیل  ــاي این مطالعه امتیاز دهي دقیق ت مزای
پیچیدگي براي افراد عادي مطالعه ما از امتیاز دهي 5 امتیازي استفاده 
شد. از معایب این مطالعه جماعت هاي محدود مورد مطالعه بود. در این 
ــراد داراي فرزند بیمار موافق  ــجویان و 78/1% اف مطالعه 53/7% دانش
روش PGD بودند ولي اشاره اي به دالیل موافقت یا مخالفت نشده است. 
در مطالعه مشابه  snowdon and Green )13( در انگلستان 160 آقا و 
145 خانم که داراي ژن مغلوب بیماري ژنتیكي بودند و در چهار مرکز 
ــتند مورد مطالعه قرار گرفتند که %22  ــتان پرونده داش ژنتیكي انگلس
ــگاهي و اکثر افراد )%86  ــا و 29% آقایان داراي تحصیالت دانش خانم ه
خانم ها و 76% آقایان( داراي دین رسمي بودند. در این مطالعه متوسط 
ــرکت کنندگان کامال" موافق و %11  ــت آمد و 60% ش امتیاز 7/4 بدس

کامال" مخالف بودند که بیشترین علت مخالفت دردناک بودن این روش 
 Chamayou ــت. در مطالعه دیگري که توسط ــده اس براي مادر ذکر ش
ــت آمد. در این  ــد امتیاز 6/9 به دس و همكاران )14( در ایتالیا انجام ش
ــمي مینور که خطر ابتالي فرزندشان به  مطالعه 54 زوج مبتال به تاالس
 IVF ــمي وجود داشت و همچنین 74 زوج نابارور تحت درمان با تاالس
ــایر  ــرار گرفتند که 97% آنها کاتولیك، 1/7% داراي س تحت مطالعه ق
ــده 79/6% گروه  ــت آم ــد دین بودند. در نتایج بدس ــان و 1/3% فاق ادی
ــمي مینور و 96% گروه نابارور موافق این روش بودند و بیشترین  تاالس
علت مخالفت صدمه رواني والدین بود. در مطالعه ما در صورت همسان 
سازي امتیاز دهي، امتیاز 4/88 در مقیاس10 امتیازي به دست می آید 
که علت احتمالي کمتر بودن امتیاز در این مطالعه، بافت مذهبي ایران و 
جمعیت متنوع این مطالعه نسبت به سایر مطالعات ذکر شده مي باشد. 
ــاله جمع آوري اطالعات به  ــیدن یك س از معایب این مطالعه طول کش
ــي بود که احتمال تغییر  ــت پراکندگي و حجم زیاد افراد مورد بررس عل
نظرات یا احتمال نوین تر شدن روش هاي پیشنهادي وجود دارد. توصیه 
ــر و با امكانات  ــرار مطالعه در زمان های کوتاه ت ــنده این مقاله تك نویس
ــتري است. در ضمن پیشنهاد مي شود که مطالعاتي مشابه در سایر  بیش

شهرهاي ایران نیز انجام شود.

نتيجه گيري
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ــور ایران، اطالع رساني به اقشار  این مطالعه و بافت اعتقادي محكم کش
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Abstract

Background: When children suffer severe genetic disorders and require stem-cell transplantation, compatible 
donors may be unavailable. Then preimplantation genetic diagnosis (PGD) may identify some whose gestation 
and birth would produce unaffected newborns, and placental and cord blood from which stem-cells compatible for 
implantation in sick siblings can be derived. Discarding of healthy but unsuitable embryos and choosing one for the 
siblings’ end is the matter of ethical concern. This study was performed to evaluate the different views for PGD. 

Methods: A 5 question questionnaire was used, that we could understand the degree of their opinion with a score 
(-2,-1,0,+1,+2). This questionnaire was distributed among ordinary people, university students (not medical), medical 
university students, diagnosed patients (AML, CML, NHL, and HL), teachers of religion and educational hospital 
attending. Number and percentage of each score in each group was calculated. 

Findings: Among 502 ordinary people the mean score was -0.66, this rate was +0.96, +1.52, 0.02, -0.74, 
+1.02 among non medical university students, medical students, patients parents, religion teachers and attending 
respectively. Religious reasons (42%) among negative opinions and humanity reasons (53%) among positive opinions 
were the most. 

Conclusion: The highest mean score belonged to medical students and the lowest was religion teachers’. In a 
religious country religion is influencing people’s opinions and this should be of a great importance. But parents with 
a patient child shouldn’t deprive a method may change their lives and the child’s life forever.
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