اﻧﺪام ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﺸﺮ؛ روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎم ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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وﻧﯿﻨﮓ ﮐﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻇﺮف آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را در دﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮕﯽ
ﮐﻪ درون آن ﻗﺮار دارد را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻇﺮف را زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﻄﻮط ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .او در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﮔﻮش ﯾﮏ
ﺧﻮک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﯾﻨﺪه ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن روزی در ﮔﺮو آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺮﻧﯿﻪ ﺧﻮک را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﮔﺮوه
دﯾﮕﺮی از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را روی اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﻮک اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ در ﺑﻮﺳﺘﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺷﺶ ﻧﻔﺮه را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮاﻧﺢ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم
دارﻧﺪ .در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻻﺑﺎﻣﺎ در ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮک
را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ
ﻣﺎدرزادی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﯾﮏ ﻫﺪف اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ :ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن.
و اﻣﺎ در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  eGenesisﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﯿﻦ )ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﻮم( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮل دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﻮک اﺳﺖ .ﻫﺪف
اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار دارد اﯾﺠﺎد
ﺧﻮک ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪام ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﯾﻠﯿﺎم وﺳﺘﻠﯿﻦ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ  eGenesisدر ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ در ﺣﻮزه ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن رﺳﯿﺪه اﯾﻢ .دﯾﮕﺮ
ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﯾﺮ ﺳﻮال ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮﺳﺶ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪت ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد دوﭘﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ )ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ای از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد(.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﻧﺪام ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﭘﺲ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻟﺌﻮ ﺑﻮﻫﻠﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻫﯿﭽﮑﺲ در اﺑﺘﺪا ﺟﺮات ﺣﺮف زدن در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ،ﻗﻠﺐ ﯾﺎ رﯾﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﻮک ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻓﺮﯾﺐ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﺪ آن ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮری دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ .اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺻﻼح ژن  CRISPRوارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از
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ﺧﻮﺷﻪای( اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه  eGenesisﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﮔﺮوﻫﯽ از وﯾﺮوس ﻫﺎ در ژﻧﻮم ﺧﻮک
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽ رود ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه از ﺧﻮک را در ﺑﺪن
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﭽﺮ
ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻮن ﻫﺎ )ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺘﺮ( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه را ﺑﺎ ﻗﻠﺐ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺧﻮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ژن ﻫﺎﯾﺸﺎن دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪت زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪن ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﺎن اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻮن ﻫﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﻠﺐ ﺧﻮد و ﺧﻮک را در ﺑﺪﻧﺸﺎن دارﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﯽ ﻓﯿﺸﻤﻦ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻨﺎس و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ و داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎروارد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داروﻫﺎی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن رخ داده اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺲ زدن اﯾﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ روی ﻣﯿﻤﻮن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺪون آزﻣﺎﯾﺶ
آن روی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ اﻣﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ در ﺑﺎﺑﻮن ﻫﺎ ﮐﺎری ﺑﺲ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.

 ۲۵ﻫﺰار اﯾﺮاﻧﯽ در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮوﻧﻮ رﯾﭽﺎرت ،ﺟﺮاح ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﭽﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد و اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﻮک ﻋﺎﻗﺒﺖ در راه ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن را در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺎﺑﻮن ﻫﺎ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۰درﺻﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ﻫﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﺑﺎﺑﻮن را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﻫﺮ روز دز ﻣﺸﺨﺼﯽ از داروﻫﺎی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﻼده ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در دراز ﻣﺪت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۷۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ
اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و روزاﻧﻪ  ۲۰ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﺣﺪود  ۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺪام
ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﻧﺪام ﻫﺎ و
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﻮک ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻋﻀﺎی
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ  ۷ﺗﺎ  ۱۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪن ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺟﺎن ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻫﺰار ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ۶ ،ﻫﺰار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ و ﻫﺰار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ در اﯾﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از ۴۰
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از
 ۵۰ﻫﺰار ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ،ﻫﺰار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ و  ۶ﻫﺰار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .اﯾﺮان ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺻﺪر
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو دﻧﯿﺎ در ﺣﻮزه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺎذق اﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺒﺪع ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 Devin Eckhoffﺟﺮاح ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ در داﻧﺸﮕﺎه آﻻﺑﺎﻣﺎ واﻗﻊ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﻬﺎم در ﻫﻤﯿﻦ
راﺑﻄﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ دارد ﻇﺮف ﻣﺪت  ۹ﻣﺎه
 ۵۰ﺧﻮک را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﭘﺮورش دﻫﺪ) .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ  Eckhoffﺣﯿﻮان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا
را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺪارﻧﺪ(.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از دﯾﺪن رﻧﺞ و درد ﺑﯿﻤﺎراﻧﺶ و ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ
اﻓﺴﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد:

ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮم را ﺻﺮف ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﮐﺮدم .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ را از ﺧﻮک ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪ
زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ.
ﺧﻮک ﻫﺎی آﻣﺎده ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ؛ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن در ﭘﺎﻧﮑﺮاس ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖ
ﻣﺤﺘﺎج آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮن ﺧﻮک ﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺮوﻣﺎی ﺣﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪد ﻣﻮارد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮن ﺑﺪﻧﺸﺎن آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮک ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ را در اداﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن اﻧﺘﻘﺎل داد و از ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎن ﮐﻢ ﮐﺮد.
ﮐﻮﭘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪام ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮدی دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻠﺒﺶ را از
ﺳﯿﻨﻪ در ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﺧﻮک را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دوام ﺑﯿﺎورد ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی اﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم دﯾﻮﯾﺪ ﮐﻠﯿﻮﻟﻨﺪ ﺟﺮاح ﻗﻠﺐ داﻧﺸﮕﺎه آﻻﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 ۵۰درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻠﯿﻮﻟﻨﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن اﻧﺪام ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪن
اﻧﺴﺎن ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺋﻤﯽ ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ﺑﻪ ﻧﻮزادان
ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ و دﺷﻮاری ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻧﻮزاد را ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﻧﻮزادان ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﮔﺎورﻣﻦ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر ارﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮک ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ
وﺳﻌﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دادن زﺧﻢ
ﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮاﻧﺢ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮش از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ اﺟﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را

ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه آﻻﺑﺎﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﯿﺎس زاد و وﻟﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت از اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل اﻣﺎ ﭘﻮل ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ
واﮐﻨﺸﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻋﺎدی روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺗﺮس ﺧﺸﻢ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻓﺎش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮک ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﺪای ﻋﻀﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اداﻣﻪ دارد ،ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﻮک ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮐﻮﭘﺮ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﻮک ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای دﺳﺘﮑﺎری ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻀﻮ از
درﯾﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در واﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﻓﺮد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺮگ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎﻫﺶ در ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻐﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ )ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ آﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ( آزﻣﺎﯾﺶ آن روی اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

