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  ھوادار پورتال: فرستنده

 ٢٠١٣ جوالی ٠۵
  

  پذير است؟ پيوند سر انسان امکان
 

  

  

 سطحی از دانش دست پيدا کند بشر به  ادعا می»تورين« ۀ عضو گروه جراحی پيشرفتئیجراح مغز و اعصاب ايتاليا

  !تواند جراحی پيوند سر انسان را انجام دھد کرده که می

 وجود دارد که به ی جراح مغز و اعصاب معتقد است تکنولوژي»سرجيو کاناورو« دکتر  براساس گزارش تلگراف،

 ی، انجام دھند، جراحي، پيوند سر يک انسان به بدن انسانی ديگر »فرانکشتاين«دھد جراحی به سبک  ھا امکان می جراح

  .است وی حيوانات آزمايش شدهر بر١٩٧٠که در سال 

 نخاع وجود نداشت و موضوع آزمايش پس از پيوند برای ۀحلی برای اتصال دوبار به امروز ھيچ راه  وی تاۀبه گفت

تواند   میاھراً پذير شود، دستاوردی که ظ اند که پيوند نخاع امکان ھای اخير باعث شده پيشرفت. ھميشه فلج می شد

  .ھای مرگبار سابق را درمان کند بيماری

. کنند ھای ترسناک تشبيه می لمف غيرممکن دانسته و آن را به اما جراحان و متخصصان ديگر اين نظريه را کامالً 

اتصال سر به بدن بسيار حياتی و کل اين نظريه بسيار عجيب و دور از گويد   از انجمن پيوند بريتانيا می»آنتونی وارنز«

  .ذھن است

 نيز با »کاناورو« توانست با موفقيت سر يک ميمون را به ميمون ديگری پيوند بزند و ١٩٧٠ در سال »رابرت وايت«

 نخاع ۀکنيک اتصال دوبار وی بزرگترين دشواری در اين تۀبه گفت. شيوه ای مشابه توانسته اين آزمايش را تکرار کند

  . کننده و گيرنده است، اما اين تکنولوژی اکنون وجود داردءاھدا

 ميليون ٨.٥ ساعته اين جراحی را با ھزينه ای ٣٦توانند طی جراحی   نفره از جراحان می١٠٠به اعتقاد وی تيمی 

 ۀبه گفت. صل شوندوه بدن ھر دو سر بايد در يک زمان از بدن جدا شده و طی يک ساعت ب. پوندی انجام دھند
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 آن جان افراد بسياری را ۀتوان به واسط  است و میء تخيلی نيست و امروزه قابل اجراۀ اين کار ديگر يک ايد»کاناورو«

  .داند است را بودجه می  تنھا دليلی که تاکنون مانع از انجام اين عمل توسط وی شده»کاناورو«. نجات داد

  

  :يادداشت

ان گرانقدر پورتال با خواندن اين گزارش، اندکی به تبعات ناشی از تحقق چنين آرزوئی در زمينه ھای مختلف دگناميدواريم خوان

  .، ساير خوانندگان را نيز با انديشه ھای خويش آشنا بسازندحيات اجتماعی انسان انديشيده

 AA-AA ادارۀ پورتال

 


