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 مقاله پژوهشی  

امکان تفکیک میزان اثر  رجیستری دوقلوها با هدف مطالعه خصوصیات منحصر به فرد ژنتیکی و توسعهدر سه دهه گذشته  مقدمه:

تواند ديد جديدی در رابطه با داليل رو بوده است. اين اطالعات سازمان يافته میسراسر دنیا با استقبال فراوانی روبه درمنتسب به ژنوتايپ 
 ها و اختالالت روانی در اختیار محققین قرار دهد.بروز بیماری

های فعال دوقلوها در سرتاسر دنیا شناسايی شده و خصوصیات هريک می رجیستریتما .اين مطالعه از نوع مروری تحلیلی است روش:

 ,PubMed, Scopus, Web of Science, ScienceDirectهایتوسط محققین مورد بررسی قرار گرفتند. عاله بر اين پايگاه داده

Google Scholar مقاله مرتبط با موضوع  69ات مرتبط، با طراحی استراتژی جستجو مورد جستجو قرار گرفت که از میان مطالع
 پژوهش انتخاب شد.

رجیستری ملی ثبت شده با اهداف متفاوت تحقیقاتی در کشورهای مختلف براساس مطالعات منتشر شده به تفکیک  30حدود  :نتایج 

ردها و خصوصیات منحصر به های ثبت شده در بیوبانک، دستاوآوری داده، نمونههای جمعسیس، روشأکشور، هدف، نوع مطالعه، زمان ت
 .فرد تحلیل و بررسی شدند

های دوقلوها در ديگر کشورها، توان تولید باالی اسناد علمی و دستیابی به نتايج با توجه به نتايج ارزشمند رجیستری گيري:نتيجه

رجیستری دوقلوهای ايرانی و ايجاد ، ايجاد دوقلوی در حال حیات در ايران 1.300.000ارزشمند پژوهشی و از طرف ديگر وجود بیش از 
های اطالعات دوقلوها در جهان و منجر به تولید مقاالت ترين رجیستریتواند منجر به ايجاد يکی از بزرگبیوبانک به صورت هدفمند می

 شود. تاری مختلف و اختالالت روانی رف هایهای ارزشمندی در رابطه با شناسايی عوامل بروز و درمان بیماریانبوه و پژوهش

 

 اطالعات سالمت تيريمد ،یپزشک قاتیتحق ،یستریدوقلوها، رج ها:كليد واژه
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 دمه مق
در حوزه سالمت و امکان  فناوریبا توجه به پیشرفت روزافزون 

ثبتتت انبتتوه اطالعتتات بتته صتتورت ستتاختاريافته و هدفمنتتد، 
ترين ابزارهتای پژوهشتی در يکی از مهمبه عنوان  هارجیستری

مطالعات پزشتکی و منبتع مناستبی بترای تشتخیر و درمتان 
بته منوتور پزشتکی و حتی اختالالت رفتتاری و روانها بیماری
مطالعات پژوهشی بعتدی از قبیتل مطالعتات کوهتورت و  انجام

از  .[1]انتد در چند دهه گذشته بته وجتود آمده کارآزمايی بالینی
هتای آنجا که دوقلوها منبع ارزشمندی را برای پژوهش در حوزه

بنتابراين ايجتاد رجیستتری و  ؛آورنتدمختلف پزشکی فراهم می
ها در توانتتد همنتتون ديگتتر رجیستتتریبیوبانتتک دوقلوهتتا می

علوم به نتايج قابل توجهی در رابطه با تولیتد های مختلف حوزه
هتر چنتد  .[2]علم و توسعه پژوهش در هر کشوری منجر شود 

ها تنها يک بانک اطالعاتی محدود به ثبت جمعیتتی رجیستری
اطالعات نیستند؛ بلکته يتک فرآينتد سیستتماتیک از تشتکیل 

های آوری دادهها، جمعکمیته تحقیقاتی، تعريف ساختار ديتاست
های مرتبط با ستالمت، تشتکیل بیوبانتک و دموگرافیک و داده

گیرند کته خاص را دربرمی آنالیز نتايج يا پايش بیماری با هدفی
امکتان  کتاویهای کشف دانتش و دادهبا مجهز شدن به روش

استخراج اطالعات ارزشمندی را در حوزه سالمت فراهم شده و 
حتی امکان تولید فرضیات جديد در حوزه علوم پزشتکی میستر 

 .[3-5]خواهد گشت 

پزشتکی و علتم ها در حتوزه علومیشترفتبا وجتود آخترين پ  
ال بتی ؤها بتا هتزاران ستژنتیک، هنوز هم در بسیاری از حیطه

پزشتتکی رو هستتتیم. محققتتین زيستهجتتواب و معماگونتته روبتت
توانتد جتواب بستیاری از معتقدند تحقیقات بر روی دوقلوها می

االت معماگونه را روشن کرده و حتی دستت يتافتن بته ؤاين س
هتتا و اختتتالالت نی جديتتد را در بستتیاری بیماریهتای درمتتاراه

با استفاده از مطالعات بتر روی در نتیجه . [6] رفتاری فراهم کند
توان تتوان آمتاری دوقلوها میو پايش طوالنی مدت اطالعات 

مطالعات ژنتیکی محیطی را با محدود ستاختن مقتدار نوستانات 
هتای کلتی عتالوه بتر مزيت .و محیط بته حتداک ر رستاند ژن

، مطالعه بتر روی دوقلوهتای همستان مطالعات بر روی دوقلوها
ثر ؤژنوتیتپ از عوامتل مت یک میزان اثر منتستب بتهامکان تفک

ثیرات اپی ژنتیتک را أيا میزان ت ساخت خواهدمحیطی را فراهم 
هتتای هتتای ختتاص ماننتتد ستترطان و بیماریدر بتتروز بیماری

 .[6 ،7]اتوايمیون مشخر کرد 
هتای تتک تخمکتی دوقلوها از نور ساختار ژنتیکی به دوقلو   

شتوند و ستاختار )زيگوسیت(که توستط يتک است رم بتارور می

 ژنتیکتتی صددرصتتد مشتتابه دارنتتد و دوقلوهتتای  یرهمستتان
 50)ديزيگوسیت( که توسط دو اس رم متفاوت بارور شتدند و در 

درصد ساختار ژنتیکی خود مشتابهت دارنتد )ماننتد ختواهران و 
وقلوهای همستان در شوند. اگر دبرادران  یر دوقلو(، تقسیم می

هتای ختاص بروز صفت خاص رفتاری يا از نور ابتال به بیماری
های بیشتتری نستبت بته دوقلوهتای به طور متوسط مشتابهت
هتا يتا ، اين شباهت در ابتال بته بیماری یرهمسان داشته باشند

نشان دهنتده اتیولتوژی  بروز عادات و اختالالت رفتاری مطمئناً
؛ [8-10]تالل رفتتتاری متتی باشتتد ژنتیکتتی آن بیمتتاری يتتا اختت

بیش از  2016بنابراين به دلیل اهمیت مطالعات دوقلوها تا سال 
های مختلتف علتوم مقاله و مطالعته پژوهشتی در زمینته 5000

 . [9] پزشکی به چاپ رسیده است

نکته قابل توجه در تمامی ايتن مطالعتات ايتن استت کته در   
های دوقلو برای رسیدن به ها به تعداد زيادی از نمونهتمامی آن

نتیجه مطلوب احتیاج داشتند و در مواردی که اين امتر محقت  
. در نتیجته [7] نشده بود مطالعات با شکست مواجه شده بودنتد

انتدازی حل، کشورهای مختلتف اقتدام بته راهبه عنوان يک راه
ها، برای بتاالبردن تتوان رجیستری دوقلوها و ثبت اطالعات آن

در نتیجتته . کردنتتدايتتن زمینتته مطالعتتاتی و تحقیقتتاتی در 
هايشتان بتا های ملی از اطالعتات دوقلوهتا و خانوادهرجیستری
در سته دهته گذشتته در نقتا   مطالعه بتر روی دوقلوهتاهدف 

 . [11 ،12] اندمختلف دنیا به وجود آمده

ن مطالعتات در ثیر ايتأبا توجه به اهمیت مطالعه دوقلوها و تت  
پیشرفت علوم مختلف پزشکی، هدف اصلی اين مطالعته مترور 
رجیسترهای دوقلوهای به وجودآمده در کشتورهای مختلتف در 

ستال گذشتته و بررستی دستتاوردها،  50سرتاسر جهان در طی 
ها و آنتالیز نتتايج بته های اين رجیستتریخصوصیات و ويژگی
 دست آمده است. 

 

 روش
به دلیل نیتاز محققتین روری تحلیلی است. اين مطالعه از نوع م

، ، نتتتايجآوریهتتای توستتعه، جمتتعبتته آگتتاهی از ستتاختار، روش
های نگهتتتداری شتتتده در بیوبانتتتک دستتتتاوردها و نمونتتته

کشتورهای مختلتف، ابتتدا ايتران و های دوقلوهتا در رجیستری
های فعال و موجود دوقلوهتا در سرتاستر دنیتا تمامی رجیستری
رجیستری فعال بتا خصوصتیات  30در مجموع شناسايی شده و 

خاص رجیستری هر کشور توسط محققین متورد بررستی قترار 
پايگتاه  هتایگرفت. به منوور مطالعه تحلیلی، ابتدا پايگتاه داده

 ,PubMed, Scopus, Web of Scienceهتتای داده
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Science Direct, Google Scholar و SID  بتر استاس
 1ای ذکتتر شتتده در جتتدول استتتراتژی جستتتجو و کلیتتدواژه هتت

مطالعه و مقاالت مرتبط در نتیجته  2000جستجو شد و بیش از 
اين جستجو بازيابی شد که از اين میان با توجه به هدف اصتلی 

مقالتته متترتبط بتتا موضتتوع بتته منوتتور استتتخراج  69پتتژوهش، 

ها بررستی شتد. تمتامی خصوصیات اهداف و تعاريف رجیستری
هتا در يتک فايتل اکستل آن ها به همراه خصوصیاترجیستری

برای تحلیل وارد شد و نتايج توستط محققتین تحلیتل و متورد 
روش مرور مطالعات و مراحل مختلف آن در  بررسی قرار گرفت.

 به نمايش درآمده است. 1شکل دياگرام ترسیم شده در 

 
 استراتژي جستجو و كليدواژه هاي مورد استفاده در جستجوي سيستماتيک :1جدول 

“Twin Registry”, “Twin registry studies”, “National Twin 

registry”, “Twin Registry outcomes”, “Twin studies in the 

world”, “Twin registries” 

 كليدواژه هاي انگليسی

مقاله علمی،  2000ای، ايالتی و ملی شامل بیش از های منطقهرجیستری شامل رجیستری 30

 2016تا  1988س و پوستر از سال کتاب، ارائه کنفران

 های مختلفها در پايگاههای يافت شده و کل مقاالت مرتبط با رجیستریتعداد کل رجیستری

("Registries/classification"[Mesh] OR "Registries/history"[Mesh] 

OR "Registries/methods"[Mesh] OR "Registries/organization and 

administration"[Mesh] OR "Registries/statistics and numerical 

data"[Mesh] OR "Registries/utilization"[Mesh]) AND (Twin 

registry[tiab] OR Twin registries[tiab]) 

 استراتژی جستجو

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و انجام پژوهشدیاگرام روش مرور مقاله: 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اطالعاتی جستجو شده: پایگاه
Pubmed, Scopus, Web of Science, 

ScienceDirect, Google Scholar. 

 کل مقاالت بازیابی شده:
N = 2350 

 

تعداد مقاالت باقیمانده بعد از حذف 

 N = 805  اریمقاالت تکر

 
 

 تعداد مقاالت تکراری
n = 1545 

 

حذف مقاالت نامرتبط با رجیستری دوقلوها از 

 مقاالت بازیابی شده
تعداد مقاالت نامرتبط با حوزه 

 مطالعاتی رجیستری دوقلوها
n = 530 

 

، های کشوری دوقلوهاحذف مقاالت نامرتبط با رجیستری

، راهکارهای ایجاد رجیستری دوقلوها خصوصیات، نحوه راه اندازی

 شناسایی و مطالعه دوقلوها از مقاالت باقی مانده هایروشو 

 تعداد مقاالت باقی مانده : 
N = 275 

 

 :تعداد مقاالت باقی مانده نهایی  
N = 69 

 

 تعداد مقاالت نامرتبط 

206 n = 
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 نتایج
 جينتتا :اي دوقلوه ا در دن يس تريرج تي و اهم یپراكندگ

 یاطالعتات یهاها بانکیستریاست که رج نياز ا یمطالعه حاک
دوقلوهتا  یو ختانوادگ یپزشک ک،یاز مجموع اطالعات دموگراف

 کيتتوستط  همسان هستند کته معمتوالً ری  اي کسانياعم از 
خاص  یماریب کيبا هدف مطالعه  یدانشگاه یاتقیسسه تحقؤم

 نيت[. ا13اند ]شتده جتاديا وبانتکیموارد به همراه ب یو در بعض
سسته ؤم یعالوه بر باالبردن توان مطالعتات آمتار هایستریرج
 یشتناختتیاند امکان مطالعه جمعمربوطه موف  شده یقاتیتحق

انجتام مطالعته و  یرا با استفاده از اطالعات ثبت شتده بته جتا
فراهم کند.  نیمحقق یبرا هامارستانیبدر  ینیبال یهايیکارآزما
اقدام بته راه  یاديز یموضوع، کشورها تیو اهم ديفوا لیبه دل
[. 14 ،15گرفتنتد ] ریتدوقلوها در ده ستال اخ یستریرج یانداز
 Twin research مجلتهاست که  يیموضع تا جا نيا تیاهم

and human genetics  شتماره ختود را  کي 2002در اکتبر
هتا آن اتیدوقلوها و خصوصت یستریرج یراه انداز یرا به بررس
مقاله  70از  شیب 2013مختلف پرداخت و تا سال  یدر کشورها

و  ی. از نوتر پراکنتدگافتيموضوع اختصاص  نيبه ا مجله نيا
 نيتا شتتری، بمختلتف یدوقلوهتا در کشتورها یستتریج جاديا
 هز هستند و با توجه بته وستعت قتاردر اروپا متمرک هایستریرج
معتبتر و  جيبه نتتا یابیدست یبرا رسدیبه نور م کا،يو آمر ایآس
 هایماریدر ب یطیو مح یکیعوامل ژنت ریثأت زانیم  یدق یبررس

 ینتواح نيتدوقلوهتا در ا یستتریرج جادي، ایو اختالالت رفتار
در هم از آنجا که رانيا جهی[. در نت16] رسدیبه نور م یضرور

نخواهد بود و با  ین قاعده مست نيواقع شده است از ا ایقاره آس 
و عتدم وجتود توجه به تعداد قابتل توجته چنتدقلوها در کشتور 

 یستتریرج نيتا جتاديا ،رجیستری و بیوبانک دوقلوها در ايتران
در حوزه مطالعتات دوقلوهتا خواهتد  یقابل توجه جيمنجر به نتا

 شد. 
 دوقلوها: يهايستريرج یشناختتيو جمع یزمان یبررس

بتا استتفاده  1954دوقلوها در دانمارک در سال  یستریرج نیاول
 هیتعلتل اول یو با هدف مطالعه بررست یکا ذ یهااز پرسشنامه
[. بعدها با استتفاده از امکانتات 17ها به وجود آمد ]بروز سرطان

 وبانکیکرده و به ب دایتوانست توسعه پ یستریرج نيا یافزارنرم
جفتت  86000از  شیجهز شود و تا امروز موف  به ثبت بتم زین

در  یمهتم بعتد یستتریدوقلو در کشور دانمارک شده است. رج
بتر  یمبتنت یستریرج کيدر سوئد به وجود آمد که  1960سال 
 گاریست ریثأاست که با هدف مطالعه ت وبانکیمجهز به ب تیجمع

 شتتریبو تا امروز توانسته است  آمدبه وجود  یبر سالمت عموم
 یشتناختتیدوقلو را به ثبت برساند که از نوتر جمع 200000از 
[. بتا 18] ديتدوقلوها به شمار یهایستریرج نيتراز موف  یکي

 ریست کيت 2012تا  1950 یهادر فاصله سال 2توجه به شکل 
دوقلوهتا را در  یملت یهایستتریدر به وجود آمدن رج یصعود
 نيکتته آختتر نمتتودمشتتاهده  میتتتوانیجهتتان م مختلتتفنقتتا  
در  2012در ستال  یشتده از نوتر زمتان جتاديا یهایسترییرج

نشتان دهنتده  زیتن 3بودند. شتکل  لیو اسرائ هیروس یکشورها
 یهایستتریثبتت شتده جفتت دوقلوهتا در رج یهاتعداد نمونه

 کشورها است. کیمختلف به تفک

 

 

 
 سيس كنندهأت بررسی رجيستري دوقلوها از نظر زمانی به تفکيک كشور :2 شکل
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 هاي كشورهاي مختلفميزان جمعيت جفت دوقلوهاي ثبت شده بر حسب رجيستري :3 شکل

 

بر اساس اطالعات به دست از نظر نوع وسعت رجيستري: 
های دوقلوهای کشورهای مختلف تمامی آمده از رجیستری

ای و ايالتی تقسیم ، منطقهتوان به سه دسته: ملیها را میآن
ها از نوع ملی بودند و بیشتر  ر اين رجیستریکرد. اک

دلیل ساختار ايالتی اين های دوقلوها در آمريکا به رجیستری
. فراوانی اندکشور برای ثبت دوقلوهای آن ايالت به وجود آمده

ها براساس نتايج حاصل از اين مطالعه و برحسب اين رجیستری
 . [18 - 20] به نمايش درآمده است 4وسعت در شکل 

 

 
 هاي دوقلوها بر حسب وسعترجيستري :4شکل 

 

های دوقلوها در کشورهای اک ر رجیستری از نظر نوع مطالعه:

 اند و معموالً مختلف با استفاده از مطالعات طولی به وجود آمده

برای ها از چند نوع مطالعات کوهورت جداگانه در اين رجیستری

. نتايج تحلیل و تکمیل اطالعات دوقلوها استفاده شده است

درصد فراوانی رجیستری های مطالعه شده بر حسب نوع مطالعه 

 .[20-30] به نمايش درآمده است 5در شکل 
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 هاي دوقلوها بر حسب نوع مطالعهتقسيم بندي رجيستري :5شکل 

 

از  %9/67اندازي بيوبانک: نظر توسعه و راهاز 

اند که های بررسی شده دارای بیوبانک بودهرجیستری
به  را های مختلف بیولوژيکی از دوقلوهای ثبت شدهنمونه

آوری کردند که با نتايج ارزشمندی منوور مطالعات بیشتر جمع

ها به تفکیک در اين کشورها همراه بوده است. نتايج بررسی
 2و جدول  6 های ثبت شده در نمودارنک و انواع نمونهبیوبا

 .[24-28]قابل مشاهده است 

 

 
 هاي دوقلوها بر حسب مجهز بودن به بيوبانکبندي رجيستريتقسيم :6 شکل

 

 ثبت شدههاي هاي كشورهاي مختلف به تفکيک نمونهبررسی بيوبانک رجيستري :2جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیشده به دل یبررس یهایستریرج شتریب از نظر نوع هدف:
با در  یگروه خاص یمطالعه بر رو ايهدف خاص  کي

 یگروه سن یحت ايگروه خاص  ايخاص  پينورگرفتن فنوتا
 یها با هدف ثبت تمامآن تياما اک ر؛ اندشده جاديخاص ا

 یعیوس یدر نور گرفتن گروه خاص و در رنج سندوقلوها بدون 
به منوور ثبت  یلیش یدوقلوها یستریاند تنها رجبه وجود آمده

 تیکشور به وجود آمد و تاکنون فعال نيآموز ادانش یدوقلوها
 .[7 ،13] را ثبت نکرده است یگريد
 يالزم برا يلدهايحداقل اطالعات و ف جادیا

 ینور در تماممورد یاهتاستيد دوقلوها: يهايستريرج
مرکز  هیاول ازیمختلف بر اساس ن یکشورها یهایستریرج
و  نی، متخصصوابسته و با مشورت با خبرگان یقاتیتحق

نوع نمونه ثبت شده در 

 بيوبانک

به كار گرفته شده در 

هاي مطالعه شده رجيستري

 (درصد)

هایی كه از این نوع تعداد رجيستري

 ها در بيوبانک خود استفاده كرده اندنمونه

DNA 6/53 15 

Plasma 9/17 5 

Whole blood 9/17 5 

Buccal cells 4/21 6 

Serum 4/21 6 

Salvia 6/28 8 

Urine and stool sample 3/14 4 
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 نیو س س توسط متخصص جاديمختلف ا یهاحوزه نيمشاور
 یبعد یازهایشدند و بعدها براساس ن ديیأمربوطه ت یهاحوزه
 دایمربوطه توسعه پ یستریشدن رج یو مل یقاتیسسه تحقؤم

 نيشده در ا ديیأت یهاتاستيکردند. براساس اطالعات و د
اند. شده جاديهر کشور ا یهایستریرج یافزارهامرحله نرم

 نياز ا یهر فرد دوقلو در بعض یموارد ثبت شده برا
 ايو  یلیدر بخش اطالعات تکم یژگيو 600به  هایستریرج
 یکشور یستریرج 30. با مطالعه رسدیم زین شتریب یحت

بخش  نيترمرحله مهم نيگفت ا نانیتوان با اطمیمختلف، م
 ،24] ديآیمختلف به شمار م یدر کشورها یستریهر رج جاديا

29، 30 .] 
در اطالعات دوقلوها:  يآورو جمع ییاز نظر شناسا
 یمختلف یهامختلف دوقلوها از روش یهایستریکشورها و رج

 یآن کشور و هم برا یچندقلوها دوقلوها و يیشناسا یهم برا
چندقلوها  یو پزشک کیاطالعات دموگراف لیو تکم یآورجمع

 یطالعاتها و منابع ا، سطح سواد، بانک، امکاناتبرحسب وسعت
موجود و  یهایستریرج گري، دمختلف موجود در آن کشور

 شود.یاستفاده م یمختلف یهادوقلوها از روش یهمکار زانیم
دوقلوها و  هیاول يیشناسا یهاامل روشها شروش اين
ها جهت ثبت در بانک اطالعات آن لیتکم یهاروش
 باشند. یم یستریرج

  يمختلف از طر یدوقلوها در کشورها يیشناسا یهاروش
  ياز طر یها، اطالع رسانرسانه  ياز طر یعموم یاطالع رسان
 ،یلثبت احوال م یها، بانکدیثبت موال یبررس ها،تيوب سا

 یحت ايو  یمل یهااطالعات انجمن ها،مارستانیاطالعات ب
 یدر برخ یعاجتما نيیسطح پا لیها به دلمراجعه به درب خانه
فوق  یهااز روش یبیترک یحت اي النکاياز کشورها مانند سر

  [.31] باشندیم
مرحله  نيدر ا :یلياطالعات تکم يآورجمع يهاروش

شده بر حسب اهداف  یطراح یاهپرسشنامه  ياطالعات از طر
که  شوندیم یآورجمع یستریرج دآورندهيپد یقاتیسسه تحقؤم
 ل،یميارسال ا  ياز طر یخانواده و ايتواند توسط خود فرد یم

 ی. برادشو لیتحت وب تکم یهافرم لیتکم اي یمصاحبه تلفن
از  یاریدر بس هيو اطالعات ثانو یاطالعات پزشک لیتکم

  ياز طر یلیاطالعات تکم اي هيثانو یهاکشورها پرسشنامه
 ها،یماریاطالعات ب یهابانک ها،یستریرج گرياتصال به د

انجام مطالعات   ياز طر یحت ايو  ریموتوالد و مرگ یهابانک
 [.24 ،32] گرددیم لیکوهورت چندگانه تکم

 یاخالصه گنجدیمقال نم نيموارد در ا یآنجا که ذکر تمام از  
 یکشورها یهایستریشده رج یبررس یهایژگيو نيتراز مهم

 آورده شد. 3 مختلف در جدول

 
 هاي دوقلوهاي بررسی شده كشورهاي مختلفاي از اطالعات رجيستريخالصه :3جدول 

 كشور نوع رجيستري دوقلوهاي ثبت شده هدف اوليه بيوبانک محدوده سنی دوقلوها وب سایت

https://mctfr.psych.umn.ed
u/ 

 

شخر نشده استم  ندارد 
 در حال توسعه

مطالعه بر روی نقش ژنتیکی و عوامل محیطی و 
های اعصاب و ها بر روی بیماریثیر آنأمیزان ت

 مشکالت روانشناختی

در حال تالش  -ايالتی جفت دوقلو 28000
 برای ملی شدن

 ايالت میشیگان -آمريکا
[33]  

www.zwillingsstudie.de 80-14 سال  ندارد 
 در حال توسعه

هدف اولیه مطالعه بر روی خل  و خو و مطالعات 
مطالعات  توسعه شخصیت شناسی و هدف ثانويه

ثر بر ؤ، مطالعه عوامل مایبیوتکنولوژی و تغذيه
 چاقی

 ملی جفت دوقلو 2000
)مديريت توسط 

سسه تحقیقاتی ؤم
 خصوصی(

[34] آلمان  

www.Twins.org.au 0  سال 90تا های تحقیقاتی مشترک به منوور توسعه طرح دارد 
 مطالعات بر روی دوقلوها

[35 ،7 ،24] استرالیا ملی جفت دوقلو 66000  

www.um.es/registrogemel

os/ing/index.html 
سال 45-71 مطالعه بر روی سالمت زنان و عوامل ژنتیکی در  دارد 

 ها و اختالالت رفتاریبروز بیماری
[36] اس انیا منطقه ای دوقلو 194000  

www.teomim.com  سال 8تا  3کودکان [37] اسرائیل ملی دوقلو 1600 مطالعه اختالالت رفتاری کودکان دارد   

http://www.Twinsuk.ac.uk 18- 90 سال  7000تنها برای  بیوبانک 
 دوقلوی ثبت شده

های روماتیسمی به مطالعه بر روی بیماری
 خصوص آرتريت روماتوئید

[23]انگلیس ملی جفت دوقلو 12000ثبت بیش از   

www.iss.it/gemelli 0-99 سال  ات اپیدمیولوژيکی در زمینه ژنتیک دوقلوهامطالع دارد 
[21، 12] 

[38] ايتالیا ملی دوقلو 9000  

مطالعه نقش عوامل ژنتیکی، فاکتورهای محیطی  دارد همه سنین -
 های رايجها در بروز بیماریو فنوتايپ

[39] برزيل ملی دوقلو 291  

http://www.Twinsvzw.co

m 

 

سال 0-47 سه قلو و چندقلو تا  172دوقلو،  8700 های دندانمطالعه مورفولوژی بیماری دارد 
 2011سال 

 
 
 
 
 

[40] بلژيک منطقه ای  
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)ادامه(مختلف يشده كشورها یبررس يدوقلوها يهايسترياز اطالعات رج يا: خالصه3ل جدو  
مطالعه بر روی اطالعات دموگرافیک دوقلوهای  ندارد تمامی سنین -

ها همسان و عیرهمسان و مطالعه بر روی شباهت
 های اثر انگشت در دوقلوهاو اختالف

[41]تايلند منطقه ای دوقلو 324  

سال 15-45 - بروز  و مطالعه بر روی اتیولوژی مشکالت سالمت ندارد 
توجه به  با های فرهنگیبیماريها در زمینه تفاوت

تنوع فرهنگی موجود در ترکیه و و تاثیرات 
 [42]نیکوتین و سیگار 

یمل جفت دوقلو 608  [49] ترکیه    

http://oncohemakey.com/c

hinese-national-Twin-
registry/ 

تحقی  درباره نقش عوامل ژنتیکی و میزان بروز  دارد همه سنین
های پینیده و مطالعه ها در بروز بیماریآن

 هافنوتايپ

در حال تالش  -ملی جفت دوقلو 45000
 برای ملی شدن

[15] چین  

http://www.sdu.dk/en/om_

sdu/institutter_centre/ 
سال 107-0 مطالعه بر روی عوامل ژنتیکی ايجاد کننده و  دارد 

 هاعلت بروز سرطان
دوقلو به اضافه ثبت  17000بیش از 

 سه قلوها و چهارقلوها
[17] دانمارک ملی  

سال 7-18 - توسعه آموزش و پروش با توجه به عوامل ژنتیکی  دارد 
 ثیر اين عوامل أو محیطی و تعیین میزان ت

[28] روسیه ملی دوقلو 10000  

www.Twin.med.osakau.ac.

jp 
سال 105-50 در حال توسعه بیوبانک و  

 افزايش محدوده سنی
محیطی در وی نقش عوامل زيستتمرکز بر ر

پیرشدن از نور فیزيکی و ذهنی، مطالعه بر روی 
های ناشی از پیری وابسته به طول عمر و بیماری

آن به منوور يافتن فاکتورهای افزايش طول عمر 
 و باال بردن سطح سالمت بزرگساالن

 ملی جفت دوقلو 12000
)رجیستری بزرگساالن 

سال( 50باالی   

[20 ،43] ژاپن  

http://infolanka.com/org/T

win-registry/ 
 

های روانی و تعیین میزان شیوع و بروز بیماری دارد تمام سنین
نقش عوامل ژنتیکی و فاکتورهای محیطی در 

 هابروز اين بیماری

سه قلو  46جفت دوقلو و  9570ثبت 
به شناختی در يک مطالعه جمعیت

سه قلو در  86دوقلو و  7000اضافه 
 يک مطالعه کوهورت جداگانه

[31] سريالنکا ملی  

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.
jsp; 

jsessionid=acR0ziTHzWE

cIO_cNC?l=en&d=9610 

سال 5-100 ثیرات سیگار بر وضعیت أبه منوور مطالعه ت دارد 
ثیرات عوامل ژنتیکی در بروز أافراد و ت سالمت

 [29]هااختالالت رفتاری و بیماری

[45 ،44 ،29]سوئد ملی دوقلو 194000  

سال 18تا  6 -  مطالعه بر روی دوقلوهای دانش آموز ندارد 

 
گروه سنی خاص در  2011جفت دوقلو تا سال  434

 کل کشور
[46] شیلی  

http://wiki.helsinki.fi/displ
ay/Twineng/ 

سال 11-100 های اپی ژنتیک و کمک به روشن کردن مکانیسم دارد 
ها و عوامل محیطی در توسعه و پیشرفت بیماری

 اتیولوژی بیماری آلزايمر

جفت دوقلو و اطالعات  87500
 خانواده های آنها

[27 ،48 ،47]فنالند ملی  

http://multiplebirthscanada
. org/ 

سال 93 -18  ندارد 
)در حال راه اندازی و 
 توسعه ببوبانک(

شناسی از نور مطالعه اختالت رفتاری و شخصیت
 ثیر عوامل ژنتیکیأت

جفت دوقلو و چند قلو تا سال  2000
2011 

 کانادا محلی
 )دانشگاه بريتیش کلمبیا(

[49، 50]  

www.Twinkorea.org 8 – 80 سال های پینیده، نقر به منوور آنالیز بیماری ندارد 
مادرزادی درينه قلب و مطالعه سرطان 

 کورولکتال

[25] کره ملی جفت دوقلو 187130  

 

- 
جمعیت شناختی و کشف دلیل به منوور مطالعات  دارد همه سنین

 مرگ و میر باال در کوبا

در حال تالش  -ملی 2011جفت دوقلو تا سال  55400
 برای ملی شدن

[51] کوبا  

www.bandim.org 30-0 سال یر دوقلوها به مطالعه عوامل مرگ و م :هدف اولیه دارد 
 منوور طراحی مداخله درمانی مناسب
های شايع در هدف ثانويه: مطالعه بر روی بیماری

 آفريقا: ايدز، ديابت ملیتوس، سل و ماالريا

[52] گینه بیسائو محلی جفت دوقلو 2500  

ات بر روی با هدف تسهیل مطالعه و تحقیق ندارد همه سنین -
دوقلوها برای مشخر کردن مشکالت سالمت 

 در مالزی

307 

 جفت دوقلو
در حال توسعه و -ملی

 تکمیل اطالعات
[26] مالزی  

های متابولیک و مطالعه بر روی سندرم دارد همه سنین -
 آترواسکلروز

[53] نمجارستا ملی جفت دوقلو و چند دوقلو 310  

www.fhi.no/Twins  سال 18باالی به وجود آوردن منبع منحصر به فردی برای  دارد 
محققین به منوور توسعه مطالعات دوقلوها با 

 های کشوراتصال به ديگر رجیستری

[30 ،19] نروژ ملی دوقلو 40000  

سال 24-7 - های توسعه مطالعات در زمینه شناسايی دارد 
های شناختی و مطالعه بر روی سالمت توانايی

 [54] روانی و شخصیت شناسی در نیجريه

دوقلو و خواهران و برادران  یر 1300
 هادوقلوی آن

در حال توسعه  -ملی
عاتوتکمیل اطال  

[54] ريهنیج  

http://www.tweelingenregi

ster.org/en 
سال 0-100 به منوور اجرا و توسعه مطالعات طولی و توسعه  دارد 

 پژوهش ها در رابطه با دوقلوها 

دوقلو به همراه ثبت اطالعات  87500
 هااعضای خانواده آن

[55] هلند ملی  
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 بحث و نتيجه گيري 

های توسعه يافته در اين پژوهش با مرور کلی بر رجیستری  
صدد است تا خصوصیات، اهداف و کشورهای ديگر در

های های شناخته شده در ايجاد و توسعه رجیستریروش
و بررسی کند ها شناسايی دوقلوها را با توجه به دستاوردهای آن

اندازی رجیستری تا بتواند منبع مناسبی برای ايجاد و راه
های اين طور که از يافتهچندقلوها در ايران فراهم سازد. همان

با هدف  های مختلف معموالًرجیستری پژوهش به دست آمد
االت پژوهشی مراکز تحقیقاتی گوناگون ايجاد ؤپاسخ به س

ندقلوهای انگلیس توسط يک اند. به طور م ال رجیستری چشده
های بیماری مرکز تحقیقات روماتولوژی با هدف مطالعه بر روی

و شناسايی عوامل  روماتیسمی به خصوص آرتريت روماتوئید
ها ايجاد ثر در بروز اين دسته از بیماریؤژنتیکی و اپی ژنتیکی م
. يا رجیستری دوقلوهای سوئد در ابتدا [23] و توسعه يافته است
ثیرات سیگار بر وضعیت سالمت افراد با أبه منوور مطالعه ت

گیری از مطالعه دوقلوها توسط يک مرکز دانشگاهی ايجاد بهره
بنابراين اولین قدم در توسعه و ايجاد رجیستری  ؛[29]شد 

 باشد. دوقلوها در نور گرفتن هدف مناسب می
گام بعدی در توسعه رجیستری دوقلوها، تعريف گروه هدف با   

باشد. به طور م ال توجه به اهداف در نور گرفته شده می
رجیستری دوقلوهای شیلی با توجه به هدف اولیه خود برای 

آموز، گروه هدف را تنها دانش روی دوقلوهای دانشمطالعه بر 
. يا رجیستری [46]آموزان کل کشور در نور گرفته است 

ثر بر بروز ؤدوقلوهای ژاپن با هدف مطالعه بر روی عوامل م
يافتن فاکتورهای افزايش طول عمر و های دوران پیری، بیماری

سطح سالمت بزرگساالن، گروه سنی سالمندان را  باال بردن
 .[20] برای توسعه رجیستری خود در نور گرفته است

های اين پژوهش مبین اين است درباره نوع مطالعات، يافته
ها بر اساس مطالعات طولی درصد اين رجیستری 80حدود 

ين بهترين نوع مطالعه برای توسعه و بنابرا ؛اندتوسعه يافته
اندازی رجیستری دوقلوها مطالعات کوهورت است که مطالعه راه

 ،21 ،45]بر روی دوقلوها را در طول زمان فراهم خواهد کرد 
27]. 

های اين مطالعه، از نور مجهز بودن به بیوبانک با براساس يافته
های مورد بررسی به درصد از رجیستری 70که حدود  اين

گیری برای اما عامل مهم برای تصمیم ؛اندبیوبانک تجهیز شده
اندازی رجیستری مجهز به بیوبانک، انتخاب صحیح نوع راه

آوری شده و مورد بررسی قرار هايی است که بايد جمعنمونه
های مجهز بنابراين در اين پژوهش، رجیستری ؛[56 ،57] گیرند

بررسی قرار  و ها نیز مورد تحلیلبه بیوبانک از نور نوع نمونه
های نگهداری شده گرفتند. هر چند انتخاب صحیح نوع نمونه

در بیوبانک در درجه اول به امکانات و هدف مطالعه بستگی 
 .[44] دارد

عد از تعیین اهداف، نوع مطالعه و خصوصیات رجیستری، در ب  
بايست هايی که میمرحله بعد بايد درباره نوع فیلدها و ديتاست

در بانک اطالعاتی رجیستری ثبت شوند بررسی و پژوهش شود. 
نیاز و اطالعات ها، تعداد فیلدهای موردهر چند نوع ديتاست

هدف درباره تعیین ضروری در اين مرحله نیز بايد براساس 
. هر چند اين [16 ،35] گیری شودفیلدهای مورد نیاز تصمیم

ترين مراحل ساخت و راه اندازی در انواع مرحله يکی از مهم
تعیین  . از آنجا که[58 ،59] آيدها به شمار میرجیستری
اندازی رجیستری دوقلوها از نیاز برای راههای موردديتاست

های آتی به اين باشد، در پژوهشاهداف اصلی اين پژوهش نمی
های الزم و طراحی مهم خواهیم پرداخت. بعد از تعیین ديتاست

بانک اطالعاتی رجیستری دوقلوها، برای شناسايی دوقلوها بايد 
ها انديشیده شود. اين روشهای مناسبی تمهیدات و روش

آوری های جمعرسانی متنوع و روشهای اطالعشامل روش
اطالعات از طرق مختلف خواهد شد. نوع به کارگیری اين 

آوری اطالعات به سطح ها و انتخاب بهترين روش جمعروش
 [30 ،36 ،41]سواد جامعه و امکانات هر کشور بستگی دارد 

دوقلوزايی و چندقلوزايی در چند دهه اخیر در نتیجه از آنجا که   
رو بوده است و ايران هم در هدر تمام دنیا با رشد صعودی روب

ها از اين قاعده مست نی نبوده است و بر طب  گزارش اين سال
به  2015تا  2014های سازمان ثبت احوال که در فاصله سال

دوقلو در مناط  مختلف  339/22، بیش از ثبت رسیده است
توان که با توجه به اين آمار می [60] ايران به ثبت رسیده است

حیات در کشور دوقلوی در حال  1.300.000تخمین زد بیش از 
کنند که در مقايسه با تعداد دوقلوهای ثبت شده در زندگی می

، تعداد قابل توجهی به به کشورهای دارای رجیستری دوقلوها
هايی که رجیستریآيند. براساس مطالعه انجام شده، شمار می

ها به در نقا  مختلف دنیا توسعه يافتند؛ در طول اين سال
ندی در مطالعات پزشکی دست پیدا توانستند به نتايج ارزشم

کنند. به طور م ال رجیستری دوقلوهای سوئد با بیش از سه 
دهه قدمت که بیوبانک خود را نیز در ده سال اخیر توسعه داده 
با استفاده از مطالعاتی که بر روی اطالعات دوقلوهای ثبت شده 

که  در رجیستری خود به انجام رسانده است عالوه بر اين
رساند توانسته است مقاله علمی به چاپ می 50بیش از ساالنه 

های جديد تشخیر زودهنگام به نتايجی در خصوص روش
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های های زودرس، ناهنجاریها، علل بروز مرگانواع سرطان
، ی بیمارانتم حیائهای جديدی درباره عال، يافتهدوران جنینی

 -های مختلف قلبیبینی طول عمر بیماران در بیماریپیش
بنابراين با توجه به توان باالی  ؛[44]عروقی دست پیدا کند 

مطالعاتی دوقلوها و باال بردن توان آماری مطالعات و امکان 
اندازی رود راهانجام مطالعات اپیدمیولوژيکی انتوار می

رجیستری دوقلوها در ايران با هدف ثبت تمامی چندقلوهای 
ل حیات به همراه اطالعات دموگرافیک و اطالعات ايرانی در حا
ها با نتايج پژوهشی ارزشمندی همراه باشد. اين پزشکی آن

نتايج از دوجنبه دارای اهمیت هستند. از يک جهت، از نور 
سسات تحقیقاتی و دانشگاهی و با ؤباالبردن رتبه علمی م

مقاله علمی در مجالت معتبر و  600نتايجی چون چاپ بیش از 
نجام بیش از ده طرح پژوهشی در سال با استفاده از اطالعات ا

از جهت  و [8 ،38]ثبت شده دوقلوها دارای اهمیت هستند 
های به اهمیت علمی و پژوهشی رجیستریديگر، با توجه 

 Stanford ResearchياSRI  سسه تحقیقاتیؤدوقلوها م

Institute ی تحقیقات ژنتیک و دوقلوها( از لملبین السسه ؤ)م
های دوقلوها از کشورهای به وجود آورنده رجیستری 2002سال 

عضو  3000کنون بیش از کند و تادر سرتاسر جهان حمايت می
. به همین دلیل و با [61] داوطلب از محققین در اين حوزه دارد

توجه به مطالب و نتايج کیفی و کمی ذکر شده و با توجه به 
تعداد زياد دوقلوهای در حال حیات در کشور با استفاده از 

های مختلف علوم پزشکی های محققین ايرانی در حوزهتوانايی

اندازی رجیستری شی به راهتوان در قالب يک طرح پژوهمی
 دوقلوها اقدام کرد.

های دوقلوها در نهايت نکته مهمی که در موفقیت رجیستری  
در سرتاسر دنیا قابل توجه است در صورت به کارگیری 

کاوی از ابتدا در موارد بسیاری در های کشف دانش و دادهروش
يج ها توانسته بودند به نتاحوزه مطالعات دوقلوها، رجیستری

ثیر داروها، نقش ژنتیک و عوامل محیطی و أنویری مانند تبی
های مختلف علوم پزشکی م ل علوم ها در حوزهثیر آنأمیزان ت

ها در حوزه علوم ثیرات اپی ژنتیکی و مطالعه بیماریأژنتیک و ت
عروقی، تنفسی،  -های اتوايمیون، قلبیاعصاب، بیماری
ها دست اين رجیستریسیس استخوان از زمان تأروماتولوژی، 
اين اطالعات  . در حقیقت[15 ،6 ،48 ،43 ،62 ،61] پیدا کنند

توانند ديد جديدی در رابطه با اپیدمیولوژی سازمان يافته می
های پینیده و اختالالت رفتاری و های دخیل در بیماریژن

و جنسیت و مطالعه دلیل بروز مطالعه ارتبا  متقابل ژنوتايپ 
های مزمن به محققین های همراه با بیماریعوارض و بیماری

توانند فرصت منحصر به دهند و همننین به طور بالقوه می
گیری در مطالعات پژوهشی مرتبط را در اختیار فردی برای نمونه
 . [63] محققین قرار دهند

 

 منافع تعارض

 منافعی در اينتعارض گونه که هیچ نمودندنويسندگان اظهار 
 .مطالعه وجود ندارد
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Introduction: In the last three decades, national twins registries have been developed throughout the 

world with the aim of studying unique genetic characteristics and the possibility of determining the 

genotypic effects. This structured information can provide new vision in relation to the causes of 

diseases and psychological disorders. 

Method: In this analytic review, all active twins registries around the world were identified and their 

properties were examined by researchers. Additionally, PubMed, Scopus, Web of Science, Science 

Direct and Google Scholar databases were searched based on our search strategy. Finally, 69 articles 

related to the aim of study were selected. 

Results: Thirty founded national twins registries were analyzed in terms of the country, the goal and 

type of study, time of foundation, methods for information gathering, biobank samples, outcomes 

and unique characteristics. 

Conclusion: Considering the valuable results of twins registries in other countries, high potential of 

production of scientific documents and obtaining valid results and on the other hand, and the 

presence of more than 1,300,000 existing twins in Iran, developing a national Iranian twins registry 

and creating a biobank could be lead to creating one of the biggest national twins registries in the 

world. This, in turn, could be resulted in producing scientific publications in relation to the 

identification of cause of different diseases and mental disorders. 
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