ﺗﻮﻟﺪ دوﻗﻠﻮﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮد رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان در  ۱۶۵ﮐﺸﻮر ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ زاﯾﻤﺎن
ﻫﺎی دوﻗﻠﻮ در ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺮخ دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺪود  ۳۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎرداری در ﺳﻨﯿﻦ

ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری و روشﻫﺎی ﺑﺎروری ﻣﺎﻧﻨﺪ  IVFﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻣﺎر
ﺗﻮﻟﺪ دو ﻗﻠﻮﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ » «Human Reproductionﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﻧﺪن«،
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺗﻌﺪاد دوﻗﻠﻮﻫﺎ در ﺟﻬﺎن از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
رﮐﻮردی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ«.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۱۶۵ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﺮخ دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺗﺎﮐﻨﻮن،
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﺪ دوﻗﻠﻮﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻧﺪن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،آﻣﺎر دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﻐﺮ ﺟﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن رﮐﻮرد ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد،
ﻣﯿﺰان دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ در اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ از ﺗﻤﺎم زاﯾﻤﺎنﻫﺎی دوﻗﻠﻮ در ﺟﻬﺎن در آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﻧﺪن ،آﻣﺎر دوﻗﻠﻮﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻗﺎره ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻬﺎن ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس
داده ﻫﺎی آﻣﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ دوﻗﻠﻮ از  ۹ﻣﻮرد در ۱۰۰۰
ﺗﻮﻟﺪ ،ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ  ۱۲ﻣﻮرد دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ در  ۱۰۰۰ﺗﻮﻟﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

