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Abstract 
 

Background and purpose: Gastrointestinal symptoms along with respiratory symptoms 
recorded in patients with Covid-19 indicate the role of microbiota in this disease. The purpose of this 
scientometric study was to assess the articles published on the relationship between microbiota and 
Covid-19 in order to control the pandemic by reaching new strategies. 

Materials and methods: Relevant articles were searched in Scopus database by titles and 
abstracts, published from January 1 to October 15, 2020. Data analysis was performed by analysis tools 
available in Scopus database, SPSS and VOSviewer network analysis version 1.6.15. 

Results: Overall, 87 papers were included. The most productive time was July in which 20 
articles were published. The top subject area was medicine (n=66 papers). The first productive country 
was the USA (24.14%), and the top institute was the Chinese University of Hong Kong (8.54%) in China. 
The top source was the Lancet Gastroenterology and Hepatology journal that published 8.05% of the 
articles. Total number of citations were 401 and their H-index was 9. Top author and top country in the 
co-authorship network assessment or international collaboration were from China and the USA, 
respectively. From the Middle East, six articles were published on microbiota and Covid-19 by Iran, 
Jordan, Qatar, and Turkey and the highest cited article (5 times) was  from Jordan. 

Conclusion: Some research has been carried out to investigate the role of microbiota in 
developing Covid-19. However, further studies are needed to clarify this role. 
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  ـدرانــازنـــی مـکـــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )205- 211(   1399سال    بهمن    193سی ام   شماره دوره 

  201      1399، بهمن  193دوره سی ام، شماره                                                                      مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                

 مــروري

 :  19-حوزه میکروبیوتا و کووید تولیدات علمیتحلیل 
 یک مطالعه علم سنجی

  
      2و1هانیه السادات اجتهد

      3وحیده اویسی
      4عذرا طباطبائی مالذي
  5سلمان شیروانی راد

      6فریده رضی     
  7باقر الریجانی

  چکیده
ثبت شده و نشان از نقش میکروبیوتــا در  19-عالیم گوارشی در کنار عالیم تنفسی در بیماران کووید و هدف: سابقه

 19-اپ شده در زمینه ارتباط میکروبیوتا و کوویداین بیماري دارد. هدف از انجام این مطالعه علم سنجی، بررسی مقاالت چ
  است. 19-دیکووگیري در راستاي رسیدن به راهکارهاي جدید جهت کنترل همه

 پــانزدهمدر فاصــله زمــانی اول ژانویــه تــا جستجو در عنوان و چکیده مقاالت  ياستناد مطالعه نیا در ها:مواد و روش
 وســیلههبــهــا تمامی مراحل تحلیــل داده ام گرفت. پس از استخراج اطالعات،اسکوپوس انجپایگاه استنادي در  2020 اکتبر

  انجام شد. VOSviewerو تحلیل شبکه  SPSSافزار نرم ،پایگاه اسکوپوس در"تجزیه و تحلیل نتایج"گزینه 
 بــود.) مــدرك 20(ترین تولید علــم در مــاه جــوالي بیش. داشتندمقاله معیار ورود به مطالعه را  87طور کلی هب ها:یافته

تولیــدات علمــی از کشــور آمریکــا تــرین بــیش رکورد) تعلق داشــت. 66( "طب"ترین حوزه موضوعی مورد تحقیق به بیش
از کشــور ) درصــد 54/8( ”Chinese University of Hong Kong“درصد) و قسمت اعظم وابستگی دانشــگاهی بــه 14/24(

چــاپ شــده  ”Lancet Gastroenterology and Hepatology“ر مجلــهد) درصــد 05/8(ترین سهم از مقاالت بیش چین بود.
در از چین بود، اما  نویسنده برتردر شبکه همکاري نویسندگان، بود.  9برابر با  Hبار و شاخص  401تعداد کل استنادات  بود.

ترکیــه و اردن  ن، قطــر،مقاله توســط کشــورهاي ایــرا 6آمریکا بود. از منطقه خاورمیانه،  کشورها، اولویت با همکاري شبکه
  منتشر شده بود. )5استناد برابر با  نیترشی(ب

صورت گرفته است. ولی  19-سازي نقش میکروبیوتا در عفونت ویروسی کوویدتحقیقاتی در راستاي شفاف استنتاج:
  باشد.تر میهاي گستردهنیاز به پژوهش

  
  ، علم سنجی، اسکوپوس19-میکروبیوتا، کووید واژه هاي کلیدي:

  

  مقدمه
 چــونهاي تنفسی هــمهاي تنفسی توسط ویروسعفونت

 شوند که ســاالنهو ویروس کرونا ایجاد می آنفلوانزاویروس 
 ها را تشــکیلهاي ناشی از عفونتمرگ بخش اعظمی از

  و درمان کشورهاي داده و بار زیادي بر سیستم بهداشت
  
 Email: tabatabaeiml@sina.tums.ac.irگر شمالی، جنب بیمارستان دکتر شریعتی، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم    تهران: خیابان کار - عذرا طباطبایی مالذي مسئول:مولف 

  . استادیار، مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران1
  متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران . مرکز تحقیقات علوم غدد و 2
  علوم پزشکی تهران، تهران، ایران دانشکده داروسازي، دانشگاه دکتراي عمومی داروسازي،. 3
  ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانمرکز تحقیقات بیماري هاي غیر واگیر، پژوهشکده علوم جمعیتی غدد و متابولیسم ،. استادیار4
  تهران، ایراندانشجوي پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی،  .5
 مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندانشیار،  .6
  ولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانمرکز تحقیقات غدد و متاب، استاد .7
 : 5/9/1399تاریخ تصویب :                 19/8/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            14/8/1399 تاریخ دریافت  
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  19-دیو کوو وتایکروبیحوزه م یعلم داتیتول
 

  1399، بهمن  193شماره  دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                       دوره سی ام،مجله         202

تــرین خطرنــاك آنفلوانزا. اگرچه )1(کنندجهان وارد می
شود اما جهان در حال حاضــر ویروس تنفسی شناخته می

روبــه رو  19-ویــدگیري کوبا چالشی جدید ناشی از همه
 کرونا ویروس سندرم حاد تنفسیگیرياست. عامل این همه

مشــاهده  2019است کــه ابتــدا در ووهــان چــین در ســال 
گردید و به گزارش سازمان بهداشت جهانی تا ماه اکتبر 

، بیش از یک میلیون نفر بر اثر آن در سراسر جهان 2020
  .)2-7(اندفوت شده

ــه  ــان ب ــان از آن دارد کــه در مبتالی ــات نش گزارش
عالوه بر عالیم تنفسی، عالیم گوارشــی نیــز  19-کووید

 19-یابند. عالیم شایع در بیماران مبتال به کوویدبروز می
شامل گلودرد، سرفه خشک، تب و خســتگی بــی علــت 

توانــد از جملــه باشــد و ســندرم حــاد تنفســی نیــز مــیمی
از کلیه افراد مبتال  درصد 3ی باشد که در حدود مشکالت

شــود. از مبتالیان با عالیم شدید دیده می درصد 16و در 
 از دیگر مشکالت ثبت شده، لنفوپنی است کــه در مبتالیــان
با شدت باال بسیار شایع می باشد ولی درگیري تنفسی در 

 از مبتالیان منجر به غیرعــادي شــدن رادیــوگرافی درصد 86
شــود. گردد که جهت تشخیص استفاده مــیینه میسقفسه

 19- هاي دیگري نشان داد که ویروس کوویــدهمچنین یافته
هــاي مقعــدي وجــود دارد هاي مدفوع و سوآبدر نمونه

جاکــه . از آن)3-7(که تاییدکننده عالیم گوارشــی اســت
ولــه گوارشــی بــدن هــاي لویروس بــراي ورود بــه ســلول

ــتفاده  ــین اس ــزیم آنژیوتانس ــدل آن ــده مب ــان از گیرن میزب
تواند همراه با عالیــم تنفســی بــروز کند اسهال نیز میمی

هاي ســاکن . میکروبیوتا به میکروارگانیسم)3،7(پیدا کند
گردد که عملکردهــایی همچــون متعــادل بدن اطالق می

ردن فضــاي موکوســی، تخمیــر مــواد مغــذي و تولیــد کــ
 . ترکیب میکروبیوتــا)8،9(اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر دارد

در بدن هر فرد ارتباط مستقیمی با ایمنی بــدن هــر فــرد و 
بازدارنــده بــودن پاســخ ایمنــی آن فــرد در برابــر عوامــل 

 هاثال میکروبیوتا در تولید سایتوکاینطور مپاتوژن دارد. به
هــاي ویروســی نقــش در عفونــت 2همانند اینترفرون نوع

. در مقابــل نیــز عوامــل عفــونی شــامل ویــروس )5،8(دارد

بر ترکیــب میکروبیوتــاي بــدن اثرگذارنــد و  19-کووید
 .)3(دهندبدن را به سمت بروز دیس بیوزیس سوق می

هاي موثر درمانی نیاز مبرمی به به علت فقدان روش
رویکردهاي جدید درمانی براي این بیماري وجود دارد. 
با توجه بــه پتانســیل میکروبیوتــا بــه عنــوان راهکــاري در 

از  ، هدف)1،5( 19-حیطه کنترل و درمان بیماري کووید
این تحلیل کتابشناختی و اســتنادي، بررســی مقــاالت بــه 

و  19-چاپ رسیده در زمینه ارتباط میکروبیوتا و کوویــد
 بررسی راهکارهاي موجود است.

  

  مواد و روش ها
باشــد، تولیــدات این پژوهش که از نوع استنادي می

 19-پاندمی کوویــد ارتباط باعلمی حوزه میکروبیوتا در 
بــر  2020اکتبــر پــانزدهماول ژانویه تا  را در فاصله زمانی

 کنــد.اساس گزارش پایگاه استنادي اسکوپوس بررسی مــی
ابتدا با جستجو در پایگاه استنادي اســکوپوس و انتخــاب 

ــاراتزمــان،  ـــدهننشــانمختلــف  عب ـــمیکروبیوتده ـ ا و ـ
بــا هــم ترکیــب و  ANDبــا کمــک عملگــر  19-کوویــد

در عنــوان و ه و جســتجو عبارت جستجوي زیر ایجاد شد
  چکیده انجام گرفت.

  

(“gut microbiota” OR “intestinal microbiota” 

OR “faecal microbiota” OR “gut microbiome” OR 

“intestinal microbiome” OR “faecal microbiome” 

OR “gut microbial composition” OR “faecal 

microbial composition” OR “intestinal microbial 

composition”)       AND       (“coronavirus” OR 

“COVID-2019” OR “2019-nCoV” OR “Novel 

Coronavirus Pneumonia” OR “NCP” OR 

“Severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2” OR “SARS CoV-2” OR “new coronavirus”) 
  

التی معیارهاي ورود به مطالعه شامل تمامی انواع مقا
انــد. پرداختــه 19-بود که به حوزه میکروبیوتــا و کوویــد

معیار خروج شامل مقاالتی بود که به حــوزه میکروبیوتــا 
 19-جــز کوویــدهدر حضور سایر انواع ویروس کرونــا بــ

 پرداخته بودند.
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  و همکاران السادات اجتهد هیهان     

  203      1399، بهمن  193دوره سی ام، شماره                             مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                         

 مــروري

پس از بررسی عنوان و چکیــده مقــاالت در نهایت، 
رکورد شده و حذف موارد غیرمرتبط با اهــداف مطالعــه 
 حاضر، اطالعات زیر از مقاالت باقیمانده استخراج شدند:
تعداد و نوع مقاالت، ماه انتشــار مقالــه، نــام نویســندگان، 
 کشور و آدرس وابستگی نویسندگان، نام مجالت، شاخص

 ) مجله، رتبه ســایمگوي مجلــهImpact Factorتاثیرگذاري (
(SJR) ، شــاخص اچ(H-Index)  و اطالعــات محورهــاي

 .بکه همکاري بین نویسندگان و بین کشــورهاموضوعی و ش
وســیله گزینــه ههــا بــتمامی مراحل تجزیــه و تحلیــل داده

افزارهاي پایگاه اسکوپوس و نرم "تجزیه و تحلیل نتایج"
 VOSviewerو تحلیل شــبکه  15ویرایش  SPSSآماري 

 انجام شد. 1,6,15ویرایش 
  

  یافته ها
عه حاضــر را مقاله معیار ورود به مطال 87طور کلی هب

ترین تولید علم در ماه جوالي (هفتمــین بیشدارا بودند. 
 تــرین تعــدادمدرك بود. کــم 20ماه سال میالدي) و برابر با 
هــاي ژانویــه و فوریــه (اولــین و مقاالت چاپ شده در ماه

هاي سال میالدي) و برابر یک مقاله در مــاه در دومین ماه
د مقاالت منتشر بود. تعدا 19-حوزه میکروبیوتا و کووید

نشــان داده شــده  1شــماره  نمودار شده به تفکیک ماه در
 است.

 

 
  

 19-روند انتشار مقاله در حوزه میکروبیوتا و کووید: 1نمودار شماره 
 میالدي 2020در ماه هاي مختلف سال 

  
بــین  )correlation coefficientضریب همبســتگی (

در آزمــون  ،تعــداد مســتندات چــاپ شــده و مــاه چــاپ

بود کــه 857/0برابر  Spearman’sآماري غیر پارامتریک 
 R) بود. عدد مربــع P=003/0دار (از نظر آماري نیز معنی

)2R 6123/0) براي روند تولید علم در طــول زمــان برابــر 
 ).1شماره  نموداربود (

بــا  (letter) "نامه"ترین نوع مقاالت منتشر شده بیش
ــود. ســایر انــدرصــد 44/26رکــورد ( 23 ــه ) ب واع مقالــه ب

 )،درصــد 29/25(رکورد  22با  "مقاله مروري"ترتیب شامل 
 "مقالــه پژوهشــی")، درصد 69/20رکورد ( 18با  "سرمقاله"

رکــورد  8بــا  "یادداشــت")، درصد 24/17رکورد ( 15با 
ــد 20/9( ــاه") و درص ــنجی کوت ــورد "نظرس ــک م  15/1( ی

 ترین حوزه موضــوعی مــورد تحقیــق بــه) بودند. بیشدرصد
 ) تعلق داشــت.درصد 86/75رکورد( 66با  (medicine)طب

 حوزه موضوعی تفکیک به علمی تولیدات جزییات فراوانی
 .است شده نشان داده 1 شماره جدول و نوع مقاله در

  
فراوانی تولیدات علمــی بــه تفکیــک حــوزه  توزیع :1 شماره جدول

دي دست آمده از پایگاه استناه مقاله ب 87موضوعی و نوع مقاله در 
 اسکوپوس

 

  تعداد مقاالت
 رتبه اول

  درصد)(تعداد 
 رتبه دوم

  تعداد (درصد)
 رتبه سوم

  تعداد (درصد)
 طب   برحسب حوزه موضوعی 

66 )86/75(  

 بیوشیمی و ژنتیک 

19 )84/21(  
 ایمنی شناسی و میکروب شناسی 

19 )84/21(  
 نامه   برحسب نوع مقاله 

23 )44/26(  
 مروري 

22 )29/25(  
 سرمقاله

18 )69/20(  

  
 70/97( مــدرك 85 تعــداد انتشار مقاله، نظر زبان از
انگلیســی، یــک مــدرك بــه زبــان چینــی  زبان ) بهدرصد

 15/1) و یــک مــدرك بــه زبــان پرتقــالی (درصــد 15/1(
  ) بود.درصد

  
علم برحسب کشور، نویســندگان، وابســتگی  تولید روند

 مجالت دانشگاهی و

روبیوتــا و تولیــدات علمــی مــرتبط بــا میکترین بیش
) ســپس درصــد 14/24، از کشــور آمریکــا (19-کوویــد

 )درصــد 09/16) و در رتبه بعدي چین (درصد 39/18ایتالیا (
کشــور برتــر در  10بود. جزییات فراوانی تولیدات علمی 

  ارائه شده است. 2جدول شماره 
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توزیع فراوانی تولیدات علمی در زمینه میکروبیوتا  : 2شماره جدول 
  بیش ترین تولیدات علمی کشور اول با 10ر د 19-و کووید

 

  درصد تولیدات علمی  تعداد تولیدات علمی  نام کشور  ردیف
  14/24  21  آمریکا  1
  39/18  16  ایتالیا  2
  09/16  14  چین  3
 49/11 10 هند 4

  34/10  9  انگلستان  5
  05/8  7  استرالیا  6
  05/8  7  فنالند  7
  90/6  6  آلمان  8
  75/5  5  برزیل  9

  75/5  5  ناداکا  10

  
   نویســنده 341 تعــداد مقالــه، 87ایــن  تولیــد بــراي
ــارکت ــیش مش ــتند. ب ــوزه داش ــه در ح ــداد مقال ــرین تع   ت

   از دانشــگاه ”.Ng SC“توســط  19-و کوویدمیکروبیوتا 
Chinese University of Hong Kong چــین کشــور 

 علــم در تولیــد فراوانــی. نگاشته شده بــود) درصد 32/7(
ترین تولیدات علمی در موضــوع با بیش نویسنده برتر 10

، اطالعات وابستگی دانشــگاهی 19-میکروبیوتا و کووید
  .است آمده 3 شماره جدول ها درو کشور آن

  
ه اول نویســند 10 د علم توســطتولی فراوانیتوزیع  : 3جدول شماره 

 19-درموضوع میکروبیوتا و کووید با بیش ترین تولیدات علمی
 

 مقاالت از کل  کشور  ی دانشگاهیوابستگ  نام نویسنده

  )تعداد (درصد
Ng SC. The Chinese University of Hong Kong  90/6( 6  چین(  

Chan FKL.  The Chinese University of Hong Kong  75/5( 5 چین(  
Zhang F. The Chinese University of Hong Kong 60/4( 4  چین(  

Chan PKS.  Chinese University of Hong Kong  45/3( 3  چین( 
Gasbarrini A.  Agostino Gemelli University Policlinic 45/3( 3  ایتالیا(  

Ianiro G.  Catholic University of the Sacred Heart  45/3( 3  ایتالیا( 
Mullish BH.  Imperial College London  45/3( 3  انگلستان( 

Sokol H. Sorbonne Universite 45/3( 3  فرانسه(  
Allegretti JR.  Brigham and Women's Hospital  30/2( 2  آمریکا(  

Cammarota G.  Catholic University of Rome  30/2( 2  ایتالیا( 

  
 قسمت اعظم وابستگی دانشگاهی نویسندگان مقــاالت

 54/8مقالــه ( 7 با رکــورد 19-حوزه میکروبیوتا و کووید
از  ”Chinese University of Hong Kong“) بــه درصد

تــرین دانشگاه برتر بــا بــیش 10کشور چین بود. جزییات 
 نشان داده شده است. 4تعداد مقاالت در جدول شماره 

 19- سهم ازمقاالت حوزه میکروبیوتا وکوویــدترین بیش
 ”Lancet Gastroenterology and Hepatology”در مجله

 10) چاپ شــده بــود. جزییــات مشخصــات درصد 05/8(

ــر در  انتشــار مقــاالت حــوزه مــورد مطالعــه در مجلــه برت
 نشان داده شده است. 5جدول شماره 

  
دانشگاه برتر با  10فراوانی تولید علم توسط توزیع  : 4جدول شماره 

 19-بیش ترین تولیدات علمی در حوزه میکروبیوتا و کووید
 

 مقاالت از کل  کشور  نام دانشگاه

  تعداد (درصد)
Chinese University of Hong Kong 05/8( 7  چین(  

Inserm 60/4( 4  فرانسه(  
University of Alberta 60/4( 4  کانادا( 

Universita Cattolica del Sacro Cuore 60/4( 4  ایتالیا( 
Sorbonne Universite 45/3( 3  فرانسه( 

Hopital Saint-Antoine 45/3( 3  فرانسه( 
AgroParis Tech 45/3( 3  فرانسه( 

Imperial College London 45/3( 3  انگلستان( 
Indiana University-Purdue University Indianapolis 45/3( 3  آمریکا( 

Microbiologie de I’Alimentation au Service de la Sante Humaine 45/3( 3  فرانسه( 

  
مجله برتر با بیش ترین انتشار مقاله  10مشخصات  : 5جدول شماره 

 19-ا و کوویددر موضوع میکروبیوت
 

 SJR (IF)ایمپکت فاکتور   نام مجله
 مقاالت از کل

  تعداد (درصد)
Lancet Gastroenterol Hepatol 79/14  29/5  7 )05/8(  

Gut 81/19  76/7  4 )60/4(  
Hypertension  71/7  90/2  4 )60/4(  

Aliment Pharmacol Ther  51/7  29/3  2 )30/2( 
Front Microbiol  23/4  69/1  2 )30/2( 

Gastroenterology  37/17  85/6  2 )30/2( 
Indian J Microbiol 83/1 489/0 2 )30/2( 
Med Hypotheses  37/1  04/0 2 )30/2( 
Microorganisms 16/4  ---- 2 )30/2( 
Mol Psychiatry  38/12  29/6  2 )30/2( 

  
 مقاالت به استناد روند

م طور کلی تا زمــان انجــام آنــالیز آمــاري (پــانزدههب
   .بــود شــده اســتنادمقالــه  87بار به این  401 )2020اکتبر 

  بار اســتناد شــده اســت. بــا توجــه  61/4به هر مقاله معادل 
  مقالــه حــداقل  9یعنــی بــه  9برابــر بــا  Hشــاخص عدد به 
ــا بــار اســتناد شــده اســت.  9   بــاالترین اســتناد بــه مقالــه ب

 Management of corona virus diseases-19“عنــوان 

(COVID-19): the Zhejiang experience”   برابــر بــا
 17حداقل استناد برابر یک بود کــه در مــورد . بودبار  85

 36کــل مقــاالت) مشــاهده شــد. بــه  درصد 54/19مقاله (
کل مقاالت) اصال استناد نشده بــود.  درصد38/41مقاله (

 تــرین اســتناد در جــدولاول با بــیشمقاله  10 مشخصات
 آمده است. 6 شماره
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 مــروري

 19-مقاله حوزه میکروبیوتا و کووید 87براي  401از نمره کل استناد  ترین استناد مقاله اول با بیش 10مشخصات : 6جدول شماره 
 

  نوع مقاله  عنوان مقاله
  استناد

  تعداد (درصد)
  نام مجله  ماه چاپ

Management of corona virus diseases-19 (COVID-19): the Zhejiang experience فوریه  )20/21( 85  هشیپژو  Zhe Jiang Yi Ke Da Xue Xue Bao  
Gut microbiota and Covid-19- possible link and implications 
 

  Virus Res  می  )23/9( 37  مروري
Alterations in gut microbiota of patients with COVID-19 During Time of Hospitalization می  )73/8( 35  پژوهشی  Gastroenterology  
Management of patients with Crohn's Disease and Ulcerative Colitis During the Coronavirus Disease-
2019 Pandemic: Results of an International Meeting 
 

  Gastroenterology  آوریل  )73/8( 35  سرمقاله

Screening of faecal microbiota transplant donors during the COVID-19 outbreak: suggestions for urgent 
updates from an international expert panel 
 

  Lancet Gastroenterol Hepatol  مارچ  )73/6( 27  نامه

Strengthening immune system and reducing inflammation and oxidative stress through diet and 
nutrition: Considerations during the covid-19 crisis 
 

  Nutrients  می  )44/5( 25  مروري

Probiotics and COVID-19: one size does not fit all آوریل  )49/4( 18  نامه  Lancet Gastroenterol Hepatol  
Harnessing innate immunity to eliminate SARS-CoV-2 and ameliorate COVID-19 disease آوریل  )99/2( 12  هسرمقال  Physiol Genomics  
Doxycycline, a widely used antibiotic in dermatology with a possible anti-inflammatory action against 
IL-6 in COVID-19 outbreak 
 

  Dermatol Ther  آوریل  )74/2( 11  نامه

Multiple organ dysfunction in SARS-CoV-2:MODS-CoV-2 جون  )00/2( 8  قالهسرم  Expert Rev Respir Med  

  
همکاري و تحلیل محورهاي موضــوعی هاي نتایج شبکه

 VOSviewer افزاربر اساس نرم

هاي همکاري بر اساس نویسندگان و کشورها شبکه
ترســیم  VOSviewerافــزار طور جداگانه با کمک نرمهب

 همکــاري شــبکه). براي ترســیم 2و  1شماره  تصاویرشدند (
) نویسندگانی در نظر گرفته 1شماره  تصویر( نویسندگان

شدند که حداقل یک مقاله و حداقل یک اســتناد داشــته 
، 19-نویسنده حوزه میکروبیوتــا و کوویــد 341باشند. از 

نویســنده  63نویسنده معیار فوق را داشتند ولی تنهــا  216
نویســندگان فعــال بــا نودهــاي بــا هــم همکــاري داشــتند. 

، ســه 2 شماره تصویربر اساس ند. اداده شده بزرگی نشان
بــه ترین میزان همکاري نویســندگی بیشنویسنده برتر با 

ــب ــه،  Zhang F.”" )4 ترتی ــار)،  70مقال ــنده همک   نویس
NG SC.”" )6  ،ـــــه  نویســـــنده همکـــــار) و 61مقال

“Gasbarrini A.” )3  نویسنده همکار) بودند.  42مقاله و
  .سنده سوم از ایتالیا بوددو نویسنده اول از چین و نوی

ــیم  ــراي ترس ــبکهب ــاري ش ــورها همک ــویر( کش    تص
) ممالکی در نظر گرفته شدند کــه حــداقل یــک 2شماره 

کشــور  40مقاله و حــداقل یــک اســتناد داشــته باشــند. از 
، فقط 19-تولیدکننده علم در حوزه میکروبیوتا و کووید

ــوق را داشــتند. کشــورهاي 32 ــار ف ــا  کشــور معی ــال ب فع
، 2شمارهتصویربر اساس ند. انشان داده شده ی قرمزچگال

ــب ــه ترتی ــال ب ــور فع ــه کش ــا " س ــه،  21( آمریک  44مقال
همکــاري  38مقالــه،  7استرالیا( "، "همکاري بین المللی)

ــی) ــین الملل ــین( "و  "ب ــه،  14چ ــین  38مقال ــاري ب همک
مقالــه، دو همکــاري  3کشور ایران نیز با بودند.  "المللی)

  .بین المللی داشت
  

 
شبکه همکاري نویسندگان در تولید علم درحــوزه :  1تصویر شماره 

 19-میکروبیوتا و کووید

  
ــاالت  ــاي موضــوعی مق ــراي مصورســازي محوره ب

)، واژگان کلیدي درنظــر گرفتــه شــدند 4 شماره تصویر(
کلیــد واژه،  1142بار تکرار شده باشــند. از  5که حداقل 

ــوق را دارا ب 82فقــط  ــار ف ــد واژه معی ــس از کلی ــد. پ ودن
از بــین دو  "human"حذف موارد مشــابه ماننــد انتخــاب 

خوشــه  4کلید واژه با  humans" ،65"و  "human"واژه 
هــاي کلیــد واژهقدرت کلــی پیونــد بــاقی مانــد.  5832و 

بــر اســاس نــد. انشــان داده شــده چگالی قرمــزبا  پرتکرار
 ، ســه کلیــد واژه پــر تکــرار بــه ترتیــب3 شــماره تصــویر

"human )64  ،قــدرت کلــی پیونــد) 1019بــار تکــرار" ،
"coronavirus disease 2019 )52  ،881بــار تکـــرار 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 12

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15996-fa.html


  19-دیو کوو وتایکروبیحوزه م یعلم داتیتول
 

  1399، بهمن  193شماره  دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                       دوره سی ام،مجله         206

 847بــار تکــرار،  45( pandemic"و "قدرت کلی پیوند)
پرکــاربردترین کلیــد واژه بودنــد.  "قــدرت کلــی پیونــد)

بــار تکــرار و  36بــا ( intestine flora"حوزه میکروبیوتا 
  بود. "قدرت کلی پیوند) 634

  

 
  

 علــم در دیــکشورها در تول يهمکار یشبکه چگال:  2تصویر شماره 
 19-دیو کوو وتایکروبیحوزه م

  

 
  

مقــاالت حــوزه  یموضوع يمحورها یشبکه چگال:  3تصویر شماره 
 19-دیو کوو وتایکروبیم

  

 19-وضعیت تولید علم در حــوزه میکروبیوتــا و کوویــد
 در کشورهاي خاورمیانه

ــــه، ــــه در حــــوزه  6 از کشــــورهاي خاورمیان مقال
ــا و کوویــد ــط کشــورهاي  19-میکروبیوت   ایــران، توس

  اردن، قطر و ترکیه منتشر شده بــود. اغلــب ایــن مقــاالت 
ترین تولید مقالــه از کشــور مقاله) مروري بودند. بیش 4(

  تــرین اســتناد بــه مقالــه مــروري مقالــه و بــیش 3ایــران بــا 
“Probiotics and COVID-19: is there a link?”  از

 7شــماره تــر در جــدول بــیش بود. جزییــات کشور اردن
  نشان داده شده است.

  

  بحث
مقالــه، اطالعــات علــم ســنجی مطالعــات بــه در این 

در پایگاه  19-چاپ رسیده در زمینه میکروبیوتا و کووید
هــا نشــان داد استنادي اسکوپوس ارائه شده است. بررسی

 مقالــه از سرتاســر جهــان و بــا 87، 2020که تا نیمه اکتبر 
یک روند افزایشی در گذر زمان در این زمینــه بــه چــاپ 
ــه حــوزه  ــن مقــاالت ب رســیده اســت و قســمت اعظــم ای
موضوعی طب پرداخته است. این مساله به تالش جهانی 

ــه منظــور شــفاف ــا در بیمــاريب  ســازي نقــش میکروبیوت
ی ـباي دستیاـی از آن در راستـو عوارض ناش 19-کووید

به راهکارهــاي جدیــد کنتــرل ایــن بیمــاري اشــاره دارد. 
همچنین مطالعات به بررسی تغییرات ترکیب میکروبیوتــا 

  دوران همه گیري پرداخته اند.در 
پایگاه استنادي اسکوپوس بدلیل جامعیت آن بــراي 

  االيـداد بـدن تعـم و نیز نمایه شـلف علـهاي مختوزهـح

 19-ت انتشار یافته از کشورهاي خاورمیانه در حوزه میکروبیوتا و کوویدمشخصات مقاال:  7شماره  جدول
 

  تعداد استناد  ماه چاپ  مجله  نوع مقاله  وابستگی دانشگاهی کشور/  نویسنده اول  عنوان مقاله
Letter from Iran: Experience with COVID -19 Abbasi-Oshaghi E.  /ایران  

 Shiraz University of Medical Sciences  
  0 سپتامبر Respirology نامه

Probiotics and COVID-19: is there any link? Akour A. اردن / 
Al-Zaytoonah University of Jordan  

  5  جون Lett Appl Microbiol  مروري

Gut-lung axis and dysbiosis in COVID-19 Aktas B. /ترکیه 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University  

  4  جون Turk J Biol  مروري

Importance of dietary changes during the coronavirus 
pandemic: how to upgrade your immune response 

Chaari A. /قطر 
Weill Cornell Medicine, Qatar Foundation 

 0 آگوست Front Public Health مروري

The effect of Type 2 diabetes mellitus on organ 
metabolism and the immune system 

Daryabor G. /ایران 
Shiraz University of Medical Sciences 

  0  جوالي Front Immunol  مروري

The most important challenges ahead of microbiome 
pattern in the post era of the COVID-19 pandemic 

Ejtahed HS. /ایران 
Tehran University of Medical Sciences 

 1 جوالي Journal Diabetes Metab Disord نامه
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 مــروري

 مقاالت، پایگاه مناسبی براي بررسی علــم ســنجی محســوب
االي اســتنادات بــه مقــاالت شود. از طرفــی پوشــش بــمی

هــاي توسط این پایگــاه در مقایســه بــا بســیاري از پایگــاه
 .)10،11(استنادي، سبب انتخاب آن براي مطالعــه حاضــر شــد

 "نامــه"مقــاالت حــوزه مــورد مطالعــه از نــوع  تــرینبیش
) بودند کــه داللــت بــر تــالش جهــانی در درصد 44/26(

اي پانــدمی تر پیدا نمودن درمــان مناســب بــرهرچه سریع
و بدنبال  "طب"دارد. برترین حوزه موضوعی  19-کوید

بــود کــه نشــان از عالقــه وافــر  "بیوشیمی و ژنتیــک"آن 
پژوهشگران و دانشمندان به درك و شناسایی مکانیسم و 
نقش احتمالی میکروبیوتا در پیشگیري و درمان ویــروس 

ــد ــد کــه ویــروسدارد. شــواهد نشــان داده 19-کوی  ان
 2آنــزیم مبــدل آنژیوتانســین گیرنده اتصال به با  19- کووید

 2گیرنده آنــزیم مبــدل آنژیوتانســین  .گرددها میوارد سلول
ــه  ــر ری ــون و روده در ســلولعــالوه ب هــاي پوششــی کول

تنهــا نقــش مهمــی  هآنزیم ن. این وجود دارد نیزکوچک 
 و عملکــرد که تأثیر بسزایی بر ترکیــببلدر التهاب دارد 

نشــان داده از طــرف دیگــر  .)2(دارد نیــزمیکروبیوم روده 
بــه توانــد تــأثیر کــه میکروبیــوم گوارشــی میشده اســت 

اي روده-بر سالمت ریوي از طریق محــور ریــويسزایی 
بــه  باشــدمــیطرفــه اي دوروده-. محور ریــويداشته باشد

مترشــحه از هــاي ها و متابولیتاین معنی که اندوتوکسین
بــر ق جریــان خــون از طریــتوانند می میکروبیوتاي روده

در همچنــین  ،ارنــدذالتهاب تــأثیر بگ و بروزریه عملکرد 
عملکرد و ترکیب د بر نتوانمیهاي تنفسی مقابل ویروس

 .)7(موثر باشندمیکروبیوم گوارشی 

ترین مقاالت در این زمینــه آمریکــا، کشورهاي با بیش
ایتالیا و چین بودند که از جمله کشورهاي بــا تکنولــوژي 

ینه آزمایشات میکروبیوتا و همچنــین بــا میــزان باال در زم
باشــند. همچنــین نویســنده و می 19-باالي ابتال به کووید

ترین تعداد مقالــه در ایــن زمینــه از چــین دانشگاه با بیش
 جا شروع شد، بود.گیري از آنیعنی کشوري که همه

ــین درصــد 8حــدودا  ــه ب   المللــی از مقــاالت در مجل
The Lancet Gastroenterology and Hepatology  بــا

به چاپ رسیده اســت کــه  14شاخص تاثیرگذاري باالي 
بیانگر اهمیت موضوع و نیز توجه جهانی به حــوزه مــورد 

بــار) بــه  401باشد. همچنین میــزان اســتنادات (مطالعه می
، حــاکی از مطلــوب بــودن 9 برابر عددH مقاالت و شاخص 

 باشــد.مــیمیزان دیده شدن توسط پژوهشــگران ایــن حــوزه 
 Management of coronaتــرین اســتناد بــه مقالــه بــیش

virus diseases-19(COVID-19): the Zhejiang experience   
  

از کشور چین بود که در ماه فوریه و به زبان چینی چاپ 
شده بود. در چکیده این مقاله تاکید به استفاده پیشگیرانه 

اران مــزمن و بیوتیک در برخی بیماران ماننــد بیمــاز آنتی
تب تکرارشونده شده بــود. نویســندگان ایــن مقالــه بیــان 

 ،19- که دربرخی مبتالیان به کوویــدجاییکرده بودند از آن
کاهش میزان برخی بــاکتري هــا ماننــد الکتوباســیلوس و 
ــده شــده، بایســتی اصــالح وضــعیت  بیفیــدوباکتریوم دی

اي بیمــاران و ارزیــابی عملکــرد دســتگاه گــوارش تغذیه
هــا بیوتیکباشد. فلذا توصیه به استفاده از پرهمدنظر  آنان

ها بــراي ایجــاد تعــادل در میکروبیوتــاي و یا پروبیوتیک
 .)12(روده و کاهش خطر ابتال به عفونت ثانویه داشتند

  نتــــایج بررســــی میکروبیوتــــا بــــر روي بیمــــاران 
ــد ــه کووی ــتال ب ــی  19-مب ــت کــه فراوان ــان داده اس   نش

 از جملــه ماري زا و فرصــت طلــبهاي باکتریایی بیگونه
Clostridium hathewayi،Bacteroides nordii  ،

Actinomyces viscosus یابددر این بیماران افزایش می 
با شــدت  Clostridium hathewayiو فراوانی پایه باالتر 

. در مقابــل )3(همــراه اســت 19-تــر بیمــاري کوویــدبیش
ه بوتیرات ماننــد کنندهاي تولیدبیفیدوباکتریوم و باکتري

Faecalibacterium prausnitzii و Roseburia intestinalis 
و بــه  هاي اپی تلیال کولــونسلولاز طریق تامین سوخت 

گذارنــد، در ها مــیعلت تاثیري که بر عملکرد این سلول
رســد نظــر مــی. بــه)5(مقابله بــا عفونــت ویروســی موثرنــد

روبیــوم مداخالت رژیمی در راستاي تعدیل ترکیــب میک
کننده باشد. بــه همــین منظــور اســتفاده از تواند کمکمی

هاي پروبیوتیک نیز به خصــوص در شــرایطی کــه مکمل
 توانــدشود و مــیبیوتیک تجویز شده است، پیشنهاد میآنتی
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 براســاس .)13(هــاي ثانویــه ممانعــت کنــداز بروز عفونت
بیوتیــک اســتفاده کــه از آنتــیشــواهد موجــود هنگــامی

قویت میکروفلــور روده بــزرگ بــا اســتفاده از شود، تمی
هاي بعدي منظور کاهش احتمال عفونتها بهپروبیوتیک

. بعــالوه، مطالعــات کارآزمــایی )13(اســتپیشنهاد شــده 
ها بــه بالینی پیشین نشان داده است که تجویز پروبیوتیک

بیمارانی که به دستگاه ونتیالتور نیازمندند، احتمال بــروز 
ــا ونتیالتــور را کــاهش هــاي پونوعفونــت مــونی همــراه ب

دهد ولی در زمینه تــاثیر بــر میــزان مــرگ و میــر ایــن می
. شواهد )14،15(باشدتر میهاي بیشبیماران نیاز به بررسی

هــا در کــاهش بــروز حاکی از آن است کــه پروبیوتیــک
هــا تــاثیر متوســطی هاي تنفسی ناشــی از ویــروسعفونت

در این زمینه این است کــه  . نکته قابل توجه)16،17(دارند
باشــد این موضوع در حد فرضیه می 19-در مورد کووید

نیــاز  19-ها در شرایط بیماري کوویــدو تاثیر پروبیوتیک
هــاي بــالینی تري و انجام کارآزمــاییهاي بیشبه بررسی

ــ)13(دارد ــهه. ب ــالوه گون ــاکتريع ــف ب ــاي مختل ــاي ه ه
روبیوتیــک پروبیوتیک اثرات متفــاوتی داشــته و گونــه پ

مــوثر در مقابــل کرونــاویروس جدیــد نیــاز بــه شناســایی 
 .)16،17دارد(

عالیم گوارشــی نیــز جــزو عالیــم ابــتال بــه بیمــاري 
  هــا نشــان داده گــزارش شــده اســت. بررســی 19-کووید

هـــاي انتقـــال ویـــروس از راه مـــدفوع کــه یکـــی از راه
. در همــین راســتا بــا شــروع همــه گیــري، )18،19(باشدمی

هاي تلقیح میکروبیوتــاي مــدفوع مــورد بــازبینی پروتکل
قرار گرفت و معین شد که به منظور پیشــگیري از انتقــال 

، الزم اســت افــراد دهنــده نمونــه میکروبیوتــا 19-کووید
 .)20- 22(مورد بررسی بالینی و آزمایش مولکولی قرار گیرنــد

 همــراه اســتآسیب رودهاي  با 19- گوارشی کوویدعالیم 
ســاکن هــاي میکروب ي را در مقابلو پیوستگی سد رود

منجــر بــه  بــرد. ایــن مســالهاز بــین مــیدســتگاه گــوارش 
آزادســازي  وگــردد سازي ایمنی ذاتی و ســلولی میفعال

را بــه همــراه  پیش التهابی به گردش خــون هايسیتوکین
. )2(شــودمیمنجر به التهاب سیستمیک در نتیجه که  دارد

باشــد کــه ال میاسه 19-از جمله عالیم گوارشی کووید
ها نوتروفیل ورودپس از به علت التهاب ناشی از ویروس 

اي و در نتیجــه نــابودي هــا بــه موکــوس رودهو لنفوسیت
. در همین راستا )2،4(گرددایجاد میاي، میکروبیوم روده

هاي سازي گیرندهتنظیم ایمنی ذاتی میزبان از طریق فعال
بــراي کــه است  راه درمانی جدیدي ،تلیالهاي اپیسلول

 در مراحــل ابتــدایی عفونــت 19-ف بیمــاري کوویــدذح
 .)2(پیشنهاد شده است

اي همزمــان هاي زمینــهبیماري دوجواز طرف دیگر 
و مــرگ در  بیمــاري شدتدر افراد نقش بسیار مهمی در 

طــور کلــی هبــ. )23(دارد 19-گیــري کوویــدهنگــام همــه
بســیاري  را درروده  تغییرات میکروبیــوممطالعات پیشین 

و این تغییــرات  گزارش کرده انداي هاي زمینهاز بیماري
 پذیردر میکروبیوم احتماالً با تغییرات سیستم ایمنی و آسیب

آن شــدیدتر و عواقب  19-شدن نسبت به بیماري کووید
اي فلــور رودهمیکرو ات. چاقی که با تغییر)2(همراه است

اري شــدت بیمــتاثیرگذار بــر امل خطر وعاز است همراه 
. نیــاز مبرمــی وجــود دارد تــا )24،25(باشــدمی 19-کووید

 19- و شــدت بیمــاري کوویــد میکروبیوتا ،ارتباط بین چاقی
مطالعه نیــز نشــان داده اســت کــه  . نتایج یکمطالعه شود

ترکیب میکروبیوتاي پایه افراد بــر شــدت بیمــاري مــوثر 
هــاي غیرواگیــر و دیس بیوزیس ناشی از بیماري )3(است

در باشــد. یب و عملکرد پایه میکروبیوتا مــوثر مــیبر ترک
این یابد و تنوع میکروبیوم روده کاهش مینیز افراد مسن 

 افسردگی و عالیم التهــابی ،هاي شناختیبا نقصاختالل 
اي از مرگ و میرهاي کرونــا گسترده میزان. همراه است

ضــعف رســد نظــر مــیســالمندان اســت کــه بــهمربوط به 
در ایــن مســاله هش تنــوع میکروبیــوم کــا وسیستم ایمنی 

 .)2(موثر باشد

هاي علم ســنجی، شــبکه همکــاري یکی از شاخص
ــص ــا تخص ــندگان ب ــین نویس ــتگیب ــا وابس ــا و ی ــاي ه   ه
  . در مطالعــه )26(باشــدمــیمختلف سازمانی و دانشــگاهی 

متعلــق  ترین میزان همکاري بین نویسندگانحاضر، بیش
ــه  ــزان  از کشــور چــین بــود. از "”.Zhang Fب لحــاظ می
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ــاري ــینهمک ــاي ب ــوزه ه ــم در ح ــد عل ــی در تولی الملل
، پژوهشــگران کشــور آمریکــا 19-میکروبیوتا و کوویــد

 نشان دادند.ترین مشارکت بین المللی را  بیش

قطــر و ایران، اردن، در منطقه خاورمیانه، کشورهاي 
ترکیه، همگام با سایر کشورهاي دنیا، مقاالتی در حــوزه 

 ،)27- 29(. ایران با ســه مقالــه)27- 15،31(داشتندمورد مطالعه ما 
تــرین ترین تولید مقاله را در این زمینه داشت. بــیشبیش

استناد به مقاالت کشورهاي خاورمیانه، به مقالــه مــروري 
-Probiotics and COVIDعنــوان کشور اردن تحت از 

19: is there any link?  15(بار استناد بــود 5و به میزان(. 
رسد که کشورهاي خاورمیانه نیز سعی بر انجــام ینظر مهب

 هاي نوین علم دارند.تحقیقات در حوزه

هایی نیــز داشــت. قوت و ضعفمطالعه حاضر نقاط 
اولین نقطه قوت آن این بــود کــه بــه وضــعیت تولیــدات 

 "19-میکروبیوتــا و کوویــد"علمی در حــوزه تخصصــی 
باشد. یگیر دنیا مپرداخته که در واقع مشکل فعلی و همه

ــتنادي  ــاه اس ــه از پایگ ــود ک ــن ب ــوت ای ــه ق ــین نقط دوم
هاي مختلف علــوم اسکوپوس که پوشش باالیی ازحوزه

 . سومین نقطه قوت آن،)10(گیرد، استفاده کردرا در بر می
ترسیم شــبکه همکــاري بــین نویســندگان و مصورســازي 

محورهاي موضوعی مقاالت بود. تنها محدودیت مطالعــه 
بررسی تولیدات علمی ایندکس شــده  حاضر این بود که

کــه هــدف و دلیــل ایــنههاي اطالعــاتی بــدر سایر پایگاه
 روش موردنظر تحقیق حاضر نبود، انجام نشد.

طور کلی این مطالعه علم سنجی نشان داد با توجه هب
 به اهمیت دستیابی به راهکارهاي جدید براي کنترل بیمــاري

ســازي ي شــفاف، تحقیقاتی در راستا19-گیر کوویدهمه
 صــورت 19- نقش میکروبیوتا در عفونت ویروســی کوویــد

گرفته است و فرضیاتی در زمینه اســتفاده از راهکارهــاي 
تعــدیل میکروبیوتــا بــه منظــور تقویــت سیســتم ایمنــی و 

هاي تنفسی موجــود اســت کــه پیشگیري از بروز عفونت
عــالوه بــه نظــر هباشد. بتر میهاي گستردهنیاز به پژوهش

گیــري توجــه بــه لــزوم درمــان د که در دوران همهرسمی
هاي غیرواگیــر از اهمیــت دیس بیوزیس ناشی از بیماري

توانــد در کنتــرل شــدت تري برخوردار است و مــیبیش
 اي موثر باشد.هاي زمینهبیماري در افراد مبتال به بیماري

 

  سپاسگزاري
این مطالعــه بــدون هــیچ حمایــت مــالی انجــام شــده 

  است.
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