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هدف :هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت مقاالت حوزه بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی براساس شاخصهای علمسنجی و ترسیم نقشه هموقوعی
واژگان این حوزه است.
روشها :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،با رویکرد کمی و نوع توصیفی است و با استفاده از روش علمسنجی و فن تحلیل هموقوعی واژگان
انجام گردیده است .به منظور آشنایی با سابقه موضوع و مبانی نظری پژوهش روش مطالعات سندی یا کتابخانهای به کار گرفته شده است .در این
پژوهش کلیه تولیدات علمی حوزه بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی که تعداد  4137مدرک میباشد در بازه زمانی ( )2018-1946میالدی در پایگاه
 Web of Scienceمورد مطالعه قرار گرفت .جهت تحلیل و ترسیم نقشه هموقوعی واژگان از نرمافزار  VOS Viewerو اکسل استفاده گردید.
نتایج :در حوزه بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی ده خوشه موضوعی تشکیل گردید خوشه شماره یک با  38عضو بزرگترین خوشه این حوزه است.
بیشترین تمرکز متون مورد مطالعه در حوزه بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی به ترتیـب بر روی موضـوعات )،Survival Motor Neuron (SMN

) SMN1 ،Motor Neurons (MNS) ،Motor Neuron Disease (MND) ،Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALSمیباشد .همچنین ،کوچکی
دایرههای موضوعات  Exonic Splicing Enhancer ،Gene Expression ،Lower Motor Neuron Diseaseدر نقشه همرخدادی نشان از فقر
مقاالت علمی در این حوزهها دارد.
نتیجهگیری :انجام چنین مطالعهای در حوزه بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی میتواند در جهت سیاستگذاریهای آینده این حوزه نقش مهمی
را ایفا نماید و خالهای پژوهشی و مباحث موضوعی داغ را به نحو شایستهای نمایان سازد.
کلیدواژهها :نقشه همواژگانی ،علمسنجی ،بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 1399/2/24 :اصالح نهایی99/6/9 :

پذیرش مقاله99/6/10 :

ارجاع :دانیالی سمیرا ،ریاحینیا نصرت ،قویدل سمیه .ترسیم نقشه همواژگانی بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1398 .؛ (.11-21 :6)2

مفهومی یک حوزه بهسادگی مصورسازی میشود .از نظر مفهومی تحلیل

مقدمه:
ترسیم ساختار علم براساس روشهای مختلفی صورت میگیرد که

همرخدادی واژگان ،روش مناسبی برای کشف ارتباطات حوزههای

یکی از روشها ،روش تحلیل همرخدادی واژگان است ،با استفاده از این

پژوهشی علم است و پیوندهای مهمی را نشان میدهد که ممکن است

روش میتوان به بررسی و شناسایی روابط مفهومی میان متون حوزههای

کشف آنها به روشهای دیگر مشکل باشد .روش تحلیل همرخدادی

علمی پرداخت و از آن برای سیاستگذاری کلی و انتخاب موضوع

واژگان ،میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند ،امکان تعقیب تحوالت

پژوهش در این حوزه استفاده کرد .پایه و اساس روش تحلیل همرخدادی

ساختاری و تکامل شبکه ادراکی و اجتماعی را میسر کند [.]1

واژگان این اندیشه است که همرخدادی واژگان میتواند مفهوم اسناد را

با استفاده از روش همرخدادی واژگان همچنین ،میتوان موضوعات

توصیف کند .با اندازهگیری میزان ارتباط این همرخدادی واژگان ،نمای

نوظهور حوزههای علمی را مشخص کرد تا راه روشنی برای پژوهشهای
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ترسیم نقشه همواژگانی بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی

دانیالی و همکاران

ترسیم نقشه علمی بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی

رشتههای گوناگون علمی میباشد که طی سالیان اخیر با استقبال خوبی

اصطالح مباحث داغ حوزه مربوط به خود را پیگیری میکنند .در

از سوی پژوهشگران مواجه بوده است .بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی

حوزههای داغ فعالیتهای پژوهشی بیشتری صورت میگیرد .تحلیـل

 )SMA( Spinal Muscular Atrophyدارای الگـوی توارثی اتوزوم

همواژگانی ،روش مناسـبی بـرای کشـف ارتباطـات پژوهشیهای حـوزه

مغلوب  )AR( Autosomal Recessiveمیباشد کـه در اثـر تخریـب

علـم اسـت و پیونـدهای مهمـی را نشـان میدهد کـه ممکـن اسـت

نورونهای حرکتی در سلولهای شاخ قدامی نخـاع و پایه مغز پدیدار

کشـف آنها بهروشهای دیگـر مشکل باشد .روش تحلیـل هـمواژگـانی،

میشود .میـزان شـیوع ایـن بیمـاری  1در 10000تولد و فراوانی ناقلین

میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند ،تحـوالت و تکامـلی سـاختار شبکه

به آن  1در  40الی  60است [.]2

ادراکی و اجتماعی را میسر میسازد [.]7

تحلیـل رفتـه و فـرد مبـتال در انجام بعضی حرکات ارادی دچار مشکل

اقتصاد ،تاریخ ،کتابداری و اطالعرسانی ،فیزیک ،ریاضی ،مدیران و

میشود [ .]3احتمال ناقل بودن افراد یک در چهل و میزان شیوع این

مسئوالن سیاستگذاری و نظایر آن ،با آن سروکار دارند [ .]8بنابراین به

بیمـاری یـک در شش تا ده هزار تولد زنده است [.]4

دلیل اهمیتی که ترسیم ساختار علم در جهت هدفمند کردن

ژن مربـوط بــه بیمــاری آتروفی عضالنی -نخاعی در سـال 199٥

پژوهشهای آتی دارد ،انجام چنین مطالعهای در حوزه بیماری آتروفی

(تـشخیص داده شـد ایـن ژن کـه Survival Motor ( SMN

عضالنی -نخاعی میتواند در جهت سیاستگذاریهای آینده این حوزه

 )Neuronنامیده میشود ،در اکثـر ایـن بیمـاران دچـار حذفشدگی

نقش مهمی را ایفا نماید و خألهای پژوهشی و مباحث موضوعی داغ را به

اسـت [.]٥

نحو شایستهای نمایان سازد .نقشههای علمی با استفاده از روشهای

براساس عالئم بالینی ،بیماری اسامای به چهار گروه عمده

مختلفی ترسیم میشود که همرخدادی واژگان یکی از آنهاست .منظور

تقسیمبندی میگردد .تیپ یک بیماری  ،SMAاز نظر عارضه بـالینی

از هـمرخدادی واژگان ،تعداد دفعاتی است که دو کلیـدواژه با هم در یک

شـدیدترین نوع بوده و سن بروز بیماری از زمان تولد تا  6ماهگی اسـت.

مدرک میآیند .روش همرخدادی واژگان اولـین بـار بـرای ترسـیم

نوزادان مبتال به این نوع بیماری ،بدون محافظ قادر به نشستن نبوده و

پویـایی علمـی پیشـنهاد شد [.]9

معموالً تا  2سالگی فوت میکنند .ایـن تیـپ بیمـاری  ،SMAبیماری

مهدیزاده و همکاران در پژوهشی با عنوان «ترسیم نقشه علم

 Werdnig-Hoffmanنیز نامیده میشود .شدت بیماری تیپ  IIکمتـر

ماساژدرمانی طی سالهای  2008-2013در پایگاه اسکوپوس» نشان

از تیـپ یـک اسـت .سـن بـروز بیماری در این مبتالیان بین  6تا 24

دادند نقشه علم ماساژدرمانی طی سالهای  ،2008-2013متشکل از 11

مـاهگی بـوده و نـوزادان مبتال قادر به نشستن بوده ولی بدون کمک قادر

موضوع اصلی است که عبارت انداز از  -1موضوعهای عام و مهم (مثل

به ایـستادن و یــــا راه رفــــتن نیــــستند .ایــــن مبتالیــــان

طبمکمل و جایگزین ،طبسنتی ،سرطان ،افسردگی و اضطراب ،موزیک

عمومــــاً بعد از  2سالگی فوت میکنند .سن بروز تیپ  IIIبیماری بعـد

درمانی ،رژیمهای غذایی و  -2 )...قلب و عروق  -3داروها و عصارههای

از  18مـاهگی اسـت .در ایـن افراد هیپرتروفـی عـضالنی سـاق پـا و

گیاهی  -4جسم ،عضلهها ،بافتها و مفاصل  -٥نوزادان ،کودکان و زنان

رعشه دستها و هــمچنــین عــدم تعــادل در راه رفــتن (تلوتلو

باردار  -6پوست ،چشم و دهان  -7پروستات  -8گوارش  -9صورت و

خــوردن) مـــشاهده میگردد .ایـــن تیـــپ از بیمـــاری ،بیمـــاری

اعصاب  -10لگن  -11لنف [ .]10صدیقی به بررسی «کاربرد روش

 Kugelberg-Welanderنیز نامیده میشود .تیپ  IVبیماری SMA

تحلیل همایندی واژگان در ترسیم ساختار حوزههای اطالعسنجی»

در بزرگسالی بـروز میکند (بعـد از ســنین  30ســالگی) .در ایــن

پرداختند .براساس نقشههای حاصل شده از تحلیل مدارک مورد مطالعه،

مبتالیــان ضــعف عــضالنی در ماهیچههای بازو و ران و هیپرتروفی

مفاهیمی از قبیل علم اطالعات ،کتابخانه ،تحلیل کتابسنجی ،نوآوری و

کاذب ماهیچههای سـاق پا مـشاهده میشود .عالئم بـالینی بیمـاری

متنکاوی از جمله پرکاربردترین موضوعات در حوزه اطالعسنجی در

گـاهی اوقـات بـــا بیمـــاری دیـــستروفی عـــضالنی دوشـــن

سطح بینالمللی بشمار میروند .برخی از واژهها نظیر «تحلیل

 )Duchenne Muscular Dystrophy( DMDاشتباه گرفته میشود

کتابسنجی» در تمامی سالهای موردمطالعه حضور دارند ،درحالیکه

[.]6

برخی دیگر در طول زمان ناپدید میشوند .مفاهیم جدید به عنوان
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در این بیماری نورونهای حرکتـی شاخ قدامی نخاع و پایه مغز

علمسنجی ،حوزهای بینرشتهای است که متخصصان جامعهشناسی،

[ DOI:
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آینده باشد .ترسیم ساختار علم ،اسناد مکتوب بسیار باارزشی در رابطه با

هدف از تهیه نقشه علم ،شناسایی نقاطی از دانش است که به

دانیالی و همکاران

ترسیم نقشه علمی بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی

پدید میآیند [.]9

مطرح شد [.]1٥

پیوند و مرز بین دو حوزه مدیریت اطالعات و مدیریت استفاده کردند.

همرخدادی واژگان روی تولیدات علمی حوزه مهارتهای ارتباطی طی

نتیجه نشان داد مدیریت دانش حوزهای است که تا حدودی زمینه

سالهای  2011-2016در پایگاه  Clarivate Analyticsبه انجام

فعالیت رشته مدیریت با تمام گرایشهای آن است و مدیریت اطالعات

رساندند .طبق قانون  119 Bradford'sکلیدواژه به عنوان کلیدواژههای

نیز زمینه مطالعاتی رشتههایی ،همچون مدارک پزشکی و علم اطالعات

هسته شناسایی گردید و کلیدواژههای آموزش ،اطالعات و تکنولوژیهای

هست .همچنین رشته علم اطالعات مرز مشترکی برای هر دو حوزه

ارتباطی با بیشترین فراوانی کاربردیترین کلیدواژهها معرفی شدند .با

محسوب میشود .استخراج کلیدواژههای مستند شده برای هر دو حوزه از

ترسیم نقشه علم حوزه مهارتهای ارتباطی براساس تحلیل همرخدادی

دیگر نتایج این پژوهش است [.]11

واژگان این حوزه  119گره و  1624پیوند شناسایی گردید .سپس با

ذوالفقاری و همکاران در پژوهشی به مطالعه همواژگانی پروانههای

استفاده از نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها و ترسیم نقشههای

ثبت اختراع مرتبط با فناوری برق ربات زیرسطحی خودکار زمینههای

موضوعی مشخص گردید .بیشترین تمرکز حوزۀ موردبررسی بر روی

موضوعی مربوط به این فناوری را شناسایی نمود .یافتهها نشان داد که

مقولههای موضوعی learning, language, information, autism,

موضوعات (سیستم ارتباطات ،سیگنالهای صوتی ،انتقال سیگنال ،ناوبری،

 teamworkمیباشد [.]16

سیستم کنترل ،آنتن ،کاتد ،سیستمهای سونار ،تصاویر سونار ،سیستم

 Zongو همکاران در پژوهشی روش تحلیل همواژگانی را بر 640

نیرو ،سنسورها ،سیستمهای هماهنگی ،سیستم پیرانش و منبع تغذیه) از

رساله دکتری به کار گرفتند که در رشته علوم کتابداری و اطالعرسانی در

مرکزیترین موضوعات حوزه برق ربات زیرسطحی خودکار هستند [.]12

چین انجام شده بودند .نتایج تحلیل آنها به شناسایی  1٥خوشه از قبیل

مکیزاده و همکاران به ترسیم نقشه علمی و تحلیل موضوعی حوزه درمان

منابع اطالعاتی ،هستیشناسیها ،دولت الکترونیکی ،مدیریت دانش،

افسردگی پرداختند و نشان دادند که «دارودرمانی و روانشناسی»

کتابخانههای رقومی ،بازیابی اطالعات ،شبکه اجتماعی ،ارزیابی علوم

فعالترین زمینههای پژوهشی است؛ و زمینههای موضوعی «پایبندی به

انسانی و اجتماعی ،ارزیابی عملکرد مجلههای علمی ،هوش رقابتی،

درمان» و «افکار خودکشی» در رتبه اول و دوم زمینههای نوظهور در این

مدیریت کتابخانهها ،کتابسنجی ،علمسنجی و مدیریت اطالعات منجر

حوزه قرار دارند .همچنین براساس نقشههای ترسیمشده با استفاده از

شد که بسیاری از آنها نابالغ بودند و معدودی از جمله منابع اطالعاتی،

شاخصهای مرکزیت نزدیکی و بینابینی بیشترین ارزش به زمینههای

دولت الکترونیک ،کتابخانههای رقومی و مدیریت دانش خوش توسعه و

موضوعی «روانشناسی ،دارودرمانی و عوامل ضدافسردگی» اختصاص دارد

بالغ بودند [.]17

[.]13

 Xieبه بررسی نقاط داغ پژوهشی در حوزه خطرات محیطزیست و

خادمی و حیدری در پژوهشی تحت عنوان «ترسیم ساختار

اکولوژیک در چین با استفاده از تجزیهوتحلیل همایندی کلمات کلیدی

موضوعی مدیریت اطالعات با استفاده از روش همایندی واژگان طی

پرداخت .نقاط داغ پژوهشی را به پنج دسته تقسیم کرد که شامل ارزیابی

سالهای  1986تا  "2012نتایج  9خوشه موضوعی را نشان داد که

خطر زیستمحیطی در فلزات سنگین در گلوالی پایین ،ارزیابی خطر

شامل مدیریت اطالعات ،بیوانفورماتیک ،مدیریت عملکرد ،اطالعات ،داده،

زیستمحیطی آالیندههای آلی سمی ،چشمانداز منطقهای خطر

مدیریت اطالعات سالمت ،سیستمهای اطالعاتی ،سالمت الکترونیک و

زیستمحیطی ،حوادث ایمنی محیطزیست و مدیریت ریسک است

سازماندهی دانش است [.]14

[.]18

مصطفوی و همکاران به شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم

 Houو همکاران به ارزیابی چرخه حیات پرداختند .موضوعات هسته

اطالعات و دانششناسی با استفاده از تحلیل همرخدادی واژگان در پایگاه

در این پژوهش عبارتاند از :گازهای گلخانهای ،اثرات زیستمحیطی،

وبگاه علم پرداختند .نتایج این پژوهش گویای پدیدار شدن مهمترین

مصرف انرژی ،سوختهای زیستی ،محیطزیست صنعتی ،ارزیابی

محورهای مورد مطالعه این رشته است که شامل واژگان :اطالعات ،وب،

اقتصادی ،انتشار کربن ،دیاکسید کربن ،توسعه پایدار ،تغییر اقلیم ،بازیافت

پژوهش ،تحلیل استنادی ،دانش ،کتابخانه ،مجالت و فناوری میباشد.

[.]19

13
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احمدی و کوکبی از روش تحلیل همایندی واژگان برای شناخت

مظفری و مرادی در پژوهشی که با استفاده از روش تحلیل

[ DOI:
[ DOI:
10.29252/jmis.6.2.11
10.29252/jmis.6.2.11
] ]

بازترکیبی از واژههای موجود و در تعامل با تحوالت و فناوریهای جدید

ضمناً خوشه علمسنجی به عنوان یکی از مهمترین مباحث این حوزه

دانیالی و همکاران

ترسیم نقشه علمی بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی

 19مجلۀ هسته و با در نظرگرفتن رخداد کلیدواژهها در انتشارات هر

بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی در پایگاه  Web of Scienceدر بازه

مؤسسه ،در مقایسه با سایر مؤسسات ،به شناسایی موضوعات مورد عالقه

زمانی  1946-2018است .پژوهش حاضر بر آن است ضمن ترسیم نقشه

 8مؤسسه پژوهشی معروف این کشور و خوشهبندی موضوعات پرداختند.

همرخدادی واژگان بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی ،اصطالحاتی که

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که چه موضوعاتی در هر مؤسسه

بیشترین میزان همرخدادی واژگان را دارا میباشند و خوشههای

بیشتر موردتوجه قرار گرفته است [ Konstantinidis .]20و همکاران در

موضوعی شکل گرفته در این حوزه را مشخص نماید.

پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی روند اینترنت اشیا در سالمت با استفاده از
کتابسنجی و دادهکاوی» انجام دادند .پژوهش آنها به بررسی رونـد
دادهکاوی پرداختند .متون منتشرشده به  30خوشه براساس تحلیل متن
چکیده تقسـیم گردیدنـد کـه منجـر بـه شناسـایی  8گـرایش اینترنــت
اشــیا در ســالمت گردیــد [.]21
 Khassehو همکاران به ترسیم ساختار دانش در حوزه سنجههای
اطالعاتی پرداختند .در این پژوهش که با استفاده از تحلیل همرخدادی
واژگان و تحلیل شبکههای اجتماعی انجام شد 11 ،خوشه شکل گرفته
عبارتاند از شاخصها و پایگاههای علمسنجی ،تحلیل استنادی و پایه
نظری ،جامعهشناسی علم ،مقاالت مربوط به رتبهبندی دانشگاهها ،مجالت
و غیره ،مصورسازی و بازیابی اطالعات ،ترسیم ساختار علم ،وبسنجی،
ارتباطات صنعت -دانشگاه -دولت ،فن سنجی (نوآوری و اختراع) ،تحلیل
شبکه و همکاریهای علمی در دانشگاهها که بزرگترین آنها خوشه
«تحلیل استنادی و پایه نظری» بود .مهمترین و تأثیرگذارترین خوشهها
«تحلیل استنادی و پایه نظری» و «همکاریهای علمی در دانشگاهها»
میباشند [.]22
مرور پیشینه پژوهش نشان داد کـه تحلیـل همرخدادی واژگـان
روشـی مناسـب بـرای ترسـیم سـاختار علـم و ترسـیم نقشههای
موضـوعی اسـت و در حوزههای گونـاگون از ایـن روش بـرای
خوشهبندی زمینههای موضـوعی اصـلی و ترسـیم نقشههای موضوعی
استفاده و کارهای تحلیلی مناسـبی نیـز انجام شده است .همچنین
بررسـی پـژوهشهـای پیشـین نشان داد که تاکنون پژوهش مستقلی در
خصوص کـاربرد روش همرخدادی واژگان در ترسیم ساختار موضـوعی

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به روش علمسنجی و
تحلیل همایندی واژگان انجام گردیده است .به منظور آشنایی با سابقه
موضوع و مبانی نظری پژوهش روش مطالعات سندی یا کتابخانهای به
کار گرفته شده است .تحلیل همایندی واژگان بدین معنی ست که گاه دو
عنصر در یک مدرک با یکدیگر ظاهر میشوند که ارتباط بیشتری با هم
دارند .اصل نقشه علم نیز بر این نکته داللت دارد که دو عنصری که باهم
ارتباط بیشتری دارند در نقشه ،کنار همدیگر قرار میگیرند [.]23
در این پژوهش کلیه تولیدات علمی قلمرو بیماری آتروفی عضالنی-
نخاعی از پایگاه  ،WOSدر بازه زمانی  1946-2018استخراج شده است.
در مرحله اول ،برای مشخص کردن کلیدواژههای اصلی و همچنین
یکدستسازی واژگان مرتبط با بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی ،از
سرعنوانهای موضوعی پزشکی ( )Meshاستفاده شد.
در این روش ابتدا اصطالحات همارز مورد جستجو قرار گرفته سپس
واژگان اصلی و کلیدی این قلمرو انتخاب شدند .در مرحله دوم ،جستجوی
کلیدواژههای تعیین شده در پایگاه  WOSانجام شد .از آنجا که پایگاه
مذکور یکی از مهمترین پایگاههای اطالعاتی علمی دنیاست که توسط
موسسه اطالعات علمی طراحی شده است ،بدین منظور انتخاب شد.
بازیابی در فیلد موضوع (عنوان ،چکیده ،کلیدواژه) و در بازه زمانی -2018
 ،1946تعداد  68٥4مدرک یافت شد که با اعمال محدودیتهای نوع
مدرک (مقاله) و زبان (انگلیسی) تعداد مدارک به  4217مورد کاهش پیدا
کرد که جزئیات این جستجو در جدول  1آورده شده است.
جدول  -1نتایج جستجو به همراه اعمال محدودیتها در بازه زمانی

حـوزه بیماری ژنتیکی آتروفی عضالنی -نخاعی انجـام نشده است.

سالهای ()2018-1946

بنابراین ،ایـن پـژوهش درصدد است با نگاهی تحلیلی زمینههای پژوهشی

کلیدواژه

این حوزه را به کمک روش همرخدادی واژگان شناسایی و ترسـیم کنـد

Spinal Muscular Atrophy

6٥90

و میزان کارآیی این روش را در شناسایی و تعیـین اولویـتهـای علمی و

Spinal Muscular Atrophies

212

Spinal Amyotrophy

٥2

6

مجموع

68٥4

4217

پژوهشی مشخص نماید.
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طـولی حـوزه اینترنـت اشـیا در سالمت از طریق کتابسنجی و

مواد و روشها:

[ DOI:
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10.29252/jmis.6.2.11
] ]

 Chenو همکاران با تهیۀ ماتریس همرخدادی کلیدواژههای مقاالت

هدف اصلی پژوهش حاضـر ،ترسیم و تحلیل نقشـه علمـی حـوزه

دانیالی و همکاران

ترسیم نقشه علمی بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی

[ DOI:
10.29252/jmis.6.2.11
[ DOI:
10.29252/jmis.6.2.11
] ]

در مرحله سوم ،از طریق جستجوی همزمان کلیدواژههای تعیین
شده و اعمال محدودیتهای مذکور ،تعداد  4137مدرک مورد مطالعه
قرار گرفتند .در نهایت برای انجام تحلیلهای علمسنجی از نرمافزار VOS

 Viewerو  Excelاستفاده شده است .با بررسی کلیدواژههای تعیین
شده و محدودیتهای اعمال شده در پایگاه  ،WOSتعداد  4137مدرک
در طی سالهای  1946-2018در قلمرو بیماری آتروفی عضالنی-
نخاعی مورد مطالعه قرار گرفتند.

در شکل  1نقشه برچسبی همرخدادی واژگان حوزه بیماری آتروفی

شکل  -1نقشه برچسبی همرخدادی واژگان حوزه بیماری
آتروفی عضالنی -نخاعی

عضالنی -نخاعی کلیدواژه برتر هر خوشه را نمایش داده است .در نقشه
برچسبی شبکه کلیدواژههای هر مفهوم به صورت دایره رنگی نمایش داده
میشود .رنگها نشاندهنده خوشههای موضوعی و اندازه فونت و بزرگی
دایره نشاندهنده وزن آن مفهوم یا به عبارت دیگر تعداد تکرار یا
هموقوعی آن مفهوم است .در هر خوشه ،مفاهیم دارای بیشترین تکرار یا
به عبارتی دارای وزن بیشتر ،با دایره بزرگتری نمایش داده شده است و

در جدول شماره  2ده واژه با بیشترین میزان همرخدادی در حوزه
بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی مشخص است.
جدول  -2ده واژه با بیشترین میزان همرخدادی در حوزه
بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی

مفهوم اصلی خوشه در نظر گرفته میشود؛ بنابراین موضوعات ...،مفاهیم

اصطالح

اصلی خوشهها محسوب میشود .ارتباط موضوعی و فاصله موجودیتها

)Survival Motor Neuron (SMN

2٥3

در نقشه رابطه مستقیم دارند؛ بنابراین هرچه دو موجودیت از هم دورتر

)Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS

134

)Motor Neuron Disease (MND

11٥

)Motor Neurons (MNS

11٥

SMN1

92

تشکیل گردید .بیشترین میزان همرخدادی واژگان در حوزه بیماری

Neuromuscular Disease

8٥

SMN2

80

آتروفی عضالنی -نخاعی مربوط به موضوعات Survival Motor

Apoptosis

٥2

)،Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) ،Neuron (SMN

Survival Motor Neuron Gene

٥1

Duchenne Muscular Dystrophy

47

باشند ،مشابهت موضوعی آنها کمتر خواهد بود.
در حوزه بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی ده خوشه موضوعی

) Motor Neurons (MNS) ،Motor Neuron Disease (MNDو

 SMN1میباشد .ایـن بـدان جهت است که آنها دارای دایره بزرگتری
نسبت به بقیه مفاهیم هستند.
همچنین ،کوچکی دایرههای ،Lower Motor Neuron Disease

 Gene Expressionو  Exonic Splicing Enhancerدر نقشه
همرخدادی نشان از فقر مقاالت علمی در این حوزهها دارد .مفاهیم در
سطح نقشه از پراکندگی نسبتاً خوبی برخوردارند.

رخداد

تجزیه و تحلیل نتایج مربوط به تحلیل هم واژگانی خوشههای
موضوعی شکل گرفته در حوزه بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی منجر به
شکلگیری  10خوشه موضوعی شده است که در ادامه به بررسی آنها
پرداخته میشود.
خوشه شماره یک حوزه  SMAبزرگترین خوشه محسوب میشود
و شامل  38اصطالح میباشد .این اصطالحات به ترتیب وزن عبارتاند از:
 Neuromuscular Diseaseوزن اصطالح (Neuromuscular ،)60

 Disorderوزن اصطالح ( Werdnig-Hoffmann disease ،)34وزن
اصطالح ( Clinical Trial ،)30وزن اصطالح ( Child ،)21وزن اصطالح

15
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دانیالی و همکاران

 نخاعی-ترسیم نقشه علمی بیماری آتروفی عضالنی

 وزنSMN2 Gene ،)4(  وزن اصطالحNewborn Screening

Hypotonia ،)19(  وزن اصطالحNon-Invasive Ventilation ،)19(

.)4( اصطالح

،)17(  وزن اصطالحElectromyography ،)18( وزن اصطالح

 این اصطالحات به. اصطالح میباشد18  شامل3 خوشه شماره

 وزن اصطالحRespiratory Failure ،)17(  وزن اصطالحPhenotype

 وزنMotor Neuron Disease (MND) :ترتیب وزن عبارتاند از

Anterior Horn Cell ،)14(  وزن اصطالحValproic Acid ،)1٥(

 وزنCharcot-Marie-Tooth Disease (CMT) ،)٥7( اصطالح

 وزنArthrogryposis ،)11(  وزن اصطالحInfant ،)11( وزن اصطالح

 وزنMitochondria ،)26(  وزن اصطالحGenetics ،)26( اصطالح

Congenital ،)10(  وزن اصطالحQuality of Life ،)10( اصطالح

،)16(  وزن اصطالحPeripheral Neuropathy ،)17( اصطالح

 وزن اصطالحMotor Function ،)10(  وزن اصطالحMyopathy

Smard ،)12(  وزن اصطالحMutation ،)13(  وزن اصطالحIghmbp

 وزنPalliative Care ،)10(  وزن اصطالحMuscle Weakness ،)10(

Distal Spinal ،)9(  وزن اصطالحGARS ،)11( وزن اصطالح

،)9(  وزن اصطالحRespiratory Insufficiency ،)9( اصطالح

 وزنNeuronopathy ،)7(  وزن اصطالحMuscular Atrophy

Mechanical ،)9(  وزن اصطالحRespiratory Insufficiency

Trpv4 ،)6(  وزن اصطالحGlycyl-Trna Synthetase ،)7( اصطالح

،)9(  وزن اصطالحFloppy Infant ،)9(  وزن اصطالحVentilation

 وزنDync1h ،)6(  وزن اصطالحFetal Akinesia ،)6( وزن اصطالح

Pregnancy ،)8(  وزن اصطالحKugelberg-Welander Disease

 وزنDynein ،)٥(  وزن اصطالحElectrophysiology ،)٥( اصطالح

Muscle ،)7(  وزن اصطالحRehabilitation ،)7( وزن اصطالح

.)4( اصطالح

 وزنEthics ،)7(  وزن اصطالحNutrition ،)7(  وزن اصطالحBiopsy

 این اصطالحات به. اصطالح میباشد16  شامل4 خوشه شماره

،)6(  وزن اصطالحMagnetic Resonance Imaging ،)6( اصطالح

 وزنDuchenne Muscular Dystrophy :ترتیب وزن عبارتاند از

Muscle ،)6(  وزن اصطالحSleep ،)6(  وزن اصطالحPediatrics

،)24(  وزن اصطالحMuscular Dystrophy ،)32( اصطالح

Linkage ،)٥(  وزن اصطالحFatigue ،)٥(  وزن اصطالحStrength

،)17(  وزن اصطالحNeuropathy ،)20(  وزن اصطالحMyopathy

،)4(  وزن اصطالحTracheostomy ،)٥(  وزن اصطالحAnalysis

،)14(  وزن اصطالحEpidemiology ،)1٥(  وزن اصطالحScoliosis

Pontocerebellar Hypoplasia ،)4(  وزن اصطالحLung Function

Dystrophin ،)13(  وزن اصطالحBecker Muscular Dystrophy

.)3(  وزن اصطالحBody Composition ،)3( وزن اصطالح

TDP-43 ،)11(  وزن اصطالحNeuromuscular ،)11( وزن اصطالح

 این اصطالحات به. اصطالح میباشد20  شامل2 خوشه شماره

،)9(

وزن

 وزنSMN2 ،)34(  وزن اصطالحSMN1 :ترتیب وزن عبارتاند از

 وزنPrevalence ،)8(  وزن اصطالحImmunohistochemistry

،)22(  وزن اصطالحSurvival Motor Neuron Gene ،)32( اصطالح

Neuromuscular ،)7(  وزن اصطالحUbiquitin ،)8( اصطالح

،)20( وزن اصطالحPCR ،)20(  وزن اصطالحPrenatal Diagnosis

.)3(  وزن اصطالحPelvic Obliquity ،)٥(  وزن اصطالحScoliosis

 وزنNeuronal Apoptosis Inhibitory Protein (NAIP)

اصطالح

وزن

Incidence

،)10(

اصطالح

 این اصطالحات به. اصطالح میباشد1٥  شامل٥ خوشه شماره

،)18(  وزن اصطالحPolymerase Chain Reaction ،)18( اصطالح

،)24(  وزن اصطالحAlternative Splicing :ترتیب وزن عبارتاند از

 وزنGENE Conversion ،)14(  وزن اصطالحSMN1 Gene

Gene ،)31(  وزن اصطالحAntisense Oligonucleotide (ASO)

Ligation- ،)12(  وزن اصطالحGenetic Testing ،)12( اصطالح

،)22(  وزن اصطالحMouse Model ،)24(  وزن اصطالحTherapy

،)11(  وزن اصطالحDependent Probe Amplification Mlpa

 وزنExon Skipping ،)19(  وزن اصطالحPRE-Mrna Splicing

 وزن اصطالحReal-Time Pcr ،)10(  وزن اصطالحNusinersen

،)13(  وزن اصطالحExon

،)1٥( اصطالح

Neuronal Apoptosis ،)9(  وزن اصطالحGene Deletion ،)10(

 وزنMyotonic Dystrophy ،)11(  وزن اصطالحNeuroprotection

Gene ،)8(  وزن اصطالحInhibitory Protein (NAIP) Gene

،)10(  وزن اصطالحExonic Splicing Enhancer ،)11( اصطالح

،)6(  وزن اصطالحGenetic Counseling ،)7(  وزن اصطالحDosage

Gene ،)9(  وزن اصطالحBrain ،)9(  وزن اصطالحHNRNP A1

،)6(  وزن اصطالحPreimplantation Genetic Diagnosis
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ترسیم نقشه علمی بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی

Transcriptionوزن اصطالح (.)7

 Cystic Fibrosisوزن اصطالح (.)3

خوشه شماره  6شامل  10اصطالح میباشد .این اصطالحات به
ترتیب وزن عبارتاند از Survival Motor Neuron (SMN) :وزن
اصطالح (Small Nuclear Ribonucleoprotein (SNRNP) ،)73

بحث و نتیجهگیری:

اصطالح ( Animal Model ،)1٥وزن اصطالح (Drosophila ،)14

گردید .خوشه شماره یک با  38عضو بزرگترین خوشه این حوزه است.

وزن اصطالح ( Coilin ،)13وزن اصطالح ( Gemin ،)10وزن اصطالح

بیشترین تمرکز متون مورد مطالعه در حوزه بیماری آتروفی عضالنی-

( Nucleolus ،)10وزن اصطالح ( Tudor Domain ،)9وزن اصطالح

نخاعی به ترتیـب بر روی موضـوعات ،Survival Motor Neuron

(.)8

Motor ،Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) ،SMN

خوشه شماره  7شامل  10اصطالح میباشد .این اصطالحات به

) Motor Neurons (MNS) ،Neuron Disease (MNDو SMN1

ترتیب وزن عبارتاند از Apoptosis :وزن اصطالح (Survival ،)31

میباشد؛ که نشان از اهمیت این مباحث در حوزه  SMAدارد .بیماری

 Motor Neuron (SMN) Proteinوزن اصطالح (Spinal ،)29

آتروفی عضالنی نخاعی به دلیل جهش در ژن  SMN1به وجود میآید

 Cordوزن اصطالح ( Skeletal Muscle ،)26وزن اصطالح (،)16

[.]24

 BCL-2وزن اصطالح ( BAX ،)11وزن اصطالح (Denervation ،)9

علت رخداد اصطالح  ALSرا میتوان به این شکل تفسیر نمود

وزن اصطالح ( Autophagy ،)8وزن اصطالح (Oxidative Stress ،)8

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک ) (ALSکه بیماری نورون حرکتی

وزن اصطالح ( Induced Pluripotent Stem Cell (IPSC) ،)7وزن

) (MNDهم نامیده میشود ،یک بیماری کشنده با ناتوانی به شدت

اصطالح (.)6

پیشرونده است ،به دلیل اینکه تاکنون هیچ درمان قطعی برای آن وجود

خوشه شماره  8شامل  9اصطالح میباشد .این اصطالحات به ترتیب

ندارد .رژیمهای درمانی حال حاضر ،برای بهبود کیفیت زندگی این

وزن عبارتاند از Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) :وزن

بیماران ،فقط روی کاهش عالئم متمرکز هستند .براساس اطالعات

اصطالح ( Motor Neurons (MNS) ،)63وزن اصطالح (،)63

حاصل از مطالعات پیشبالیانی ،درمان سلولی ،درمانی نویدبخش برای

Junction

Neuromuscular

وزن

اصطالح

 ALS/MNDاست [.]2٥

( Neurodegeneration ،)34وزن اصطالح (Axonal Transport ،)29

 ALSیک بیماری عصبی ماهیچهای پیش رونده است که از

وزن اصطالح ( Axonopathy ،)7وزن اصطالح( Axon ،)7وزن

مهمترین مشخصات آن تخریب نورونهای حرکتی در سیستم عصبی

اصطالح ( Local Translation ،)6وزن اصطالح ( Synapse ،)6وزن

مرکزی و محیطی است .در حال حاضر هیچ روش کلینیکی دقیقی برای

اصطالح (.)6

تشخیص ایـن بیمـاری ارائه نشده است .در اغلب موارد افراد دارای ALS

خوشه شماره  9شامل  7اصطالح میباشد .این اصطالحات به ترتیب

به دلیل اختالالت موجود در سیستم عصبی نمیتوانند به صورت عـادی

وزن عبارتاند از Proteomics :وزن اصطالح ( Biomarker ،)1٥وزن

راه بروند .به همین دلیل ،یکی از روشهای مفید برای تشخیص این

اصطالح ( Screening ،)11وزن اصطالح ( Cell Death ،)11وزن

بیماری از سایر بیماریهـای عـصبی و یـا تـشخیص بیماران مبتال به

اصطالح ( Diagnosis ،)10وزن اصطالح ( Prognosis ،)10وزن

 ALSاز افراد سالم ،تحلیل سیگنال حرکتی راه رفتن است [ .]26طبق

اصطالح ( Lower Motor Neuron Disease ،)8وزن اصطالح (.)7

مطالعات انجام شده ،نـرخ شـیوع ایـن بیماری پنج نفر در هر صد هـزار

خوشه شماره  10شامل  6اصطالح میباشد .این اصطالحات به

نفـر اسـت .در ایـن بیمـاری نورونهای حرکتی باالرونده و پایینرونده،

ترتیب وزن عبارتاند از Splicing :وزن اصطالح ( Ease Dis ،)29وزن

دچار اختالالتی میشوند که در نتیجه قدرت کنتـرل حرکـات اختیـاری

اصطالح ( Monomelic Amyotrophy ،)21وزن اصطالح (،)8

بـدن توسط بیمار کاهش مییابد [.]27
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وزن اصطالح ( Cajal Body ،)24وزن اصطالح ( Gems ،)17وزن

نتایج پژوهش نشان داد در حوزه  SMAده خوشه موضوعی تشکیل
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 Expressionوزن اصطالح ( RNA Splicing ،)9وزن اصطالح (،)8

 Zebrafishوزن اصطالح ( Hirayama Disease ،)6وزن اصطالح (،)4

دانیالی و همکاران

ترسیم نقشه علمی بیماری آتروفی عضالنی -نخاعی

شایعترین بیمـاری موتـور نـورون میباشد .ویژگی خاص این بیماری

آتروفی عضالنی نخاعی توجه بیشتری نسبت به خأل پژوهشی در این

همزمان بـودن عالئم  Upperو  Lower Motor Neuronاست .بسیاری

حوزه داشته باشند .سیاستگذاران مباحث موضوعی داغ در این حوزه را

از موارد  ALSبـا عالئـم ) Lower Motor Neuron (LMNشـروع

مورد توجه قرار دهند .همچنین حوزههای نوظهور شناسایی شده در این

میشود و بعـد درگیـری  Upper Motor Neuronاضافه میگردد

پژوهش ،توسط پژوهشگران حوزه بیماری آتروفی عضالنی نخاعی مورد

[.]28

بررسی قرار گیرند و آنها را جزو اولویتهای پژوهشی این حوزه قرار

همچنین ،کوچکی دایرههای Lower Motor Neuron Disease

دهند.

مربوط به بیان ژن است و  Exonic Splicingenhancerدر نقشه

 SMAدر سایر پایگاههای اطالعاتی نیز بررسی گردد ،پیشنهاد دیگر این

همرخدادی نشان از فقر مقاالت علمی در این حوزهها دارد که نیاز به

است که این حوزه با استفاده از سایر روشهای علمسنجی نظیر تحلیل

توجه بیشتر به این مباحث را میطلبد.

استنادی و هم تألیفی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در نقشه همرخدادی واژگان حوزه  ،SMAفاصله مفاهیم از هم در
سطح نقشه کم است و این نشاندهنده ارتباط زیاد مفاهیم با یکدیگر

تشکر و قدردانی:

است .بهبیاندیگر ،تراکم حوزههای موضوعی یا توصیفگرها در مقاالت زیاد

از متخصصان موضوعی حوزه بیماری آتروفی عضالنی نخاعی که در

است .در این نقشه ،مفاهیم هرکدام یک گره هستند و این یافته در

شناسایی هرچه بهتر خوشههای موضوعی یاریگر بودهاند ،تشکر

راستای نتایج پژوهش  Yangو همکاران است [.]29

میگردد.

از آنجا که کشف الگوهای ارتباطی بین موجودیتها از اهداف
دیداریسازی به شمار میآید انتظار میرود که این نقشهها به کاربر این

تأییدیه اخالقی:

امکان را بدهند تا روابط میان عناصر را کشف کنند .در این نقشهها عناصر

مطالعه

مرتبط با یکدیگر در مجاورت هم و عناصر متفاوت دورتر از یکدیگر قرار

این

دارای

تأییدیه

اخالقی

به

شماره

 IR.MUMS.REC.1399.109از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.

میگیرند که این نتایج با پژوهش  Assefaو همکاران مرتبط است [.]30
نتایج مطالعات صدیقی در حوزه موضوعی اطالعسنجی و مکیزاده و
همکاران در حوزه تحلیل موضوعی درمان افسردگی حاکی از آن بود که
ساختار مقولههای موضوعی در این دو حوزه ،در طول زمان تغییر کرده و

تعارض منافع:
انجام این مطالعه برای هیچیک از محققان هیچگونه تعارض و تضاد
منافعی نداشته است.

به صورتی پویا گسترش یافته است که با یافتههای بررسی حاضر مشابهت
داشت .کاربران و سیاستگذاران حوزه  SMAاز طریق نقشه علم این

سهم نویسندگان:

حوزه میتوانند ،دیدی جامع نسبت به ساختار این حوزه در سطح

سهم نویسندگان به ترتیب ذکر نام در مقاله سمیرا دانیالی (نویسنده

بینالمللی پیدا کنند ،با موضوعات اصلی ،داغ و حاشیهای این حوزه در

اول) تنظیم پروپوزال ،طراحی پژوهش ،ترسیم نقشه ( ٥0درصد) ،نصرت

سطح بینالمللی آشنا شوند [.]9

ریاحی نیا (نویسنده دوم) استاد راهنما ،جمعبندی پژوهش ،آمادهسازی

با آگاهی از وزن /چگالی اصطالحات و نحوه ارتباط اصطالحات
میتوان ارتباط موضوعی اصطالحات و اهمیت هر گره را کشف نمود.

نهایی پژوهش ( 30درصد) ،سمیه قویدل (نویسنده سوم) گردآوری
دادهها ( 20درصد).

نقشه علم حوزه  SMAاین امکان را میدهد که بتوان کل ساختار این
حوزه را در یک صفحه مشاهده نمود و رنگهای مختلف اختصاص داده
شده به هر خوشه سبب تسهیل تشخیص خوشههای موضوعی و
اصطالحات هر خوشه خواهد شد.
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره ششم ،شماره دوم ،تابستان 1399

حمایت مالی:
این مقاله از طرف هیچگونه نهاد یا موسسهای حمایت مالی نشده و
تمام منابع مالی آن از طرف نویسندگان تأمین شده است.
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براساس نتایج پژوهش پیشنهاد میگردد پژوهشگران حوزه بیماری
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Original Article
Abstract
Aim: The purpose of this article is to evaluate the status of the articles in the field of Spinal
Muscular Atrophy based on scientometric indices and to draw a co-occurrence map of words
in this field.
Methods: This quantitative descriptive study has been done by using scientometrics and the
co-occurrence words analysis techniques. Documentary or library studies have been used to
get acquainted with the history of the subject and the theoretical foundations of the research. In
this study, 4137 scientific products in the field of spinal muscular atrophy diseasewere studied
in the Web of Science database (1946-2018). VSO Viewer and Excel software were used to
analyze and draw the co-occurrence map of words.
Results: In the field of Spinal Muscular Atrophy, ten clusters were formed.Cluster number
one with 38 members is the largest cluster in this field. The most focused texts in the field of
Spinal Muscular Atrophy are Survival Motor Neuron (SMN), Amyotrophic Lateral Sclerosis
(ALS), Motor Neuron Disease (MND), Motor Neurons (MNS) and SMN1, respectively.
Also, the small number of subjects of Lower Motor Neuron Disease, Gene Expression,
Exonic Splicing Enhancer in the coherent map shows the lack of scientific articles in these
fields.
Conclusion: conducting such a study in the field of Spinal Muscular Atrophy can play an
essential role in future policies of this field and properly highlight research gaps and hot topics.
Key Words: Co-Occurrence Words Map, Scientometrics, Muscular Atrophy Disease
Disease, Science Map.
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