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L'interes per la hibliometria mcdica ha crescut de forma important els darrers anys.

Es motiu d ' articles a revistes cliniques , els seus termes sbn utilitzats pcls metges

hospitalaris , les bibliotecaries dels hospitals en fan cursets, etc . Dues son les raons que

crcicm poden ajudar a explicar aquest fenornen : L'augment progressiu del nombre de

publicacions cientifico-mcdiques ( I mili6 a finals de 1983), i la possiblitat d ' accedir a

les bases de dades mediques des de les hiblioteques dell hospitals de forma rapida i

econbmica.

Els estudis bibliomctrics sobre la SIDA crcicm que poden esser de gran interes. La

infeccio per VIH cs la primera pandcmia que es produeix despres de la 2a . Guerra

Mundial , i la investigacio cientifica ha permes que, en tres anys, es descobris el germen

etiologic i, en cinc, s ' iniciassin els tractaments especifics. Tot aixb ha suposat una

explosib en la producci6 i publicacio cientifica : des de juny de 1981 fins a gener de

1991 es varcn publicar mes de 35 . 000 articles sobre la infeccio per VIH ; han aparagut

revistes especifiques amb un important factor d ' impacte , aixi com bases de dadcs (8 en

ONLINE i 2 utilitzables en els ordenadors personals ) i s'han dut a terme un nombre

important de congressos regionals i mundials.

Davant d ' aquest allau d'informacio , alguns metges hospitalaris han optat per

abstenir - se a Ilegir sobre el terra , d'altres han esperat que els concixements sedimentin

estudiant les revisions i Ilibres apareguts i uns darrers intenten seguir els esdeveniments

do mes a prop.

Creieni que c i s estudis hibliomctrics de la SIDA poden reflectir aquestes actituds i

avaluar la influcncia d'una epidemia sobre la produccio cientifica mundial . Es major el

nombre d'articles repetits i fraus cientifics '?, la metodologia cientifica i les normes

dcontologiques s'han preservat '?, la dispersi6 de les publicacions cs similar a ]a d'altres

camps'?, etc.



Objectius

Fcr un estudi comparatiu dell tipus d'articles, nombre d'autors i autors repetits i

concentracio dels articles a Ies publicacions referides a la inl'eccio per VIH respecte a

altres matcries d'intcres a un Scrvei de Medicina Interna.

Material i metode

Articles obtinguts mitjan4ant la recerca per MEDLINE de quatre temes relacionats

amb la infeccio per VIH (afectaci) pulmonar, digestiva, tromhocitopenia per VIH i

tractament amb DDI), i altres sis temes sol•licitats durant el darrer any a un Servei de

Medicina Interna (profilaxis a cirurgia digestive i ortopcdica, hactericmia per

hacteroi(les fragilis, angiomatosis hepatica, malaltia de Lyme i toxicitat hepatica per

estramustina). Es varen incloure les publicacions de l'any 1989 fins a 1992.

De cada rcvisio per MEDLINE es varen recollir les se-bents variables: nombre

d'articles, nombre de revistes citades, tipus d'article, nombre d'autors i autors repetits.

Els articles es varen classificar en: originals, revisions/editorial, cas clinic o cartes.

Per la seva adscripcio, ens varem hasar en I'apartat corresponent que conte cl

MEDLINE o, en cas de dubte, en la rcvisio del resum o de 1'article si es trohava al

nostre abast.

De cada article, Homes varem considerar cis tres primers autors.

Les comparacions estadistiques han estat realitzades mitjan4ant la prova de X2 i la t

dc Student per comparacio de mitjanes.

Resultats

Articles d'infeccio per VIH.

- Num. d'articles revisats:165. Originals:68 (41,2%). Revisions:59 (35,7%). Cas

clinic: 14 (8,4%). Cartes: 10 (6%).

- Num. d'autors: 313, mitjana d'autors per article 1,8. Num. d'autors repetits 53

(I 6,9(7c). Articles amb autor 6nic:52 (31,5%).

- Ndm. de revistes citades:84, citades una soli vegada 59 (70%0).

Articles no relacionats amb la infeccio VIH.

- Num. d'articles revisats: 153. Originals:94 (61 %). Revisions:49 (31 %). Cas

clinic:5 (3,2%). Cartes:5 (3,2%).
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- Num. d'autors: 353. mitjana d'autors per article 2,3. Ndm. d'autors rcpctits 50

(43%e). Articles amb autor unic: 32 (20,8%).

- Min. de revistes citades: 102, citades una cola vegada 76 (74,4%).

La comparacio estadistica va demostrar difercncies a:

- Tipus d'article p<0,02): Major nombre de revisions i casos clinics i menor

nombre d'originals en els temes d'infecci6 per VIH.

- Nunn. d'articles amb autor unic: Major numero d'articles amb autor unic a la

infecciG per VIH (p>0,05).

No es varen observar difercncies respecte a les altres variables: repeticid d'autors,

mitjana d'autors i nombre de revistes citades una cola vegada.

Discussi6

El nostre estudi demostra que quasi la meitat deis articles d'infecciG per VIH sdn

revisions o casos clinics i que, en consonancia. una tercera part dels articles son d'un

autor unic. L'existcncia d'un major nombre dc revisions en cl terra de la SIDA

prohahlement reflecteixi allb expressat a la introducci6: Una eclosib de publicacions

originals prohablement va seguida do la sol•licitud de revisions mcs globals sobre el

tcma.

Sorpren, en canvi, que, malgrat haver comparat la infecciG per VIH a sis altres ternes

diversos, el nomhre d'autors repetits i Ia dispersio a les revistes (mesurat pel nomhre

global i revistes citades una cola vegada) siguin similars.

Revisada la literatura mcdica des de 1987 mitjan4ant MEDLINE, no hem trobat cap

estudi hihliomctric de la infecciG per VIH. Nosaltres pensam que seria d'interes

aprof'undir en aquest terra lent revisions mes complexes que pcrmetin valorar la

metodologia cicntifica i dcontolbgica utilitzada, aixi com la utilitzacio de la producci6

cicntifica sohrc la SIDA.
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