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A szerzők tanulmányukban a „klinikainak nevezett kutatások” szakirodalmában – vagyis azokban a cikkekben, ame-

lyek címében a „clinical” szó szerepel – tapasztalható tendenciákat vizsgálták az 1991–2010 közötti időszakban. 

Főbb megállapításaik a következők: 1. A vizsgált szakirodalom az adott időszakban erőteljesen bővült. 2. Az Amerikai 

Egyesült Államok dominanciája erős, de az összproduktivitást tekintve néhány rohamosan fejlődő ország (különös-

képpen a távol-keleti régióban Kína, Dél-Korea), az erősen idézett publikációkat illetően a fejlett európai országok 

lassan csökkentik azt. Olaszország kiemelkedő szereplése külön fi gyelemre méltó. 3. A szakorvosi területek közül az 

onkológia előretörése és a belgyógyászat visszaszorulása a leglátványosabb tendencia. 4. A szógyakoriság-vizsgálatok 

az onkológia és a genetika egyre növekvő súlyát igazolják. 5. A szógyakoriság-vizsgálatok egy lényeges attitűdben 

változást is feltárnak: a vizsgált időszak során előtérbe kerültek a klinikai kutatások gyakorlati hasznát, hatékonyságát, 

eredményességét, valamint a kockázatokat hangsúlyozó közlemények, míg a leíró, vizsgálódó megközelítés visszaszo-

rult. A terápia egyre növekvő, a diagnosztika egyre csökkenő szerepet kap ezekben a kutatásokban. Orv. Hetil., 2014, 

155(48), 1922–1925.
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Literature of research labeled as clinical. Trends, patterns and policy aspects, 

1991–2010

The authors studied trends and patterns in the literature of research labeled as clinical (i.e., having the word “clinical” 

in their title) in the period between 1991 and 2010. The main fi ndings are: 1. The growth of the literature under 

study was somewhat stronger than that of the overall medical literature. 2. The dominance of the USA is strong but 

is challenged by some of the most rapidly developing countries (particularly in the Far-East region: China, Korea) in 

total production, and by the developed European countries in highly cited publications. The eminence of Italy is 

remarkable. 3. In comparing the medical fi elds, the most striking tendencies are the increase of oncology and the 

attenuation of internal medicine. Surgery is steadily growing in size but decreasing in its citation infl uence. 4. Word 

frequency studies support the ever growing weight of oncology and also of genetics. 5. Beyond the thematic chang-

es, word frequency studies also reveal a substantial change in attitude: in the period under study more and more effort 

was made on emphasizing the usefulness, effi ciency and risks of the results in contrast with the more descriptive, in-

vestigative approach of the past. The role of therapy is growing, the role of diagnostics is decreasing. The knowledge 

of these trends and patterns may orient health and science policy makers to cope appropriately with the ever changing 

world of clinical research.
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Az orvostudományokban a kutatásokat alapvetően 

ugyanúgy a kutatói kíváncsiság motiválja, mint a tudo-

mány bármely más területén. A nagyközönség és a tudo-

mánypolitika döntéshozóinak az igényei azonban egyre 

inkább arra késztetik a kutatókat, hogy kutatásaik ered-

ményeit a klinikai gyakorlat szempontjából is értelmez-

zék. Részben ennek az igénynek a hatására, azt tapasztal-

hatjuk, hogy a klinikainak nevezett kutatások témái 

folyamatosan változnak. Az általános vélemény szerint az 

utóbbi évtizedekben:

– a kutatások száma jelentősen növekedett;

–  a leíró jellegű kutatások helyett az elemző jellegűek 

kerültek túlsúlyba;

–  a „klinikai kutatásipar” egyre nagyobb mértékben a 

gyógyszer- és gyógyeszközgyártást szolgálja;

–  a molekuláris biológia és genetika a klinikai kutatások 

mindennapi eszköztárába került;

–  a klinikai kutatások és a gyakorlat közötti kapcsolatot 

számos új rendezőelv (például „personalized medici-

ne”, „translational research”, „bench-to-bedside re-

search”) támogatja.

Az ilyen és ehhez hasonló „tapasztalatok” érdemi alá-

támasztásának hatékony eszköze lehet a szakirodalom 

(konferencia-előadások és szakcikkek) statisztikai, tudo-

mánymetriai vizsgálata. Egyes részterületek vizsgálatára 

számos példát találhatunk az irodalomban [1, 2, 3, 4], 

átfogó elemzés azonban még nem készült a témában. A 

jelen tanulmány a szerzőknek egy korábbi vizsgálatán 

[5] alapszik, amely tartalmazza az itt összefoglalt ered-

mények számos részletét is.

Adatforrások és adatfeldolgozás

A vizsgálathoz a Thomson–Reuters Web of Science 

(WoS) adatbázisát használtuk.

Egyáltalában nem nyilvánvaló, hogy pontosan hogyan 

lehet körülhatárolni a klinikai kutatások fogalmát. 

Kulcsszavak, folyóiratcímek, intézménynevek, szakterü-

letek, szerzők szolgálhatnak a defi níció alapjául.

Vizsgálatunk céljaira egy egyszerű operatív kritériu-

mot választottunk: azokat a cikkeket vizsgáltuk, ame-

lyeknek a címében a „clinical” jelző előfordult. (Erre utal 

a tanulmány címében a „klinikainak nevezett” kitétel.)

A következő keresőprofi lt használtuk: Title = clinical 

NOT (report OR document* OR guideline* OR com-

mittee1 OR organization* OR societ* OR metaanal* 

OR meta-anal* OR review* OR survey* OR consensus 

OR database* OR data-base* OR classifi cat* OR ins-

titute* OR college* OR study-group*) AND Document 

Types = (Article) AND Publication Year = (1991–2010).

A vizsgálat során csak az eredeti közleményeket („Ar-

ticle” publikációtípus) vettük fi gyelembe. Bár a beveze-

tésben a konferenciakiadványokat is említettük, az általá-

nos vélekedés szerint [6, 7, 8] a konferenciákon előadott 

anyagok végül is folyóiratcikként is megjelennek, ezért a 

konferenciakiadványok fi gyelembevétele többszörös szá-

molást eredményezhetne.

A keresés eredménye 147 418 cikk volt, ezt tekintjük 

a továbbiakban a „teljes mintának”.

A részletesebb elemzésekhez négy szűkebb „részmin-

tát” különítettünk el. A teljes húszéves időtartamot négy 

ötéves szakaszra bontva mindegyik időszakra kiválasztot-

tuk az 1000 legidézettebb cikket.

Eredmények

A klinikainak nevezett kutatásokról beszámoló publiká-

ciók száma a vizsgált időszakban a várakozásoknak meg-

felelően erősen növekedett (1. ábra).

Az első évtized kissé lanyhuló növekedését a 2000-es 

években egy nagyon intenzív növekedési szakasz követ-

te. A legutóbbi évek felgyorsuló növekedése pedig külön 

fi gyelemre méltó.
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1. ábra A klinikainak nevezett kutatások témájában évenként megjelent 

cikkek száma

2. ábra A klinikainak nevezett kutatások témájában megjelent cikkek országok szerinti eloszlása
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A teljes minta és a legidézettebb cikkek földrajzi meg-

oszlását a 2. ábrán mutatjuk be. A cikkeket a szerzők 

intézményi címe alapján rendeltük országokhoz. Nem-

zetközi együttműködés esetén minden részt vevő orszá-

got egy teljes szerzőséggel vettük fi gyelembe. Némi-

képpen meglepő Olaszország 4. helyezése Japán, 

Franciaország és Kanada előtt.

A trendek vizsgálata [5] azt mutatja, hogy az Amerikai 

Egyesült Államok dominanciája lassan csökken; az össz-

produktivitást tekintve néhány rohamosan fejlődő or-

szág (különösképpen a távol-keleti régióban Kína, Dél-

Korea), a „minőségi” (erősen idézett) publikációkat 

illetően a fejlett európai országok és Kanada van feltö-

rekvőben.

A cikkek szakterületi besorolását a WoS adatbázis fo-

lyóiratainak „Subject Area” kategóriái szerint végeztük. 

A 3. ábrán mutatjuk be az egyes szakterületek részesedé-

sét az ötéves időszakok legidézettebb publikációiból álló 

részmintákban. (Az ábrán a szakterületeket a részmintá-

ból való teljes részesedés sorrendjében tüntettük fel.)

A 20 év legfeltűnőbb tendenciája a belgyógyászat és a 

sebészet visszaszorulása és az onkológia előretörése. 

Ezenkívül az erősen idézett cikkek számának töretlen 

növekedését a farmakológia és a reumatológia területén 

tapasztalhatjuk, de a kis abszolút számok miatt ezeknek 

a tendenciáknak a statisztikai megbízhatósága mérsékelt.

A 4000 legidézettebb publikációban megvizsgáltuk a 

címben és a „szerzői kulcsszavak” között előforduló sza-

vak gyakoriságát. Először a „klinikai” jelzőhöz közvetle-

nül kapcsolódó szavakat elemeztük. Emelkedő tendenci-

át tapasztaltunk az outcome, practice, effi cacy, benefi t és 

activity szavaknál, míg csökkenést mutattak a course, 

correlat*, diagnos* és laboratory szavak. Értelmezésünk 

szerint ezzel a módszerrel egy lényeges attitűdbeli válto-

zást fi gyelhettünk meg: a vizsgált időszak során előtérbe 

kerültek a klinikai kutatások gyakorlati hasznát, haté-

konyságát, eredményességét hangsúlyozó közlemények, 

míg a leíró, vizsgálódó megközelítés (illetve ennek a cik-

kek címében való megjelenítése) visszaszorult.

A WoS minden cikkhez „szerzői kulcsszavakat” rendel 

(maximálisan tízet), amelyek a cikkben kinyomtatva vagy 

a kiadó adatbázisában szerepelnek. Ezeket a kulcsszava-

kat tematikus csoportokba soroltuk, és ezeknek a cso-

portoknak a tendenciáit vizsgáltuk. A 4. ábrán „+” jellel 

láttuk el azokat a kulcsszavakat, amelyek előfordulási 

gyakorisága időszakról időszakra töretlenül nőtt, míg 

„-” jellel jelöltük a csökkenőket.

Az eredmények több ponton is egybevágnak az előző-

ekben találtakkal. A rákkutatás/onkológia ugyan a két 

középső időszak stagnálása miatt nem kapott „+” jelet, 

de összességében mért emelkedése kiemelkedő. Az „effi -

cacy” itt is „hatékony” kulcsszó. A sebészet mint kulcs-

szó a legidézettebb publikációk között a sebészeti szak-

területhez hasonlóan folyamatosan veszít súlyából. A 

szakterületre utaló kulcsszavak közül a genetika előretö-

rése folyamatos; a szakterületi statisztikákkal összevetve 

arra következtethetünk, hogy a klinikai vonatkozású ge-

netikai cikkek jellemzően nem genetikai szakfolyóiratok-

ban jelennek meg. A cardiovascularis kutatások részará-

nya folyamatosan magasnak mutatkozik. Említésre méltó 
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3. ábra Az egyes szakterületek részesedése az ötéves időszakok legidézettebb publikációiból 
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a terápiával foglalkozó kutatások részarányának jelentős 

növekedése, miközben a diagnosztikáé csökken. A „risk” 

kulcsszó előretörése értelmezésünk szerint a korábban 

megfogalmazott attitűdbeli változást tükrözi.

Az Orvosi Hetilapban a vizsgált időszakban 257 cikk 

címében szerepelt a „clinical” szó. (A címeket a Pub-

Med adatbázisban található angol címek alapján elemez-

tük.) A nemzetközi tendenciák közül a terület növeke-

dése itt nem volt tapasztalható. A „klinikai” jelzőhöz 

közvetlenül kapcsolódó szavakat illetően viszont azt lát-

hatjuk, hogy a semleges „signifi cance” és „aspect” he-

lyett a „practice” és az „application” lettek a leggyako-

ribb címszavak. A viszonylagosan kis mintanagyság 

miatt a tendenciák mélyebb elemzésére nem volt lehe-

tőség.

Eredményeink igazolni látszanak a bevezetésben vá-

zolt tapasztalatok egy részét, részben pedig azokon túl is 

mutatnak. A tudományelemzés eszköztárának további 

módszereivel van esély a többi felsorolt vélekedés igazo-

lására vagy cáfolatára is.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo-

gatásban nem részesült.

Szerzői munkamegosztás: A szerzők a kézirat megírásá-

ban egyenlő arányban vettek részt. A közlemény végle-

ges változatát mindkét szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdeleltségeik.
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4. ábra Tematikus kulcsszócsoportok relatív gyakorisága a négy ötéves időszakban
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