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Η πανδημία COVID‐19

 Τρία χαρακτηριστικά εξαιρετικής 
σοβαρότητας για την παγκόσμια 
υγεία:
 πρωτοεμφανιζόμενη άγνωστη
νόσος
 υψηλή μεταδοτικότητα 
 υψηλός κίνδυνος για την 
ανθρώπινη ζωή 
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Η βιβλιογραφία COVID‐19

 Πολλοί ερευνητές συντάχθηκαν στον 
αγώνα καταπολέμησης του COVID‐19
 Οι ακαδημαϊκοί εκδότες αναθεώρησαν:

 προτεραιότητες και σκοπούς 
 ταχεία κρίση άρθρων COVID‐19
 ανοικτές κρίσεις 
 ταχεία δημοσίευση
 ανοιχτή πρόσβαση

 Διαδικτυακά αποθετήρια ανοιχτής 
προδημοσίευσης & πρόσβασης πριν από 
την κρίση 
arxiv.org
medRxiv
bioRxiv
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Μέθοδοι‐Στρατηγική βιβλιογραφικής 
αναζήτησης
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά μήνα στο 
PubMed για:
coronavirus COVID‐19, Ιανουάριος‐Μάιος 
2020 

SARS, Ιανουάριος 2003‐ Δεκέμβριος 2004 
Avian influenza ή H5N1, Ιανουάριος 2003‐
Δεκέμβριος 2004 

Swine influenza ή H1N1, Δεκέμβριος 
2008‐Νοέμβριος 2010 

MERS, Σεπτέμβριος 2012‐Αύγουστος 2014 
Ebola, Δεκέμβριος 2013‐Νοέμβριος 2015 
Zika, Ιούνιος 2015‐Μάιος 2017

Σύνολο δημοσιεύσεων στο PubMed ανά μήνα 
2003‐2020

Δημοσιεύσεις σχετικές με HIV or AIDS ανά 
μήνα 2003‐2020
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Μέθοδοι‐Συλλογή δεδομένων

Όλες οι αναφορές από το PubMed
αποθηκεύτηκαν σε αρχεία με τιμές 
διαχωρισμένες με κόμμα (comma‐
separated values, .csv) και σε αρχεία 
κειμένου (text, .txt) χωρίς εξαιρέσεις, 
οργανωμένες ανά μήνα δημοσίευσης
Οι αριθμοί των νέων εργασιών ανά 
μήνα μεταφέρονται σε ένα φύλλο 
excel
Στοιχεία καταγεγραμμένων 
επιστημονικών περιοδικών ανά έτος 
2003‐2019 από:
 Clarivate Journal Citation Reports (JCR)
 ScimagoJR
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Μέθοδοι‐Βιβλιομετρικές αναλύσεις

Ποσοτικές βιβλιομετρικές παράμετροι: 
Νέες αναφορές σε μηνιαία βάση
Ρυθμός συσσώρευσης αναφορών
Κλίση μεταβολής συσσώρευσης αναφορών 
με το χρόνο

Μέγιστος αριθμός νέων αναφορών από την 
έξαρση της επιδημίας 

Αναλύσεις:
Περιγραφική στατιστική
 Γραμμική παλινδρόμηση
 Έλεγχος κανονικότητας δεδομένων 
(Kolmogorov‐Smirnov)

 Συσχέτιση δεδομένων Pearson
 Έλεγχος σημαντικότητας Student t‐test
 Έλεγχος διορθωμένης πιθανότητας Dunn‐
Sidak (false discovery rate, FDR)
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Αποτελέσματα‐Γενικές τάσεις επιστημονικής 
βιβλιογραφίας (1/2)
 Ο αριθμός επιστημονικών 
περιοδικών μετά από κρίση 
διπλασιάστηκε από το 2003 ως 
το 2014

 Το 90% των δεδομένων στο 
διαδίκτυο έχει παραχθεί τη 
τελευταία διετία
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Αποτελέσματα‐Γενικές τάσεις επιστημονικής 
βιβλιογραφίας (2/2)
Ο μέσος όρος νέων επιστημονικών 
αναφορών στο PubMed ανά μήνα 
αυξήθηκε από 54000 το 2003 σε 
150000 το 2019, αύξηση σχεδόν τρεις 
φορές
Επαναλαμβανόμενες μηνιαίες 
ρυθμικές μεταβολές των νέων 
δημοσιεύσεων στο PubMed, με 
μέγιστο τον μήνα Ιανουάριο και 
ελάχιστο τους μήνες Φεβρουάριο και 
Αύγουστο
Για να γίνουν συγκρίσεις σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους 
πρέπει τα δεδομένα να εξομαλυνθούν 
για τις μεταβολές αυτές
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Αποτελέσματα‐Δημοσιεύσεις αναφοράς AIDS
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Αποτελέσματα‐Δημοσιεύσεις αναφοράς AIDS
 Ο αριθμός αναφορών HIV είναι της τάξης 

μεγέθους των αναφορών σχετικών με επιδημική 
έξαρση

 Το HIV, που την περίοδο 1985‐1995 ήταν μια 
ανίατη και θανατηφόρα ασθένεια, εξελίχτηκε σε 
μια σχεδόν «χρόνια νόσος» μετά το 1996 με την 
ευρεία χρήση των νεότερων αντιρετροϊικών
φαρμάκων στους οροθετικούς ασθενείς

 Ο ρυθμός αύξησης των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων για το HIV ακολουθεί το ρυθμό 
και τις μηνιαίες διακυμάνσεις του συνόλου των 
νέων δημοσιεύσεων στο PubMed με 
συντελεστή συσχέτισης Pearson 0,955 (Student 
t‐test, 2‐tail, p=0,017), πολύ κοντά στη μονάδα

 Είναι όμως αριθμητικά 53 φορές μικρότερος 
από το σύνολο της παραγόμενης βιοϊατρικής
επιστημονικής βιβλιογραφίας
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Αποτελέσματα‐Ειδικές τάσεις των αναφορών 
COVID‐19
Συγκεντρώθηκαν 16213 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σχετικές με COVID‐19 κατά 
το πρώτο πεντάμηνο της πανδημίας 
Ιανουάριος‐Μάϊος 2020
Οι νέες αναφορές COVID‐19 ξεπέρασαν 
τις 100 την 3η εβδομάδα μετά την έξαρση 
της πανδημίας στην Κίνα
Ξεπέρασαν τις 1000 την 15η εβδομάδα
Ξεπέρασαν τις νέες δημοσιεύσεις σχετικά 
με AIDS την 10η εβδομάδα, ενώ την 15η 
εβδομάδα ήταν  τριπλάσιες
Η βιβλιογραφία COVID‐19 αποτελεί ένα 
μοναδικό εκδοτικό φαινόμενο
Επηρέασε τη συνολική επιστημονική 
βιοϊατρική παραγωγή η πανδημία;
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Αποτελέσματα‐Ειδικές τάσεις των αναφορών 
COVID‐19

Οι βιβλιογραφικές τάσεις της 
τελευταίας πενταετίας έμειναν 
ανεπηρέαστες από την πανδημία
Πώς συγκρίνεται με τις υπόλοιπες 
πανδημίες του 21ου αιώνα;
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Αποτελέσματα‐Σύγκριση βιβλιογραφικών τάσεων 
λοιμωδών επιδημιών του 21ου αιώνα (1/3)

Η αυξητική τάση των νέων αναφορών COVID‐19 είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τις 
υπόλοιπες επιδημίες του 21ου αιώνα
Σύγκριση των τάσεων μεταβολής των σχετικών βιβλιογραφιών ανά πεντάμηνο 13



Αποτελέσματα‐Σύγκριση βιβλιογραφικών τάσεων 
λοιμωδών επιδημιών του 21ου αιώνα (2/3)
Τα πεντάμηνα με την μεγαλύτερη 
τάση αύξησης σχετικών 
επιστημονικών δημοσιευμάτων 
επιτεύχθηκαν σε μήνες μετά την 
έναρξη της επιδημίας για: 
 SARS => 6 μήνες
 γρίπη των πουλερικών => 15 μήνες
 γρίπη των χοίρων => 14 μήνες
MERS => 13 μήνες
 Ebola => 12 μήνες
 Zika => 11 μήνες 
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Αποτελέσματα‐Σύγκριση βιβλιογραφικών τάσεων 
λοιμωδών επιδημιών του 21ου αιώνα (3/3)
Οι συγκρίσεις των πεντάμηνων αυτών 
τάσεων δείχνουν σημαντικές 
συσχετίσεις Pearson μεταξύ:
 COVID‐19 και MERS
 COVID‐19 και Ebola
 MERS και Ebola
 MERS και Zika
 COVID‐19 και SARS
 Ebola και Zika
 SARS και MERS
 SARS και Ebola  

Οι συσχετίσεις αυτές φανερώνουν 
ομοιότητες ερευνητικών και εκδοτικών 
τάσεων για τα θέματα αυτά.
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Συζήτηση
Η βιβλιομετρική σύγκριση της βιβλιογραφίας COVID‐19 με τις βιβλιογραφίες SARS, 
γρίπης των πουλερικών, γρίπης των χοίρων, MERS, Ebola και Zika φανερώνει:
Η βιβλιογραφία COVID‐19 αποτελεί ένα μοναδικό εκδοτικό φαινόμενο
Υπάρχουν ομοιότητες ως προς τις τάσεις αύξησης της βιβλιογραφίας με τους 
MERS, Ebola και SARS. 

Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται τεχνικές εξομάλυνσης των βιβλιομετρικών
δεδομένων σε συνάρτηση με το χρόνο και το μήνα έκδοσης
Ο τρόπος αντίδρασης της επιστημονικής ερευνητικής κοινότητας και της 
ακαδημαϊκής εκδοτικής κοινότητας στις παγκόσμιες κρίσεις υγείας είναι κοινός
Το μέγεθος της αντίδρασης, όπως αντικατοπτρίζεται από τη βιβλιογραφική 
παραγωγή, εξαρτάται από τη γεωγραφική εξάπλωση και τον κίνδυνο για την 
παγκόσμια υγεία
Η στρατηγική βιβλιομετρικών συγκρίσεων με χρονική και μηνιαία εξομάλυνση 
μπορεί να αξιοποιηθεί σε παρόμοιες μελέτες
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Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας
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