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Recenzii reviste
Journals reviews

The American Journal of Sports Medicine
(Revista Americană de Medicină Sportivă)

Merită semnalate editorialele din American Journal of 
Sports Medicine (AJSM) semnate de Bruce Reider – editorul 
şef al revistei.

În numărul din Octombrie 2010 B. Reider prezintă, pe 
baza unui caz clinic, riscurile reaccidentării după operaţia 
de restabilire a ligamentului cruciat anterior. Se expun 
date statistice şi se menţionează două articole privitoare 
la intervenţia asupra LCA publicate în revistă. Conform 
autorului, specialiştii/chirurgii trebuie să coopereze cu 
sportivii pentru a gestiona leziunile ligamentului şi a preveni 
accidente viitoare.

Numărul din Noiembrie 2010 îi oferă lui B. Reider 
ocazia de a ataca o temă provocatoare „Scriitori-fantomă şi 
scriitori invitaţi”. 

Autorul începe evocând un fapt istoric rămas contro-
versat după patru secole: cine era în realitate W. Shakespeare 
şi cine este autorul operelor nemuritoare apărute sub numele 
lui.

În prezent scriitorii-fantomă sunt în atenţia anchetelor 
folosite în publicaţiile ştiinţifice medicale, această practică 
fiind condamnată din considerente etice. Societatea Inter-
naţională pentru Profesioniştii Publicaţiilor Medicale a 
elaborat în acest sens recomandări (vezi BMJ 339b, 4330, 

2009). Şi alte societăţi (Asociaţia Medicală a Editurilor 
Medicale şi Comitetul Internaţional al editorilor revistelor 
medicale) s-au alăturat acestei campanii, ca de altfel şi 
AJSM.

În Vol. 38 din decembrie 2010, B. Reider publică edito-
rialul „Sub supraveghere”, care conţine un volum mare 
de informaţii asupra celor mai variate domenii ale vieţii. 
Autorul se opreşte în special asupra a două sisteme de 
supraveghere. 

Un prim proiect controversat, denumit „Déjà-vu”, se 
referă la multitudinea de lucrări din baza de date Medline 
care urmăreşte să identifice formele, adesea disimulate, de 
plagiat. 

A doua manifestare a supravegherii este sistemul 
„Cross-Check”, iniţiat în 2009, care vizează baza de date de 
peste 25 milioane articole din 20.000 de reviste (!).

AJSM s-a raliat numărului crescând de reviste care 
folosesc Cross-Check pentru a combate plagiatul, inclusiv 
publicarea aceluiaşi text în mai multe reviste şi pentru a 
putea detecta publicări redundante. 

În concluzie Dr. Reider consideră că nici o supraveghere 
nu poate reforma comportamentul etic al autorilor. „Într-un 
domeniu în care publicaţiile ştiinţifice pot afecta sănătatea 
şi bunăstarea multora, este crucial să menţinem integritatea 
literaturii la cel mai înalt nivel şi să respectăm proprietatea 
intelectuală a celorlalţi”.

Aceste idei sunt de mare interes şi pentru redacţiile şi 
autorii revistelor ştiinţifice din România.

În editorialul publicat în revista din luna ianuarie 2011, 
intitulat „Teorie versus practică”, B. Reider exemplifică 
importanţa pentru practică a unui remarcabil studiu efectuat 
pe câini (Newman, 1989) şi se referă în acest context şi 
la alte articole publicate în revistele americane de profil, 
inclusiv în AJSM.

Cel mai recent dintre acestea aparţine lui Seo (2011), 
comentat amănunţit de B. Reider.

Editorialul conţine numeroase detalii de interes pentru 
specialiştii în terapia leziunilor osteoarticulare şi ligamentare 
la sportivi.

Petru Derevenco
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