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Importància especial de l’estudi
Representa el primer estudi mèdic prospectiu com a article
original realitzat íntegrament a Andorra publicat en una revis-
ta mèdica de rellevància mundial. Per tant, els resultats reflec-
teixen una perspectiva basada únicament en el nostre entorn. 

Síndrome d’apnea del son (SAOS): 
Episodis repetits d’absència o disminució del flux aeri durant
el son a causa d’un col·lapse parcial o total de la via aèria
superior.
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Finalitat de l’estudi
- Valorar variacions en la freqüència cardíaca atribuïbles a
apnees durant el son.
- Secundàriament, associar la seva presència a malalties
cardíaques.

Bases fisiopatològiques
Històriques
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Actuals i futures
Any 2004. Països coautors: Estats Units d’Amèrica, Canadà,
Austràlia, Holanda,  Suècia

Extracte rellevant:

Resultats
- Estudi de 147 pacients durant dos anys amb Holter amb
software específic que va permetre diagnosticar la malaltia
greu en un 89% .
- Aquests pacients tenien un augment de cardiopatia esta-
dísticament significativa respecte a les formes menors o
sense Síndrome d´apnea del son.

Dificultats idiosincràques de l’estudi:
1. Recollida de pacients i seguiment posterior.
2. Cap base de dades prèvies, econòmiques, necessitat
d’una alta densitat de assistència.
3. Pèrdues econòmiques, cap ajuda externa (mèdica,
paramèdica, política, logística…).
4. Conflicte d’interessos prematurs…, entre metges
(bàsicament pel desconeixement i pèrdua de protago-
nisme).
5. Les derivades de la manca d’un grup de treball, sobre-
tot a l’hora de superar els filtres d‘acceptació a la revista… 

Reconeixements

DAVID J. ADAMS
Departament of 

Physiology University of
Queensland, Austràlia
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Reconeixements personals
- Satisfacció personal natural.
- Múltiples consultes en línia per alguns grans experts
en la matèria.
- Proposició pel membre editor en cap d’una revista de
malalties del son a Nova Zelanda.
- Un dels articles de referència en la càtedra de Patolo-
gia Mèdica de la Universitat de Salamanca en referència
a la ressò cardíaca del Síndrome d´apnea del son.
- Citat entre els articles de referència de Medline en
dues ocasions.
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Perspectives de la investigació mèdica a Andorra
A) Enormes possibilitats d’estudis retrospectius atesa la
gran base de dades a la CASS i a l’hospital.
B) Posteriorment, establir projectes prospectius definits
en diferents àmbits de la sanitat.
C) Acollir grups d’estudi de l’exterior amb progra-
mes d’ajuda, prèvia selecció amb possibilitat futura
d’establir-se físicament.

Propostes
1. Crear un marc legal adequat per a l’accés a la base de
dades de la CASS i a l’hospital.
2. Configurar grups de treball en les diferents línies d’es-
tudi incorporant els metges del país que ho vulguin.
3. Integrar noves especialitats dins la ciència biomèdica
com la biomedicina i la sanitat pública així com crear
vincles amb altres especialitats científiques (estadística,
biologia, sociologia, etc).
4. Revitalitzar el sistema amb tendències menys politit-
zades potenciant vocacions de pensament científic i
ideològic . 


