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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Sistema cardiovascular 
 

1.1.1. Introducció 

 

El sistema cardiovascular és el conjunt de conductes pels que circula la sang i està format 

per: 

·El cor 

·Els vasos sanguinis 

 

Des d’un punt de vista enginyeril el cor es pot considerar com una bomba hidràulica de 

quatre càmeres i doble funció; el ventricle dret bombeja sang als pulmons i l’esquerra a la 

resta del cos. 

 

Els vasos sanguinis poden ser considerats com un circuit d’alta resistència amb un gran 

gradient de pressió entre les artèries i les venes. 

 

Aquestes són les funcions més importants del sistema cardiovascular: 

·Repartir oxigen i nutrients a totes les parts del cos 

·Recollir deixalles metabòliques i distribuir-les als òrgans excretors 

·Intervenir en el sistema immunològic contra les infeccions 

·Transportar hormones 

 

1.1.2. Anatomia del cor 

 

El cor es pot descriure com una bomba encarregada de mantenir la pressió i cabdal del flux 

sanguini en aquests dos circuits que es mostren a la figura 1. 

-Circuit pulmonar: els pulmons oxigenen la sang i en retiren el CO2. 

-Circuit sistèmic: proporciona oxigen i nutrients als teixits. 

 

Consta de quatre cambres, dues aurícules i dos ventricles, comunicades dos a dos per les 

vàlvules aurícula-ventriculars (AV). 

 



 2

Els ventricles estan separats de les artèries aorta i pulmonar per les vàlvules semilunars. La 

sang flueix cap a les aurícules a través de les venes cava i pulmonar, i surt del cor a través 

de les artèries aorta i pulmonar. Les parts més importants del cor es mostren a la figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Circuits del sistema cardiovascular [1]. 

 

 
Figura 2. Estructura del cor i recorregut de la sang a traves d’aquest[1]. 
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1.1.3. Cicle cardíac 

 

El cicle cardíac compren tots els successos cardíacs que succeeixen des del començament 

d’un batec fins al començament d’un altre. 

 

Les dues fases de les que consta el cicle cardíac son les següents: 

Diàstole: 

 Diàstole  

 Diàstasi 

 Sístole 

 

Sístole: 

 Contracció isomètrica 

 Buidament 

 Protodiàstole 

 Relaxació isomètrica 

 

A l’inici de la diàstole la sang flueix cap als ventricles passant per les vàlvules AV degut a la 

diferència de pressió. Quan els ventricles estan pràcticament plens flueix una mica mes de 

sang directament des de les venes (diàstasi). La sístole auricular consisteix en la contracció 

de les aurícules per expulsar cap als ventricles la sang restant. 

 

La sístole comença amb la contracció isomètrica dels ventricles i alhora es tanquen les 

vàlvules AV. La pressió dels ventricles augmenta ràpidament fins que s’obren les vàlvules 

semilunars i es buiden els ventricles. La sang continua sortint gràcies a la contracció 

ventricular quan la pressió ja ha disminuït (protodiàstole). La relaxació isomètrica de les 

fibres ventriculars es produeix quan es tanquen es tanquen les vàlvules semilunars per 

evitar que la sang retorni als ventricles per diferència de pressió. Quan la pressió dels 

ventricles ja ha disminuït suficientment s’obren les vàlvules AV i es completa el cicle. 

 

1.1.4. Sistema de conducció elèctrica del cor 

 

Les parets auriculars i ventriculars del cor estan formades per fibres musculars que es 

contrauen per tal de bombejar la sang. Aquestes fibres musculars es contrauen degut al 

potencial d’acció provinent del node sinoauricular (SA). 
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Aquest node es troba a la paret superior lateral de l’aurícula dreta prop  de l'obertura de la 

vena cava superior, i està format per un teixit autoexcitable que és el que li dóna la 

automaticitat cardíaca (realment totes les cèl·lules musculars del cor són autoexcitables, 

però el node SA és el marcapàs natural del cor, perquè les seves cèl·lules són les que 

s’autoexciten a major freqüència, si per algun motiu alguna zona del cor s’autoexcita a una 

freqüència major que el node SA es produeix un fenomen conegut com a focus ectòpic). 

 

Aquest senyal elèctric originat al node SA es propaga al voltant del múscul auricular 

provocant la seva contracció. També es propaga al múscul ventricular per una via especial 

de conducció: la via internodal i les fibres auriculars; el node auriculoventricular (AV); el feix 

de Hiss en els seus ramals esquerra i dret; i les fibres de Purkinje. Les parts del cor per les 

que es propaga el senyal es mostren a la figura 3. 

 
Figura 3. Propagació del senyal elèctric a traves del cor [1]. 

 

Encara que el cor genera els seus propis batecs, la freqüència cardíaca (batecs per minut) i 

la força de contracció del cor està regulada pels nervis del sistema simpàtic i parasimpàtic, 

que són divisions del sistema nerviós autònom, mitjançant les terminacions nervioses que 

arriben al node SA i modifiquen el pendent de pujada del potencial de membrana d’aquest 

node. 

 

-El sistema simpàtic actua com un accelerador, augmentant la freqüència i la força de 

contracció del cor. Quan la demanda d’oxigen augmenta per exemple durant 

l’exercici, o quan la pressió sanguínia cau, l’estímul simpàtic augmenta causant 
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l’augment de la força i de la freqüència cardíaca. La influència simpàtica augmenta 

durant la inhalació. 

  

-El sistema parasimpàtic actua com un fre, alentint el cor. En repòs els impulsos 

parasimpàtics esdevenen dominants i la freqüència cardíaca disminueix. La 

influència parasimpàtica augmenta durant l’exhalació. 

 

 

1.2. Electrocardiograma (ECG) 
 

1.2.1. Introducció 

 

Quan l’impuls cardíac es propaga a traves del cor el corrent elèctric també es propaga pels 

teixits que envolten el cor. Una petita part d’aquests corrents recorre tot el camí fins la 

superfície del cos en forma de corrents iònics, on s’enregistra com a diferència de potencial 

entre dos elèctrodes (configuració bipolar). L’electrocardiograma (ECG) és l’enregistrament 

d’aquests corrents utilitzant elèctrodes situats sobre la pell apuntant a cares oposades del 

cor. 

 

1.2.2. Característiques d’un electrocardiograma normal 

 

Un electrocardiograma normal està format per: 

1) Ona P. 

2) Complex QRS. 

3) Ona T. 

La figura 4 mostra un exemple d’electrocardiograma normal.  

 

L’ona P prové dels potencials elèctrics generats quan l’aurícula es despolaritza abans que 

comenci la contracció de les aurícules. 

El complex QRS prové dels potencials generats quan els ventricles es despolaritzen abans 

de contraure’s, és a dir, quan l’ona de despolarització creua els ventricles. 

L’ona T prové dels potencials quan els ventricles es recuperen de l’estat de despolarització, 

per tant l’ona T és una ona de repolarització. 
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Figura 4. ECG normal [2]. 

 

1.2.3. Ordre de magnitud de les ones elèctriques de l'electrocardiograma i dels intervals 

temporals 

 

Els voltatges de les ones de l'electrocardiograma normal depenen de la configuració dels 

elèctrodes sobre la superfície del cos. Quan tenim un elèctrode situat directament sobre els 

ventricles i el segon elèctrode situat a qualsevol punt lluny del cor la tensió del complex QRS 

és d’uns 3 o 4 mil·livolts. 

 

Aquesta tensió és considerablement inferior al potencial d’acció monofàsic de 110 mil·livolts 

que s’enregistra directament sobre la membrana del muscle cardíac. Tot i així aquesta 

derivació (configuració dels 2 elèctrodes respecte el cor) és la que ens permet obtenir uns 

voltatges més alts.  

 

Interval P-Q o P-R: Aquest interval de temps correspon a l'interval entre el començament de 

l’excitació elèctrica de les aurícules i el començament de l’excitació elèctrica dels ventricles. 
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L’interval P-Q sol estar sobre els 0.16 segons i a vegades s’anomena interval P-R perquè 

l'ona Q no hi és. 

 

Interval Q-T: Aquest interval correspon a la contracció dels ventricles i normalment dura uns 

0.35 segons. 

 

1.2.4. Derivacions electrocardiogràfiques 

 

S’anomena derivació l’ordre particular dels elèctrodes (positiu, negatiu) respecte d’un tercer 

(referència).  En la pràctica clínica s’han estandarditzat un conjunt de 12 derivacions que es 

divideixen en tres grups: 

-derivacions en extremitats. 

-derivacions en extremitats augmentades. 

-derivacions precordials. 

 

Les derivacions en extremitats son les més antigues i van ser introduïdes a principis de 

segle per Einthoven. La seva ubicació s’explica a a la Taula 1 . 

 

 Terminal positiu Terminal negatiu 

Derivació I Braç esquerre Braç dret 

Derivació II Cama esquerra Braç dret 

Derivació III Cama esquerra Braç esquerre 

 

Taula 1:Derivacions en extremitats. 

 

Les derivacions en extremitats augmentades  utilitzen els mateixos terminals positius que les 

anteriors, però el terminal negatiu és una mitjana entre els dos restants. La seva ubicació 

s’explica a la Taula 2. 

 

 Terminal positiu Terminal negatiu 

Derivació aVR Braç dret Mitjana entre BE i CE 

Derivació aVL Braç esquerre Mitjana entre BD i CE 

Derivació aVF Cama esquerra Mitjana entre BD i BE 

 

Taula 2. Derivacions en extremitats augmentades. 
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A les derivacions precordials un dels elèctrodes (explorador) se situa a l’hemotòrax (zona 

propera al cor) i l’altre en un punt elèctricament allunyat, anomenant terminal central de 

Wilson (CTW). Es tracta del terminal comú de tres resistències de 5KΩ que es connecten a 

la cama esquerra, braç dret i braç esquerre. Existeixen 6 posicions normalitzades per 

l’elèctrode explorador, perfectament definides en termes fisiològics. 

 

Al CTW el potencial és aproximadament nul ja que la intenció de les derivacions precordials 

és obtenir un registre semblant al que s’obtindria amb un sol elèctrode (registre monopolar).  

 

 

1.3. Malalties cardíaques 
 

1.3.1. Introducció 

 

La cardiomiopatia és un debilitament del múscul cardíac (miocardi) que provoca un bombeig 

cardíac inadequat. 

 

La cardiomiopatia pot ser producte d'infeccions virals, atacs cardíacs, alcoholisme, pressió 

sanguínia alta severa i prolongada o per altres raons encara desconegudes. 

 

Entre els tipus específics de cardiomiopatia es troben: 

·Cardiomiopatia isquèmica: Aquesta és provocada per atacs cardíacs que deixen 

cicatrius al múscul cardíac (miocardi) i el miocardi afectat no és capaç d’ajudar en la 

funció de bombeig cardíac. Com més grans siguin les cicatrius (o  la quantitat d'atacs 

cardíacs), major és la possibilitat de desenvolupar cardiomiopatia isquèmica.  

·Cardiomiopatia idiopàtica: el terme "idiopàtic" significa que la causa és 

desconeguda. Generalment, el terme es refereix a cardiomiopatia dilatada.  

·Cardiomiopatia dilatada: és un trastorn global, generalment idiopàtic, del miocardi 

que es caracteritza per un augment de mida i una funció inadequada del ventricle 

esquerre, i pot afectar a  persones joves.  

·Cardiomiopatia hipertròfica: és un creixement desproporcionat del múscul del 

ventricle esquerre, encara que en algunes ocasions també afecta al ventricle dret.  

 

 La cardiomiopatia no és comú, però pot crear una discapacitat severa o ser mortal. La 

cardiomiopatia extrema amb insuficiència cardíaca pot requerir un trasplantament de cor. 
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La taquicàrdia ventricular és una interrupció potencialment letal dels batecs cardíacs 

normals (arítmia) que pot ocasionar incapacitat del cor per bombejar la quantitat adequada 

de flux sanguini al cos. La freqüència cardíaca pot estar entre 160 i 240 (el normal és de 60 

a 100 batecs per minut). 

 

La taquicàrdia ventricular es pot presentar en absència d’una malaltia cardíaca aparent. 

També pot desenvolupar-se com una complicació d’un atac cardíac o durant el curs d’una 

cardiomiopatia, una malaltia cardíaca de la vàlvula, una miocarditis i desprès d’una operació 

quirúrgica del cor. 

 

El fenomen de reentrada (reestimulació de la via de conducció elèctrica a partir d’un estímul 

inicial) és un mecanisme comú observat en la taquicàrdia ventricular. La taquicàrdia 

ventricular es classifica com: passatgera (que dura menys de 30 segons) o sostinguda. 

 

La fracció d’ejecció cardíaca o la capacitat general de bombeig del cor és el percentatge de 

sang que el cor bombeja des dels ventricles fins al cos en cada batec. 

 
1.3.2. Cardiomiopatia dilatada idiopàtica  

 

La cardiomiopatia dilatada és un trastorn al qual el muscle cardíac està debilitat i no pot 

bombejar eficientment. La paret (muscle) dels ventricles pot presentar un gruix normal, 

augmentat o disminuït, però el diàmetre ventricular sempre és mes gran, provocant una 

disminució de la funció cardíaca que afecta als pulmons, el fetge i altres sistemes corporals.  

 

La cardiomiopatia dilatada representa el resultat final de mes de 50 malalties diferents. Entre 

les causes de la cardiomiopatia dilatada es poden mencionar trastorns genètics com atàxia 

de Friedreich o distròfia miotónica, miocarditis (una infecció viral del muscle cardíac), 

alcoholisme, malaltia de l'arteria coronaria i malaltia de les vàlvules cardíaques entre altres. 

Tot i això, en molts pacients no es pot identificar una causa i es considera que la seva 

cardiomiopatia es "idiopàtica". És probable que les cardiomiopaties idiopàtiques estiguin 

determinades genèticament. 

 

La cardiomiopatia dilatada és la més comú i compren mes del 90% de tots els casos que 

son enviats als centres especialitzats. 

 

Els símptomes tendeixen a desenvolupar-se de forma gradual i generalment inclouen 

símptomes d’insuficiència cardíaca dreta, esquerra o ambdues. 



 10

Falta d'alè al fer esforç  

Fatiga 

Dificultat respiratòria quan s’està agitat (ortopnea) 

La persona es desperta per la nit sense alè  

Edema (inflamació) dels turmells  

Ritme cardíac irregular (palpitacions: sensació de carrera o salts del cor)  

Dolor toràcic  

 

1.3.3. Coronariopatía  

 

La malaltia coronaria cardíaca (o malaltia de les artèries coronaries) és la constricció dels 

petits vasos sanguinis que subministren sang i oxigen al cor (artèries coronaries). Aquesta 

malaltia generalment és resultat de l’acumulació de material i plaques greixoses 

(aterosclerosis). A mesura que les artèries coronaries es fan mes estretes, el flux de sang 

cap al cor pot fer-se mes lent o aturar-se. La malaltia pot causar dolor al pit (angina 

aquestable), dificultat respiratòria, atac cardíac o altres simptomes. 

 

La coronariopatía constitueix la causa principal de mort d’homes i dones als estats Units. 

l’Associació estadounidense del Cor (American Heart Association) afirma que cada 

aproximadament 29 segons algú D’Estats Units sofreix un fet relacionat amb la malaltia i 

aproximadament cada minut algú mor per aquesta causa.  

  

Els simptomes associats amb la coronariopatía poden ser pronunciats, però també es poden 

presentar de manera imperceptible. 

-Dolor al pit (angina): aquest és el simptoma mes comú i és el resultat que el cor no 

rebi suficient sang o oxigen.  

 

Altres simptomes son: 

-Falta d’aire: generalment aquest és un simptoma d’insuficiència cardíaca congestiva 

En aquest moment, el cor està dèbil degut a la falta de sang i oxigen per un llarg 

període i algunes vegades per un atac cardíac agut recent o previ. Si el cor no 

bombeja suficient sang per a què aquesta circuli pel cos, els simptomes poden ser 

dificultat respiratòria, i peus i turmells inflamats.  

-Atac cardíac: en alguns casos, el primer signe de la coronariopatía és un atac 

cardíac. Aquest succeeix quan la placa arterioscleròtica o un coàgul de sang 

bloqueja el flux sanguini de l’arteria al cor. Probablement, l’arteria ja estava estreta 

per la coronoariopatía.  
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1.3.4. Cardiomiopatia hipertròfica 

 

És una forma de cardiomiopatia (malaltia del muscle cardíac) que implica l’engrandiment i 

engrossiment del muscle cardíac; aquest engrandiment interfereix amb la funció del cor. 

 

En aquesta condició, el muscle cardíac es torna massa gruixut per a funcionar de manera 

adequada. Aquest engruiximent, freqüentment, no és simètric per la qual cosa afecta a una 

part del cor mes que a les altres. Pot interferir en el funcionament del cor reduint el volum de 

la cambra ventricular. També pot reduir l’habilitat de les vàlvules de funcionar correctament.  

 

L’engrandiment pot, en algunes circumstàncies, obstruir el flux de sang des del cor. A més a 

més, les cèl·lules cardíaques es barregen i acumulen en lloc de mantenir el seu patró 

normal. Una conseqüència del desajustament d’aquestes cèl·lules cardíaques és que els 

impulsos elèctrics que normalment corren a través del muscle cardíac no poden prosseguir 

de manera normal, la qual cosa porta a què es presentin ritmes cardíacs anormals 

(arítmies). 

 

Simptomes: 

-Dificultat per a respirar  

-Dolor al pit  

-Pèrdua del coneixement, especialment durant l’activitat física  

-Marejos 

-Sensació de percebre els batecs cardíacs o palpitacions 

 

1.3.5. Malaltia cardíaca hipertensiva 

 

La malaltia cardíaca hipertensiva és una complicació tardana de l’hipertensió (pressió 

sanguínia alta), que afecta al cor. 

 

La pressió sanguínia alta augmenta la carga de treball del cor i amb el temps això pot causar 

un engrossiment del muscle cardíac i els simptomes de la malaltia cardíaca hipertensiva. 

 

A mesura que el cor continua bombejant contra l’alta pressió dels vasos sanguinis, el 

ventricle esquerre comença a dilatar-se i el consum cardíac, és a dir, la quantitat de sang 
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bombejada per minut, disminueix i, de no rebre tractament, es poden presentar els 

simptomes d’una insuficiència cardíaca congestiva. 

 

La pressió sanguínia alta és el factor de risc mes comú per a la malaltia cardíaca i 

l’apoplexia. Per exemple, pot causar la malaltia cardíaca isquèmica degut a l’increment en el 

subministrament d’oxigen necessari per al muscle cardíac que s’ha engrossit. 

 

L’hipertensió també contribueix amb l’engrossiment de les parets dels vasos sanguinis que, 

a mes a mes, pot agreujar l’aterosclerosi, caracteritzada per l‘augment als dipòsits de 

colesterol als vasos sanguinis. Això també augmenta el risc d’atac cardíac i apoplexia. 

 

La malaltia cardíaca hipertensiva és la principal causa de malaltia i mort per hipertensió, i 

afecta aproximadament a 7 de cada 1.000 persones. 

 

Simptomes: 

-Falta d’alè, especialment amb l’activitat. 

-Despertar-se per la nit. 

-Pols irregular o ràpid. 

-Percepció dels batecs del cor (palpitacions). 

-Fatiga, debilitat. 

-Inflamació dels peus i els turmells. 

 

1.4. Introducció a la dinàmica dels sistemes no lineals 
 

Un sistema dinàmic és aquell que presenta una variació de les magnituds que el defineixen 

en el temps. 

 

Si el sistema està descrit per equacions diferencials de primer grau s’anomena sistema 

dinàmic lineal i si a les equacions que el defineixen apareix alguna variable elevada a alguna 

potencia diferent de 1, o apareixen productes de variables, s’anomena sistema dinàmic no 

lineal. 

 

Els sistemes no lineals són sistemes que no responen proporcionalment a les entrades. La 

gran majoria no tenen solució analítica, la qual cosa complica molt la seva anàlisi, de fet fins 

fa poques dècades es feien aproximacions lineals d’aquests sistemes o no s’estudiaven. 
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Avui en dia l’estudi d’aquests sistemes és mes senzill degut a l’aparició de potents 

ordenadors.  

 

Els sistemes no lineals presenten unes propietats emergents que apareixen com a resultat 

de la interacció entre els subsistemes que els integren i que no poden explicar-se a partir de 

les propietats dels seus elements. 

 

A finals dels anys 80 i començaments dels 90 A.L.. Goldsberger i B.J West van 

desenvolupar una hipòtesi sobre la naturalesa fractal i l’aparent comportament caòtic de la 

HRV. D’acord amb aquesta hipòtesi els fractals no tenen una escala de longitud simple, sinó 

una estructura irregular en escales múltiples de longitud, la dimensió de les quals es 

fraccionaria. La noció d’autosimilitud s’exten al domini temporal i estadístic. 

 

Un fractal temporal és un procés que no té una escala de temps característica, anàleg a 

l’estructura fractal que no té una escala de temps característica de longitud. El concepte de 

fractals temporals està estretament lligat al caos. Diverses investigacions afavoreixen la 

hipòtesi que el cor sa té un comportament caòtic, mentre que l’envelliment i la malaltia van 

acompanyats de comportaments de regularitat creixent. La irregularitat i la impredictibilitat 

son propietats característiques de la salut. La disminució de la complexitat i l’accentuació de 

les periodicitats son factors associats a la malaltia. 

 

 

1.5. Mètodes d’estimació espectral de la variabilitat del ritme cardíac 
 

Quan parlem de “espectre” ens referim al contingut en freqüència d’un senyal, per tant el 

procés d’obtenció de l’espectre d’un senyal mitjançant eines matemàtiques bàsiques es 

denomina anàlisi freqüèncial o espectral. Si obtenim l’espectre d’un senyal real, és a dir, a 

partir de les mesures reals del senyal, es denomina estimació espectral. Fem aquesta 

distinció per què la majoria de senyals que s’analitzen a la pràctica no tenen una descripció 

matemàtica exacta, per tant el que es fa és intentar obtenir informació directa o 

indirectament del contingut espectral del senyal. 

 

En el nostre cas en concret el que s’intenta és obtenir informació a partir de l’espectre del 

senyal electrocardiogràfic (ECG), caracteritzat com un procés aleatori. La majoria de senyals 

reals es poden descompondre en una suma de components sinusoïdals mitjançant la 
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transformada de Fourier, que és una variació de la sèrie de Fourier que s’utilitza per 

descompondre senyals periòdics. 

 

La Densitat Espectral de Potència (DEP) és la resposta freqüèncial d’un senyal periòdic o 

aleatori i indica com està distribuïda la mitjana de la potència del senyal, és a dir, les 

contribucions rítmiques dominants en funció de la freqüència. En el nostre cas la freqüència 

del senyal ECG està representada en forma de cicle/batec. La morfologia de l’espectre, les 

àrees i les freqüències dels pics més importants  ens donaran informació sobre les diferents 

influències dels mecanismes de control del ritme cardíac. 

 

La DEP d’un senyal aleatori estacionari x(t) es pot expressar de dues maneres equivalents: 

 

Mètode directe: Passem la funció d’autocorrelació del procés aleatori estacionari x(t) del 

domini del temps al domini de la freqüència mitjançant la transformada de Fourier. 
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Equació 1. 

 

Mètode indirecte: Quan treballem amb senyals reals no coneixem la vertadera funció 

d’autocorrelació ja que treballem amb una sola realització del procés aleatori (no es pot fer la 

mitjana entre diferents realitzacions) i perquè els senyals presenten fluctuacions. Per tant no 

podem calcular la transformada de Fourier del senyal i hem de treballar amb les mitjanes de 

les característiques dels senyals aleatoris. En concret treballem amb la funció 

d’autocorrelació promitjada en el temps Γxx, expressió que ve donada per l’equació 1 i que 

utilitzem com a estimació de la funció d’autocorrelació estadística yxx. La seva transformada 

de Fourier proporciona una estimació Pxx(F) de la DEP. 

 

La DEP és aleshores la potència quadrada de la mitjana de la magnitud de la transformada 

de Fourier, sobre un interval de llarga durada: 
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    Equacions 2,3 i 4. 

 

La principal limitació a la qualitat de l’estimació de l’espectre i de la seva densitat (DEP) és la 

longitud finita del registre de la seqüència de dades. 

 

A partir d’aquí existeixen diferents mètodes amb els quals es pot obtenir l’estimació de la 

DEP d’un senyal, per exemple els mètodes paramètrics.  

 

Pretractament de les series RR 

 

L’estimació de la DEP mitjançant mètodes autoregressius (AR) es duu a terme a partir de 

senyals mostrejats uniformement, per tant per aplicar el mètode de β a les sèries RR en 

estudi primer haurem de realitzar un submostreig del senyal ja que aquest no està mostrejat 

uniformement. 

 

El senyal RR(n) no està format de mostres equiespaiades ja que cada interval RR, obtingut 

a partir dels punts r consecutius de l’electrocardiograma, té una amplada diferent i correspon 

al temps transcorregut entre un batec i el següent. Per tant s’aplica la interpolació cúbica 

mitjançant splines a cada senyal RR(n), per tal d’obtenir una estimació continua RR(t) a 

partir de la sèrie discreta, amb el valor RR en funció de l’instant temporal en què s’ha donat 

el batec. Aquest senyal continu RR(t) serà després mostrejat a la freqüència de mostreig 

escollida per tal d’obtenir RR(k), la sèrie RR discreta formada de mostres equiespaiades. 
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 El procés és el mostrat a les següents figures: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sèrie RR(n) discreta d’exemple. Les mostres no són equiespaiades. 

Llegenda: n = (1..4) : número de batec; RRi (i = 1..4):  valor de l’interval temporal entre el pic 

R del batec i el següent (i+1); Ri (i = 1..4): valor del pic R del batec i (mV) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sèrie RR(t) d’exemple contínua obtinguda (en blau) en interpolar els valors RR(n) 

de la figura 5 mitjançant regressió lineal [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sèrie RR(k) d’exemple discreta, de m mostres equiespaiades, obtinguda (en 

negre) en mostrejar els valors RR(t) de la figura 6. Ara Ri (i = 1..m) correspon al valor del pic 

R (mV) de cada mostra k (no de cada batec n) [5]. 
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1.6. Objectius 
 

La variabilitat del ritme cardíac (VRC o HRV, Heart Rate Variability), o l’estudi de les 

fluctuacions del ritme cardíac mitjançant les sèries RR, és un tema que atreu l’interès de 

molts enginyers del camp de la biomedicina degut al seu potencial com a valor predictiu en 

l’evolució de malalties cardíaques. 

 

Matemàticament el senyal RR és un senyal discret de llarga durada, aproximadament uns 

100000 valors per 24 hores. L’objectiu és trobar mètodes eficients de processament de 

senyals que permetin distingir les sèries RR de pacients malalts de les dels pacients sans. 

 

L’anàlisi de la VRC s’ha dut a terme en tres direccions principals des que es va començar a 

analitzar. 

 

Domini temporal: El que es feia convencionalment era calcular diversos índexs en el domini 

temporal, és a dir índexs basats en operacions estadístiques sobre la sèrie RR, en concret la 

variància. 

 

Domini freqüèncial: El principal avantatge que presenta l’anàlisi espectral respecte al mètode 

del domini temporal és que es poden estudiar les oscil·lacions dels senyals a una 

determinada freqüència. 

 

Estudi de la dinàmica no lineal: Aquest mètode es diferencia dels dos mètodes anteriors en 

què no s’estudia la magnitud de la variabilitat, sinó més aviat la qualitat del senyal. Es a dir, 

estudia la dinàmica no lineal dels senyals, la complexitat dels sistemes que hi interaccionen. 

Algunes mesures no lineals del ritme cardíac permeten detectar alteracions durant els 

minuts precedents a l’esdeveniment arítmic. 

 

Al projecte es desenvolupen tres mètodes d’anàlisi de la dinàmica no lineal de la HRV, a 

partir de les característiques fractals de les fluctuacions del període cardíac, és a dir, del fet 

que presenten fluctuacions semblants a escales de temps diferents: 

Anàlisi de la regressió bi-logarítmica de la densitat espectral de potència (“Power-law 

slope”, β) 

Anàlisi de la funció de fluctuació mitjana (“mean fluctuation function”, F(n) ) 

Anàlisi de les fluctuacions sense tendències (“detrended fluctuation analisis”, DFA) 
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2. METODOLOGIA 

 
2.1. Base de dades 

 
Per aquest treball s’han utilitzat registres ECG-Holter de 24 hores de 73 subjectes amb 

Cardiomiopatia Dilatada Idiopàtica (IDC), 118 subjectes amb Cardiomiopatia Dilatada 

Isquèmica (CAD) i 75 subjectes amb cardiomiopatia hipertròfica i hipertensiva. 

 

Dins de cada grup patològic s’ha realitzat una classificació segons l’alt risc (FEV ≤ 30%) i 

baix risc (FEV > 30%) de sofrir mort cardíaca sobtada. Aquesta classificació ha permès 

obtenir 39 subjectes amb alt risc i 21 amb baix risc  al grup IDC i 25 subjectes amb alt risc i 

35 amb baix risc al grup CAD. Tots aquests registres pertanyen a la base de dades MUSIC2 

(Mort Sobtada amb Insuficiència Cardíaca) de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona. Els registres ECG de la base de dades MUSIC2 estan formats per tres 

derivacions ortogonals X, Y, Z i s’han mostrejat a 200 Hz. 

 

A partir dels registres ECG s’han obtingut les series RR, utilitzant un software per a la 

detecció automàtica dels punts significatius del ECG, desenvolupat pel CREB [6]. De les 

series RR obtingudes, corresponents a 24h, s’han seleccionat la millor derivació i d’aquesta 

únicament el tram corresponent a 6 hores de la nit, entre les 0 i les 6 am. 

A més a més s’han classificat als pacients segons els següents criteris per a determinar si 

els paràmetres alfa, beta i DFA diferencien entre aquests grups: sexe, edat, taquicardia 

ventricular (TV), mort sobtada cardíaca. 

 

 

2.2. Mètode de càlcul de β 

 

La metodologia a seguir per a obtenir el valor de beta corresponent a cada senyal consta 

dels següents passos: 

 

A partir del senyal electrocardiogràfic (ECG) dels pacients de cada base de dades, obtenir el 

corresponent senyal RR discret en funció del número de batec n: RR(n). 
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Obtenir el senyal continu RR en funció de t, RR(t), mitjançant splines (interpolació cúbica); 

obtenir RR(k), amb mostres equiespaiades, en mostrejar aquest senyal. Aquest tractament 

inicial és necessari ja que, com s’ha explicat, l’estimació de la densitat espectral de potència 

(DEP) mitjançant mètodes autoregressius (AR) es duu a terme a partir de senyals mostrejats 

uniformement. Amb Matlab, doncs, per a calcular la DEP s’ha de definir la freqüència de 

mostreig del senyal en estudi, és a dir, la freqüència amb que s’obtenen les seves mostres. 

 

Representar l’estimació de la DEP (mV2/Hz) de RR(k) en funció de la freqüència (Hz) en 

escala logarítmica. 

 

La funció resultant és aproximadament lineal: si s’ajusta a una recta, per mínims quadrats, i 

es calcula el pendent corresponent (en diferents intervals que es definiran) s’obté el valor de 

l’índex beta. Això implica que DEP(f) ):( freqüènciaff β≈ , és a dir, que β és un exponent 

d’escalat i es pot dir que existeix una llei de potència (no lineal) per a les sèries RR. 

 

Abans d’aplicar aquest procés s’ha de fer un estudi previ dels diversos paràmetres en joc 

per al càlcul de la DEP. Com ja s’ha comentat anteriorment la DEP és només una estimació i 

per tant existeixen diferents maneres de calcular-la. Depenent de la nostra elecció obtindrem 

aproximacions diferents de la DEP d’un mateix senyal. 

 

Per calcular la DEP s’aplica un mètode basat en els models paramètrics que creen primer el 

model del sistema que genera el senyal en estudi.  

 

Model paramètric 

 

La identificació del sistema que origina una seqüència de dades x(n), el senyal RR en 

aquest cas, com a sortida d’un sistema lineal, començaria a partir d’una estructura general 

com la donada per la següent equació: 
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Equació 5. 
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Aleshores, l’equació en diferències corresponent seria la donada per la següent equació: 

∑ ∑
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q
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1 0
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w(n): seqüència d’entrada al sistema 

Equació 6. 

 

En els mètodes basats en models paramètrics com els que s’utilitzaran aquí el procés 

d’estimació espectral té dos passos: donada la seqüència de dades x(n), de N mostres 

s’estimen els paràmetres { ka } i { kb } del model paramètric;  s’estima la densitat espectral de 

potència (DEP) a partir d’aquestes estimacions. 

 

Si q=0 i b0=1, la sortida del model x(n) és funció de l’entrada mateixa en els instants 

anteriors i del valor actual del soroll blanc, i es denomina procés autoregressiu d’ordre p, 

denotat per AR(p). Existeixen altres models, però el model més estès és l’autoregressiu AR 

degut als següents motius: 

el model AR és adequat per a representar espectres amb pics estrets(ressonàncies); 

el model AR produeix equacions lineals molt simples per als paràmetres AR.Per 

aquests motius escollim un model AR(p) com a generació dels senyals en estudi.  

 

Ordre del model paramètric 

 

L’ordre p del model paramètric autoregressiu(AR) és el factor que influeix en la DEP 

obtinguda d’un senyal. L’ordre del model ens dóna idea del grau d’exactitud amb què és 

aproximat i per tant de l’estimació de la DEP corresponent: en general, com major és el grau 

d’un model millor és l’estimació, i si seleccionem un ordre p massa baix, l’espectre resultant 

és massa suau. A la vegada, però, un valor elevat de l’ordre d’un model crea pics en 

l’espectre corresponent. 

 

Mètode d’estimació paramètric 

 

D’entre els diferents mètodes paramètrics d’estimació AR existents escollim els mètodes de 

Burg i de la covariància.  
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Freqüència de mostreig:Fs 

 

Amb Matlab s’ha d’especificar la freqüència (2 Hz) amb què es mostrejarà el senyal continu 

del qual es vol determinar l’estimació espectral, en el nostre cas RR(t) després d’haver 

aplicat splines al senyal de partida RR(n). D’aquesta manera s’obté el senyal discret 

equiespaiat RR(k) a partir del qual realitzarem l’estimació espectral mitjançant un mètode 

paramètric. 

 

Aleshores s’obtenen dos vectors: un amb els valors de l’estimació de la densitat espectral de 

potència (en unitats de potència per Hz), i un altre amb F, vector de freqüències (Hz) a la 

qual ha estat estimada la DEP. Aquests vectors són els que es graficaran un respecte l’altre, 

en escala logarítmica, i s’ajustarà la gràfica obtinguda a una recta, mitjançant regressió 

lineal. Finalment, es determinarà β en obtenir el valor del pendent d’aquesta recta dins 

l’interval que interessi. 

 

 

2.3. Mètode de càlcul d’α 

 
Aquest mètode d’anàlisi de la dinàmica no lineal estudia el paràmetre α, obtingut a partir de 

la funció de fluctuació mitjana F(n) del senyal RR(n) (on n fa referència al número del batec). 

Segons la literatura existent [5] referent a aquest mètode, una de les característiques més 

importants d’aquest paràmetre α és el fet de ser invariant al canvi d’escala del senyal RR en 

estudi. 

 

Al llarg del temps, l’anàlisi de la VRC s’ha dut a terme diferenciant entre aquells senyals que 

oferien oscil·lacions curtes en el temps i aquells que es caracteritzaven per una oscil·lació 

major. El present mètode calcula el valor del paràmetre α a partir de l’estudi de les 

fluctuacions del ritme cardíac d’un batec al següent (interval RR), al llarg d’intervals de 6 

hores corresponents a la nit. 

 

La funció F(n) es defineix segons la següent expressió, on la barra superior indica una 

mitjana sobre tots els valors dels números de batec n’. 

 

)'()'()( nBnnBnF −+=  

Equació 7. 

 



 22

F(n) mesura la diferència mitjana entre dos batecs separats un espai de temps n, per tant 

quantifica la magnitud de les fluctuacions de la sèrie temporal B(n) sobre diferents espais de 

temps n. 

 

Si, per exemple, disposem d’un senyal B(n)=RR(n) que consta de 15000 batecs, calcularíem 

F(n) amb la següent expressió: 

 

∑
−=

=

−+∗
−

=
nn

n
nBnnBabs

n
nF

15000'

1'
))'()'((

15000
1)(  

Equació 8. 

 

Observem que l’equació que defineix la funció de fluctuació mitjana només es pot calcular 

fins al cas en què (n+n’=15000); per tant la mitjana es calcula per a (n’=15000-n) batecs. Si, 

per exemple, calculem la funció de fluctuació mitjana per a un batec en concret n=10000 

l’expressió queda de la següent manera: 

 

Equació 9. 

 

La funció de fluctuació mitjana “total” és el vector resultant d’aplicar aquest càlcul per a cada 

batec del senyal en estudi: F=[F(1), F(2),..., F(14998), F(14999)], ja que aquesta funció de 

fluctuació només està definida fins al penúltim batec del senyal en estudi. 

 

Un cop calculada la funció de fluctuació graficarem els valors en funció del valor respectiu de 

n, en escala logarítmica. Aquest gràfic resulta ser aproximadament lineal, segons els estudis 

duts a terme fins al moment, dins un interval temporal bastant ampli i rellevant 

fisiològicament: [200-4000] batecs (interval [2.3, 3.6] en escala logarítmica). Això implica que 
αnnF ≈)( , és a dir, que α és un exponent d’escalat. 

 

En la literatura existent sobre la funció de fluctuació mitjana observem que l’exponent α varia 

segons l’estat del pacient. L’exponent α és aproximadament 0 per a individus sans i el seu 

valor està al voltant de 0.5 per a individus malalts. 
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2.4. Anàlisi de les fluctuacions sense tendències (“detrended fluctuation 

analysis”): DFA 
 

Si els batecs del cor fossin perfectament regulars, les sèries RR donarien lloc a un senyal 

periòdic. Com s’ha mostrat, la realitat no és aquesta: les sèries RR es veuen sotmeses a 

fortes fluctuacions, tant al llarg de la vida com en un mateix dia, doncs el senyal és diferent 

després d’haver fet exercici que mentre es dorm. Aquesta no estacionalitat és el problema 

immediat amb què es troben els investigadors en aplicar anàlisis sobre sèries temporals al 

senyal RR. La qüestió que es planteja és si la seva estructura heterogènia deriva solament 

de les condicions ambientals i l’entorn de l’individu o si, per altra banda, tenen alguna relació 

amb la seva dinàmica intrínseca. 

 

És a dir, que des d’un punt de vista pràctic, si es poden separar les fluctuacions dels senyals 

que provenen d’estímuls exteriors de les fluctuacions intrínseques generades pel sistema 

dinàmic cardiovascular, els dos tipus de fluctuacions han de tenir comportaments ben 

diferents. Aquest tipus de soroll (l’estímul exterior) pot ser tractat com a “direcció” o 

“tendència”, i així distingir-lo de les fluctuacions més subtils i que podrien revelar propietats 

intrínseques a la dinàmica interna. Amb aquesta fi s’introdueix el nou mètode d’anàlisi de 

senyals fisiològics anomenat anàlisi de les fluctuacions sense tendències (“detrended 

fluctuation analysis function”, DFA)  

 

El present mètode consisteix en analitzar la llei que governa l’evolució de les correlacions a 

gran escala en el senyal en estudi. Presenta l’avantatge que permet analitzar aquestes 

correlacions contingudes en sèries temporals no estacionàries, i evita la detecció incorrecta 

de correlacions aparents que són degudes a artefactes de la no estacionarietat. Aquest fet 

és important, sobretot en contrast amb les tècniques tradicionals d’anàlisi, que l’ignoren i 

consideren que les propietats estadístiques del senyal son les mateixes al llarg de tot ell. 

 

2.5. Prova de Mann-Whitney 

La prova de la U de Mann-Whitney és un mètode no paramètric que realitza proves 

d’hipòtesi sobre dades independents. Aquesta tècnica, per provar la hipòtesi desitjada 

compta amb un procediment que utilitza més informació inherent a les dades que altres 

proves no paramètriques com la de la Mediana [Wayne, 1977]. Així la característica principal 

de la prova de Mann-Whitney és que es basa en els rangs de les observacions. 
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Les suposicions que la fonamenten són les següents: 

1. Les dues mostres de tamanys n i m, respectivament, que s’utilitzen per a 

l’anàlisi s’han extret independentment i a l’atzar de les seves respectives 

poblacions. 

2. L’escala de mesura és al menys ordinal. Per escala ordinal s’entén que les 

observacions no només difereixen de categoria a categoria, sinó que poden 

classificar-se per rangs d’acord amb algun criteri, en aquest cas alta i baixa 

compolexitat. 

3. Si les poblacions són diferents, es diferencien només en el que respecta a les 

seves medianes. 

Quan es satisfan aquestes suposicions, es pot provar la hipòtesi nul·la de que les medianes 

de les dues poblacions són iguals contra l’alternativa que les poblacions no tenen medianes 

iguals. Això es coneix com a prova bilateral.  

H0: Mx=My 

HA: Mx≠My 

 

En el cas que les dues poblacions fossin simètriques, de manera que la mitja i la mediana 

dins de cada població coincidissin, les conclusions a les que s’arriba respecte a les 

medianes de les dues poblacions serien aplicables també a les seves mitjanes. 

 

Per a calcular l’estadístic de prova, es combinen les dues mostres i s’ordenen per rangs 

totes les observacions de més petita a més gran, tenint present la mostra a la qual 

pertanyen.  L’estadístic de prova és el següent:  

2
)1( +⋅

−=
nnST  

Equació 10. 

on n es el nombre d’observacions de la mostra X, i S la suma dels rangs assignats a les 

observacions de la població de valors de X. L’elecció dels valors de la mostra que es 

marquen amb la X, és arbitrària. 

 

En el cas de la prova bilateral els valors de T calculats que siguin suficientment grans o 

suficientment petits causaran el rebuig de H0. La regla de decisió que s’emprarà serà  que es 

rebutja H0: Mx=My si el valor de T calculat és menor que Wα/2 o major que W1-α/2, on Wα/2 és 
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el valor crític de T per n, m i α/2 donat en la taula M de l’Apèndix [Wayne, 1977]. Per α 

s’entén el nivell de significació desitjat. 

 

Es realitzarà la prova de Mann-Whitney per trobar els nivells de significació p. S’ha 

considerat que si la p és inferior a 0.05 es té prou seguretat com per a poder rebutjar la H0 i 

assumir que existeixen diferències entre els grups, amb risc inferior al 5%. 
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3. RESULTATS 

 
3.1. Resultats alfa 

 
GRUP 1)TOTS ELS PACIENTS 

 

1.1)Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons l’edat. 

Grups 

Menors-Majors de 

62 anys 

)( σμα ±  

edat<62(N=125) 

)( σμα ±  

edat>=62(N=141) 

p-valor 

α1 0,1253± 0,0878 0,1272± 0,0976 n.s. 

r1_1 0,6824± 0,2879 0,6824± 0,2861 n.s. 

α2 0,1284± 0,0880 0,1405± 0,0977 n.s. 

r2_2 0,7573± 0,2585 0,7738± 0,2520 n.s. 

 

1.2) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons el sexe. 

Grups 

Dones-Homes 
)( σμα ±  

Dones(N=71) 

)( σμα ±  

Homes(N=195) 

p-valor 

α1 0,1264± 0,0793 0,1263± 0,0977 n.s. 

r1_1 0,7008± 0,2973 0,6887± 0,2833 n.s. 

α2 0,1463± 0,1059 0,1306± 0,0882 n.s. 

r2_2 0,7816± 0,2666 0,7604± 0,2507 n.s. 

 

1.3) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons FEV 30%. 

Grups 

Menors-Majors 

FEV 30% 

)( σμα ±  

FEV<=30%(N=221) 

)( σμα ±  

FEV>30%(N=45) 

p-valor 

α1 0,1251± 0,0949 0,1319± 0,0838 n.s. 

r1_1 0,7011± 0,2896 0,7011± 0,2797 n.s. 

α2 0,1638± 0,0868 0,1638± 0,1149 0,026 

r2_2 0,8405± 0,2594 0,8405± 0,2212 0,040 
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1.4) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons TV. 

Grups 

TV 
)( σμα ±  

no(N=253) 

)( σμα ±  

si(N=13) 

p-valor 

α1 0,1253± 0,0921 0,1470± 0,1108 n.s. 

r1_1 0,6891± 0,2882 0,7462± 0,2581 n.s. 

α2 0,1352± 0,0940 0,1269± 0,0820 n.s. 

r2_2 0,7664± 0,2539 0,7592± 0,2810 n.s. 

 

1.5)Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons mort cardíaca sobtada. 

Grups 

mort cardíaca 

sobtada 

)( σμα ±  

no(N=261) 

)( σμα ±  

si(N=5) 

p-valor 

α1 0,1240± 0,0882 0,1855± 0,1150 n.s. 

r1_1 0,6890± 0,2884 0,8451± 0,1407 n.s. 

α2 0,1342± 0,0933 0,1783± 0,1109 n.s. 

r2_2 0,7616± 0,2590 0,8905± 0,1062 n.s. 
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GRUP 2) IDC 

 

2.1) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC edat 62. 

Grups 

IDC edat 62 
)( σμα ±  

Menors (N=40) 

)( σμα ±  

Majors (N=33) 

p-valor 

α1 0,1133± 0,0779 0,1135± 0,0853 n.s. 

r1_1 0,6766± 0,3071 0,6368± 0,2916 n.s. 

α2 0,1353± 0,1006 0,1287± 0,0749 n.s. 

r2_2 0,7710± 0,2655 0,7710± 0,2407 n.s. 

 

2.2) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC sexe. 

Grups 

IDC sexe 
)( σμα ±  

Dones (N=22) 

)( σμα ±  

Homes (N=51) 

p-valor 

α1 0,1120± 0,0753 0,1140± 0,0837 n.s. 

r1_1 0,6316± 0,3309 0,6703± 0,2866 n.s. 

α2 0,1519± 0,0880 0,1238± 0,0894 n.s. 

r2_2 0,8308± 0,2401 0,7452± 0,2561 n.s. 

 

2.3) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC FEV 30%. 

Grups 

IDC FEV 30% 
)( σμα ±  

FEV<=30% (N=48) 

)( σμα ±  

FEV>30%  (N=25) 

p-valor 

α1 0,1039± 0,0810 0,1277± 0,0775 n.s. 

r1_1 0,6329± 0,2958 0,6977± 0,3064 n.s. 

α2 0,1167± 0,0844 0,1608± 0,0942 0,048 

r2_2 0,7157± 0,2820 0,8736± 0,1368 0,012 
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2.4) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC TV. 

Grups 

IDC TV 
)( σμα ±  

No (N=71) 

)( σμα ±  

si (N=2) 

p-valor 

α1 0,1124± 0,0809 0,1490± 0,0960 n.s. 

r1_1 0,6554± 0,3024 0,7706± 0,0351 n.s. 

α2 0,1349± 0,0893 0,0410± 0,0039 n.s. 

r2_2 0,7773± 0,2528 0,5473± 0,1574 n.s. 
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GRUP 3)CAD 

 

3.1) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD edat 62. 

Grups 

CAD edat 62 
)( σμα ±  

Menors de 

62(N=52) 

)( σμα ±  

Majors de 

62(N=66) 

p-valor 

α1 0,1269± 0,0966 0,1211± 0,0972 n.s. 

r1_1 0,6947± 0,3175 0,6952± 0,2771 n.s. 

α2 0,1196± 0,0707 0,1308± 0,0942 n.s. 

r2_2 0,7407± 0,2508 0,7553± 0,2560 n.s. 

 

3.2) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD sexe. 

Grups 

CAD sexe 
)( σμα ±  

Dones(N=24) 

)( σμα ±  

Homes(N=94) 

p-valor 

α1 0,1192± 0,0668 0,1248± 0,1031 n.s. 

r1_1 0,7300± 0,2996 0,6861± 0,2939 n.s. 

α2 0,1103± 0,0882 0,1298± 0,0835 n.s. 

r2_2 0,6964± 0,2833 0,7623± 0,2442 n.s. 

 

3.3) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD FEV 30%. 

Grups 

CAD FEV 30% 
)( σμα ±  

FEV<=30%(N=45) 

)( σμα ±  

FEV>30%(N=73) 

p-valor 

α1 0,1378± 0,1129 0,1148± 0,0852 n.s. 

r1_1 0,7308± 0,2704 0,6716± 0,3098 n.s. 

α2 0,1336± 0,0866 0,1220± 0,0836 n.s. 

r2_2 0,7696± 0,2302 0,7386± 0,2674 n.s. 
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3.4) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD TV. 

Grups 

CAD TV 
)( σμα ±  

no (N=111) 

)( σμα ±  

si(N=7) 

p-valor 

α1 0,1238± 0,0966 0,1205± 0,1047 n.s. 

r1_1 0,6974± 0,2934 0,6576± 0,3302 n.s. 

α2 0,1252± 0,0843 0,1372± 0,0939 n.s. 

r2_2 0,7494± 0,2475 0,7404± 0,3502 n.s. 

 

 

3.5) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD mort cardíaca sobtada. 

Grups 

mort cardíaca 

sobtada 

)( σμα ±  

no(N=113) 

)( σμα ±  

si(N=5) 

p-valor 

α1 0,1168± 0,0849 0,1855± 0,1150 n.s. 

r1_1 0,6865± 0,2993 0,8451± 0,1407 n.s. 

α2 0,1225± 0,0825 0,1783± 0,1109 n.s. 

r2_2 0,7385± 0,2601 0,8905± 0,1062 n.s. 
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GRUP 4)IDC+CAD 

 

4.1) Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) entre els grups IDC i CAD. 

 

Grups 

Alt-Baix risc 
)( σμα ±  

IDC(N=73) 

)( σμα ±  

CAD(N=118) 

p-valor 

α1 0,1134± 0,0808 0,1236± 0,0966 n.s. 

r1_1 0,6586± 0,2988 0,6950± 0,2943 n.s. 

α2 0,1323± 0,0894 0,7710± 0,2528 n.s. 

r2_2 0,7710± 0,2528 0,7489± 0,2527 n.s. 

 

 

4.2)Taula valors d’ α (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC+CAD mort cardíaca sobtada. 

 

Grups 

mort cardíaca 

sobtada 

)( σμα ±  

no(N=186) 

)( σμα ±  

si(N=5) 

p-valor 

α1 0,1160± 0,0830 0,1855± 0,1150 n.s. 

r1_1 0,6772± 0,2982 0,8451± 0,1407 n.s. 

α2 0,1268± 0,0853 0,1783± 0,1109 n.s. 

r2_2 0,7506± 0,2573 0,8905± 0,1062 n.s. 
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3.2. Resultats Beta 
 

GRUP 1)TOTS ELS PACIENTS 

 

1.1)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons l’edat. 

 

Grups 

Menors-Majors de 

62 anys 

)( σμβ ±  

edat<62(N=125) 

)( σμβ ±  

edat>=62(N=141) 

p-valor 

β1_1 -2,0384± 0,2366 -2,0848± 0,2480 n.s. 

r1_1 0,9979± 0,0032 0,9981± 0,0024 n.s. 

β15_1 -2,0604± 0,0929 -2,0805± 0,1028 n.s. 

r15_1 0,9998± 0,0003 0,9997± 0,0004 n.s. 

 

 

1.2)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons el sexe. 

 

Grups 

Dones-Homes 
)( σμβ ±  

Dones(N=71) 

)( σμβ ±  

Homes(N=195) 

p-valor 

β1 -2,0496± 0,2617 -2,0679± 0,2368 n.s. 

r1_1 0,9978± 0,0024 0,9981± 0,0030 n.s. 

β15 -2,0681± 0,1038 -2,0721± 0,0969 n.s. 

r15_2 0,9997± 0,0004 0,9997± 0,0004 n.s. 

 

 

1.3)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons FEV 30%. 

 

Grups 

FEV 30% 
)( σμβ ±  

FEV<=30%(N=221) 

)( σμβ ±  

FEV>30%(N=45) 

p-valor 

β1_1 -2,0581± 0,2360 -2,1025± 0,2810 n.s. 

r1_1 0,9980± 0,0030 0,9980± 0,0016 n.s. 

β15_1 -2,0679± 0,0940 -2,0928± 0,1203 n.s. 



 34

r15_1 0,9998± 0,0003 0,9996± 0,0005 n.s. 

 

 

1.4)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons TV 

 

Grups 

TV 
)( σμβ ±  

no(N=253) 

)( σμβ ±  

si(N=13) 

p-valor 

β1_1 -2,0583± 0,2443 -2,1548± 0,2122 n.s. 

r1_1 0,9979± 0,0029 0,9987± 0,0029 n.s. 

β15_1 -2,0696± 0,0982 -2,0998± 0,1055 n.s. 

r15_1 0,9997± 0,0004 0,9997± 0,0005 n.s. 

 

 

 

 

1.5)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons tots pacients mort cardíaca sobtada. 

 

Grups 

mort cardíaca 

sobtada 

)( σμβ ±  

no(N=261) 

)( σμβ ±  

si(N=5) 

p-valor 

β1 -2,0655± 0,2419 -2,1817± 0,2794 0,010 

r1_1 0,9981±0,0027 0,9983± 0,0019 0,040 

β15 -2,0718± 0,0991 -2,1134± 0,1058 0,025 

r15_2 0,9997± 0,0004 0,9996± 0,0004 n.s. 
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GRUP 2)IDC. 

 

2.1)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC edat 62. 

 

Grups 

IDC edat 62 
)( σμβ ±  

Menors (N=40) 

)( σμβ ±  

Majors (N=33) 

p-valor 

β1 -2,0431± 0,2243 -2,0287± 0,2563 n.s. 

r1_1 0,9984± 0,0017 0,9975± 0,0030 n.s. 

β15 -2,0592± 0,0900 -2,0623± 0,1064 n.s. 

r15_2 0,9998± 0,0003 0,9997± 0,0004 n.s. 

 

 

2.2) Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC sexe. 

 

Grups 

Dones-Homes 
)( σμβ ±  

Dones (N=22) 

)( σμβ ±  

Homes (N=51) 

p-valor 

β1 -2,0050± 0,2642 -2,0502± 0,2642 n.s. 

r1_1 0,9974± 0,0034 0,9983± 0,0019 n.s. 

β15 -2,0526± 0,1073 -2,0641± 0,0932 n.s. 

r15_2 0,9998± 0,0004 0,9998± 0,0003 n.s. 

 

 

2.3)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC TV. 

 

Grups 

IDC TV 
)( σμβ ±  

No (N=71) 

)( σμβ ±  

si (N=2) 

p-valor 

β1 -2,0260± 0,2292 -2,0260± 0,3181 0,023 

r1_1 0,9980± 0,0025 0,9988± 0,0006 n.s. 

β15 -2,0555± 0,0907 -2,2420± 0,1876 0,007. 

r15_2 0,9998± 0,0010 0,9990± 0,0010 0,003 
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GRUP 3)CAD. 

 

3.1)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD edat 62. 

 

Grups 

CAD edat 62 
)( σμβ ±  

Menors (N=52) 

)( σμβ ±  

Majors (N=66) 

p-valor 

β1 -2,0094± 0,2453 -2,1219± 0,2196 0,010 

r1_1 0,9973± 0,0046 0,9986± 0,0020 0,040 

β15 -2,0512± 0,0923 -2,0903± 0,0935 0,025 

r15_2 0,9998± 0,0003 0,9997± 0,0004 n.s. 

 

 

3.2)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD sexo. 

 

Grups 

Dones-Homes 
)( σμβ ±  

Dones(N=24) 

)( σμβ ±  

Homes(N=94) 

p-valor 

β1 -2,0969± 0,2586 -2,0660± 0,2322 n.s. 

r1_1 0,9983± 0,0014 0,9980± 0,0038 n.s. 

β15 -2,0843± 0,1065 -2,0702± 0,0918 n.s. 

r15_1 0,9997± 0,0004 0,9998± 0,0003 n.s. 

 

 

3.3)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD FEV 30%. 

 

Grups 

CAD FEV 30% 
)( σμβ ±  

FEV<=30%(N=45) 

)( σμβ ±  

FEV>30%(N=73) 

p-valor 

β1 -2,1185± 0,2696 -2,0460± 0,2121 n.s. 

r1_1 0,9975± 0,0052 0,9984± 0,0017 n.s. 

β15 -2,0941± 0,1048 -2,0608± 0,0863 n.s. 

r15_1 0,9997± 0,0004 0,9998± 0,0003 0,043 
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3.4)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD TV. 

 

Grups 

CAD TV 
)( σμβ ±  

no (N=111) 

)( σμβ ±  

si(N=7) 

p-valor 

β1 -2,0654± 0,2408 -2,1826± 0,1284 n.s. 

r1_1 0,9980± 0,0036 0,9992± 0,0002 n.s. 

β15 -2,0711± 0,0958 -2,1036± 0,0710 n.s. 

r15_1 0,9997± 0,0003 0,9997± 0,0003 n.s. 

 

 

 

 

 

3.5)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD mort cardíaca sobtada. 

 

Grups 

muerte SCD 
)( σμβ ±  

no(N=113) 

)( σμβ ±  

si(N=5) 

p-valor 

β1 -2,0733± 0,2352 -2,1817± 0,2794 n.s. 

r1_1 0,9981± 0,0033 0,9983± 0,0019 n.s. 

β15 -2,0732± 0,0955 -2,1134± 0,1058 n.s. 

r15_2 0,9997± 0,0004 0,9996± 0,0004 n.s. 
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GRUP 4)IDC+CAD. 

 

4.1)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) entre els grups IDC i CAD. 

 

Grups 

Alt-Baix risc 
)( σμβ ±  

IDC(N=73) 

)( σμβ ±  

CAD(N=118) 

p-valor 

β1_1 -2,0366± 0,2377 -2,0723± 0,2370 n.s. 

r1_1 0,9980± 0,0024 0,9980± 0,0035 n.s. 

β15_1 -2,0606± 0,0971 -2,0731± 0,0946 n.s. 

r15_1 0,9998± 0,0004 0,9997± 0,0003 n.s. 

 

 

4.2)Taula valors d’β (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD+IDC mort cardíaca sobtada. 

 

Grups 

mort cardíaca 

sobtada 

)( σμβ ±  

no(N=186) 

)( σμβ ±  

si(N=5) 

p-valor 

β1 -2,0608± 0,2347 -2,1817± 0,2794 n.s. 

r1_1 0,9981± 0,0029 0,9983± 0,0019 n.s. 

β15 -2,0687± 0,0959 -2,1134± 0,1058 n.s. 

r15_2 0,9998± 0,0004 0,9996± 0,0004 n.s. 
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3.3. Resultats DFA 
 

GRUP 1)TOTS ELS PACIENTS. 

 

1.1)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons l’edat. 

 

Grups 

Menors-Majors de 

62 anys 

)( σμα ±  

edat<62(N=125) 

)( σμα ±  

edat>=62(N=141) 

p-valor 

α1_1 1,1133± 0,24845 1,0448± 0,29145 0,041 

r1_1 0,9966± 0,00395 0,9959± 0,00637 n.s. 

α21_1 1,0352± 0,09061 1,0457± 0,09670 n.s. 

r21_1 0,9954± 0,00308 0,9954± 0,00273 n.s. 

α22_1 0,9933± 0,13575 1,0081± 0,14609 n.s. 

r22_1 0,9949± 0,00416 0,9950± 0,00364 n.s. 

α23_1 1,0275± 0,14689 1,0295± 0,13528 n.s. 

r23_1 0,9939± 0,00478 0,9932± 0,00519 n.s. 

 

 

1.2)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons el sexe. 

 

Grups 

Dones-Homes 
)( σμα ±  

Dones(N=71) 

)( σμα ±  

Homes(N=195) 

p-valor 

α1_1 0,9588± 0,25460 1,1200± 0,26833 <0,0005 

r1_1 0,9945± 0,00761 0,9969± 0,00412 0,001 

α21_1 1,0675± 0,08659 1,0312± 0,09470 0,005 

r21_1 0,9962± 0,00213 0,9951± 0,00308 0,005 

α22_1 1,0435± 0,13813 0,9857± 0,13956 0,003 

r22_1 0,9951± 0,00406 0,9949± 0,00382 n.s. 

α23_1 1,0477± 0,12772 1,0216± 0,14468 n.s. 

r23_1 0,9946± 0,00382 0,9931± 0,00532 0,029 
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1.3)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC FEV 30%. 

 

Grups 

Menors-Majors 

FEV 30% 

)( σμα ±  

FEV<=30%(N=224) 

)( σμα ±  

FEV>30%(N=42) 

p-valor 

α1_1 1,0866± 0,27860 1,0292± 0,23527 n.s. 

r1_1 0,9963± 0,00560 0,9961± 0,00356 n.s. 

α21_1 1,0383± 0,09348 1,0553± 0,09274 n.s. 

r21_1 0,9954± 0,00299 0,9956± 0,00242 n.s. 

α22_1 0,9996± 0,14037 1,0084± 0,14341 n.s. 

r22_1 0,9950± 0,00404 0,9950± 0,00279 n.s. 

α23_1 1,0285± 0,14066 1,0274± 0,14361 n.s. 

r23_1 0,9935± 0,00516 0,9938± 0,00410 n.s. 

 

 

 

1.4)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons  TV. 

 

Grups 

TV 
)( σμα ±  

no(N=253) 

)( σμα ±  

si(N=13) 

p-valor 

α1_1 1,0760± 0,27070 1,0960± 0,33990 n.s. 

r1_1 0,9962± 0,00547 0,9974± 0,00269 n.s. 

α21_1 1,0412± 0,09360 1,0318± 0,10204 n.s. 

r21_1 0,9954± 0,00294 0,9955± 0,00190 n.s. 

α22_1 1,0026± 0,14245 0,9716± 0,11625 n.s. 

r22_1 0,9949± 0,00390 0,9948± 0,00358 n.s. 

α23_1 1,0284± 0,14279 0,0309± 0,09123 n.s. 

r23_1 0,9936± 0,00505 0,9928± 0,00404 n.s. 
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1.5)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons tots pacients mort cardíaca sobtada. 

 

Grups 

mort cardíaca 

sobtada 

)( σμα ±  

no(N=261) 

)( σμα ±  

si(N=5) 

p-valor 

α1_1 1,0899± 0,26877 0,9304± 0,28930 n.s. 

r1_1 0,9964± 0,00515 0,9952± 0,00192 n.s. 

α21_1 1,0395± 0,09280 1,0718± 0,10090 n.s. 

r21_1 0,9955± 0,00280 0,9944± 0,00365 n.s. 

α22_1 1,0012± 0,14076 0,9606± 0,12317 n.s. 

r22_1 0,9950± 0,00373 0,9936± 0,00559 n.s. 

α23_1 1,0257± 0,13789 1,0860± 0,16315 n.s. 

r23_1 0,9935± 0,00499 0,9918± 0,00782 n.s. 
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GRUP 2)IDC. 

 

2.1)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons l’edat IDC. 

 

Grups 

Menors-Majors de 

62 anys 

)( σμα ±  

edat<62(N=40) 

)( σμα ±  

edat>=62(N=33) 

p-valor 

α1_1 1,1510± 0,23340 1,1124± 0,28856 n.s. 

r1_1 0,9966± 0,00346 0,9981± 0,00156 0,031 

α21_1 1,0326± 0,08104 1,0385± 0,08845 n.s. 

r21_1 0,9957± 0,00250 0,9955± 0,00229 n.s. 

α22_1 0,9988± 0,10120 1,0094± 0,13648 n.s. 

r22_1 0,9952± 0,00483 0,9955± 0,00324 n.s. 

α23_1 1,0246± 0,12818 1,0110± 0,12441 n.s. 

r23_1 0,9947± 0,00444 0,9940± 0,00540 n.s. 

 

 

2.2)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons sexe IDC. 

 

Grups 

Dones-Homes 
)( σμα ±  

Dones(N=22) 

)( σμα ±  

Homes(N=51) 

p-valor 

α1_1 1,0321± 0,26627 1,1773± 0,24507 0,027 

r1_1 0,9961± 0,00309 0,9978± 0,00261 0,024 

α21_1 1,0537± 0,08025 1,0273± 0,08499 n.s. 

r21_1 0,9961± 0,00243 0,9954± 0,00238 n.s. 

α22_1 1,0052± 0,12798 1,0029± 0,11432 n.s. 

r22_1 0,9947± 0,00598 0,9956± 0,00311 n.s. 

α23_1 1,0099± 0,12070 1,0221± 0,12893 n.s. 

r23_1 0,9948± 0,00417 0,9942± 0,00518 n.s. 
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2.3)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC FEV 30%. 

 

Grups 

Menors-Majors 

FEV 30% 

)( σμα ±  

FEV<=30%(N=48) 

)( σμα ±  

FEV>30%(N=25) 

p-valor 

α1_1 1,1041± 0,26958 1,1922± 0,23557 n.s. 

r1_1 0,9973± 0,00282 0,9971± 0,00301 n.s. 

α21_1 1,0252± 0,08800 1,0543± 0,07488 n.s. 

r21_1 0,9956± 0,00252 0,9958± 0,00219 n.s. 

α22_1 1,0069± 0,12408 1,0002± 0,10780 n.s. 

r22_1 0,9956± 0,00306 0,9949± 0,00582 n.s. 

α23_1 1,0233± 0,13357 1,0066± 0,11300 n.s. 

r23_1 0,9941± 0,00529 0,9950± 0,00406 n.s. 

 

 

2.4)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC TV. 

 

Grups 

IDC TV 
)( σμα ±  

no(N=71) 

)( σμα ±  

si(N=2) 

p-valor 

α1_1 1,1331± 0,26226 1,1500± 0,02828 n.s. 

r1_1 0,9973± 0,00287 0,9975± 0,00212 n.s. 

α21_1 1,0348± 0,08501 1,0500± 0,02828 n.s. 

r21_1 0,9957± 0,00239 0,9935± 0,00212 n.s. 

α22_1 1,0043± 0,11929 0,9785± 0,00778 n.s. 

r22_1 0,9953± 0,00422 0,9960± 0,00000 n.s. 

α23_1 1,0196± 0,12739 0,9785± 0,00078 n.s. 

r23_1 0,9944± 0,00493 0,9925± 0,00071 n.s. 
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GRUP 3)CAD. 

 

3.1)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons l’edat CAD. 

 

Grups 

Menors-Majors de 

62 anys 

)( σμα ±  

edat<62(N=52) 

)( σμα ±  

edat>=62(N=66) 

p-valor 

α1_1 1,1009± 0,27298 1,0493± 0,30889 n.s. 

r1_1 0,9968± 0,00479 0,9950± 0,00832 n.s. 

α21_1 1,0374± 0,09852 1,0363± 0,09614 n.s. 

r21_1 0,9957± 0,00301 0,9951± 0,00299 n.s. 

α22_1 0,9990± 0,14635 0,9881± 0,15183 n.s. 

r22_1 0,9945± 0,00427 0,9948± 0,00389 n.s. 

α23_1 1,0426± 0,14814 1,0113± 0,14662 n.s. 

r23_1 0,9934± 0,00444 0,9928± 0,00486 n.s. 

 

3.2)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons el sexe CAD. 

 

Grups 

Dones-Homes 
)( σμα ±  

Dones(N=24) 

)( σμα ±  

Homes(N=94) 

p-valor 

α1_1 0,9008± 0,25134 1,1158± 0,28854 0,001 

r1_1 0,9920± 0,01207 0,9968± 0,00460 0,003 

α21_1 1,0587± 0,08888 1,0312± 0,09836 n.s. 

r21_1 0,9957± 0,00233 0,9953± 0,00315 n.s. 

α22_1 1,0382± 0,15173 0,9813± 0,14676 n.s. 

r22_1 0,9958± 0,00225 0,9944± 0,00436 n.s. 

α23_1 1,0382± 0,14143 1,0218± 0,14955 n.s. 

r23_1 0,9943± 0,00334 0,9927± 0,00492 n.s. 
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3.3) Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística obtinguts 

(p-valor) segons CAD FEV 30%. 

 

Grups 

Menors-Majors 

CAD FEV 30% 

)( σμα ±  

FEV<=30%(N=45) 

)( σμα ±  

FEV>30%(N=72) 

p-valor 

α1_1 1,0009± 0,28964 1,1185± 0,29030 0,035 

r1_1 0,9952± 0,00647 0,9962± 0,00738 n.s. 

α21_1 1,0452± 0,09321 1,0318± 0,09988 n.s. 

r21_1 0,9945± 0,00382 0,9958± 0,00222 0,017 

α22_1 0,9752± 0,15101 1,0032± 0,14852 n.s. 

r22_1 0,9938± 0,00477 0,9952± 0,00346 n.s. 

α23_1 1,0221± 0,14967 1,0257± 0,14776 n.s. 

r23_1 0,9919± 0,00553 0,9937± 0,00393 0,035 

 

 

 

 

3.4)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD TV. 

 

Grups 

CAD TV 
)( σμα ±  

no(N=111) 

)( σμα ±  

si(N=7) 

p-valor 

α1_1 1,0680± 0,28949 1,1366± 0,37197 n.s. 

r1_1 0,9957± 0,00718 0,9974± 0,00331 n.s. 

α21_1 1,0381± 0,09586 1,0159± 0,11669 n.s. 

r21_1 0,9953± 0,00306 0,9954± 0,00190 n.s. 

α22_1 0,9956± 0,15034 0,9493± 0,12506 n.s. 

r22_1 0,9947± 0,00404 0,9940± 0,00440 n.s. 

α23_1 1,0250± 0,15026 1,0267± 0,10136 n.s. 

r23_1 0,9931± 0,00469 0,9926± 0,00479 n.s. 
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3.5)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons CAD mort cardíaca sobtada. 

 

Grups 

CAD mort cardíaca 

sobtada 

)( σμα ±  

no(N=107) 

)( σμα ±  

si(N=5) 

p-valor 

α1_1 1,0975± 0,28424 0,9304± 0,28930 n.s. 

r1_1 0,9962± 0,00675 0,9952± 0,00192 n.s. 

α21_1 1,0323± 0,09395 1,0718± 0,10090 n.s. 

r21_1 0,9955± 0,00277 0,9944± 0,00365 n.s. 

α22_1 0,9902± 0,14781 0,9606± 0,12317 n.s. 

r22_1 0,9949± 0,00369 0,9936± 0,00559 n.s. 

α23_1 1,0160± 0,14238 1,0860± 0,16315 n.s. 

r23_1 0,9931± 0,00458 0,9918± 0,00782 n.s. 
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GRUP 4)IDC+CAD. 

 

4.1)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) entre els grups IDC i CAD. 

 

Grups 

IDC-CAD 
)( σμα ±  

IDC(N=73) 

)( σμα ±  

CAD(N=118) 

p-valor 

α1_1 1,1133± 0,24845 1,0448± 0,29145 0,041 

r1_1 0,9966± 0,00395 0,9959± 0,00637 n.s. 

α21_1 1,0352± 0,09061 1,0457± 0,09670 n.s. 

r21_1 0,9954± 0,00308 0,9954± 0,00273 n.s. 

α22_1 0,9933± 0,13575 1,0081± 0,14609 n.s. 

r22_1 0,9949± 0,00416 0,9950± 0,00364 n.s. 

α23_1 1,0275± 0,14689 1,0295± 0,13528 n.s. 

r23_1 0,9939± 0,00478 0,9932± 0,00519 n.s. 

 

 

4.2)Taula valors DFA (mitjana±variància) i dels nivells de significació estadística  

obtinguts (p-valor) segons IDC+CAD mort cardíaca sobtada. 

 

Grups 

CAD mort cardíaca 

sobtada 

)( σμα ±  

no(N=179) 

)( σμα ±  

si(N=5) 

p-valor 

α1_1 1,1143± 0,27326 0,9304± 0,28930 n.s. 

r1_1 0,9966± 0,00554 0,9952± 0,00192 n.s. 

α21_1 1,0340± 0,08982 1,0718± 0,10090 n.s. 

r21_1 0,9956± 0,00262 0,9944± 0,00365 n.s. 

α22_1 0,9962± 0,13635 0,9606± 0,12317 n.s. 

r22_1 0,9950± 0,00389 0,9936± 0,00559 n.s. 

α23_1 1,0183± 0,13473 1,0860± 0,16315 n.s. 

r23_1 0,9936± 0,00474 0,9918± 0,00782 n.s. 

 


