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4. CONCLUSIONS 

 
En aquest estudi s’ha analitzat la variabilitat del ritme cardíac en 266 pacients utilitzant 

tècniques de dinàmica no lineal. Per a cada subjecte s’han considerat els 10000 primers 

batecs corresponents al període de la nit de les series RR. Per comprovar si els paràmetres 

que intervenen en l’estudi discriminen correctament als pacients s’ha realitzat una anàlisi 

estadística de la classificació de grups (p-valor < 0.05). 

 

Segons els resultats presentats a les taules 1.3 i 2.3 el paràmetre alfa diferencia entre 

pacients amb alt risc (FEV≤30%) i baix risc (FEV>30%) de patir mort cardíaca sobtada per a 

tots els pacients i per als pacients amb la patologia IDC. 

 

El paràmetre beta en canvi permet diferenciar entre pacients que han patit mort cardíaca 

sobtada i pacients que no l’han patit dins el grup de tots els pacients, taula 1.5. A més a més 

ha diferenciat els pacients que han patit taquicàrdia ventricular i pacients que no l’han patit 

dins el grup dels pacients amb patologia IDC, taula 2.3. Finalment el paràmetre beta també 

ha diferenciat els pacients segons l’edat dins el grup dels pacients amb la patologia CAD, 

taula 3.1. 

 

DFA ens ha permès discriminar els pacients pel sexe i per l’edat dins els grups de tots els 

pacients i dels pacients amb IDC, taules 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2, però només ens ha permès 

discriminar entre pacients amb alt i baix risc de patir mort cardíaca sobtada dins el grup de 

pacients amb cardiopatia dilatada idiopàtica, taula 3.3. Dins aquest mateix grup també ha 

diferenciat el sexe dels pacients, taula 3.2, però no l’edat com ha passat als grups de tots els 

pacients i IDC. Finalment DFA és l’únic paràmetre que ha discriminat els pacients segons la 

seva patologia, taula 4.1. 

 

Un cop vist això, la conclusió principal a la que es pot arribar després de la realització 

d’aquest projecte és que els indexes de la dinamica no lineal utilitzats  ténen un gran 

potencial a l’hora de detectar diferències en el nivell de variabilitat de les sèries RR en la 

classificacio del diferent risk de patir mort cardíaca sobtada.  

 

En finalitzar aquest Projecte de Fi de Carrera i tenint en compte els resultats obtinguts, es 

planteja en un futur realitzar una anàlisi discriminant dels indexos amb bon nivell de 

classificació (p-valor<0.05). Corroborant els resultats obtinguts mitjançant uns grups 

d’aprenentatge i de test formats per un major nombre de pacients. 


