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Resum 

A l’actualitat cada cop més gent pateix d’afeccions cardíaques severes i/o presents al llarg de la 

seva vida. Recentment hi ha cada cop més investigació biomèdica sobre les causes d’aquestes 

afeccions, no només ambientals, com ara la contaminació o l’estil de vida occidental, sinó 

també causes antropomètriques i genètiques de cada persona. 

En aquest marc, cada cop més hospitals catalans, com l’Hospital Clínic i l’Hospital de Sant Pau 

fan recerca sobre aquest tema conjuntament amb grups de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, en concret amb el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB). 

Aquest Projecte de Final de Carrera, per tant, està inclòs dins de la branca biomèdica, i al seu 

torn penja del projecte Evaluación del Equilibrio Simpático-Vagal en Relación a la Altura en 

Población General (projecte EVA) dut a terme per l’Hospital Clínic en col·laboració amb el 

CREB.  

En síntesi, el projecte tracta d’avaluar diferents paràmetres relacionats amb el to del Sistema 

Nerviós Autònom amb diferents característiques antropomètriques; en aquest estudi s’ha  

posat especial èmfasi en l’alçada, però també en l’IMC i les hores d’esport realitzades alallarg 

de l’any. Les dades s’han obtingut de voluntaris que s’han presentat a l’Hospital Clínic 

mitjançant un registre ECG, utilitzant un  Holter amb registres de 24h; aquestes dades s’han 

sotmès a un  amb el programari Matlab per a extreure’n els paràmetres de temps, freqüència i 

fractals considerats importants en aquesta recerca i seguidament s’han analitzat amb el 

programa SPSS d’inferència estadística.  

La conclusió principal d’aquest projecte és que, tot i les limitacions en el nombre de voluntaris i 

altres, hi ha paràmetres del registre ECG relacionats amb el balanç simpàtic-vagal que es 

correlacionen versemblantment amb l’alçada de la població; alhora, també hi ha altres 

paràmetres al llindar de la significació que poden ser objecte d’altres estudis sobre aquest 

tema en un futur. 

  



P à g i n a  | 4 

 

 

Avaluació de la resposta del SNA en relació a l’alçada de la població mitjançant senyals ECG 

  



P à g i n a  | 5 

 

 

Avaluació de la resposta del SNA en relació a l’alçada de la població mitjançant senyals ECG 

Sumari 

 

RESUM ................................................................................................................................................... 1 

SUMARI ................................................................................................................................................. 5 

ÍNDEX D’IL·LUSTRACIONS ....................................................................................................................... 7 

ÍNDEX DE TAULES ................................................................................................................................... 8 

1. GLOSSARI ...................................................................................................................................... 9 

TERMES MÈDICS ............................................................................................................................................ 9 

SIGLES I ACRÒNIMS ........................................................................................................................................ 9 

ALTRES ....................................................................................................................................................... 9 

2. PREFACI ....................................................................................................................................... 11 

2.1. ORIGEN DEL PROJECTE .................................................................................................................... 11 

2.2. MOTIVACIÓ .................................................................................................................................. 11 

3. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................. 13 

3.1. OBJECTIUS DEL PROJECTE ................................................................................................................. 13 

3.2. ABAST DEL PROJECTE ...................................................................................................................... 13 

4. CONCEPTES PREVIS ...................................................................................................................... 15 

4.1. SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM .......................................................................................................... 15 

4.2. SENYALS ECG ............................................................................................................................... 16 

5. ADQUISICIÓ DE SENYALS ECG I INTERVALS R-R ............................................................................ 19 

5.1. RECOLLIDA DE DADES FÍSIQUES ......................................................................................................... 19 

5.2. TRACTAMENT DE DADES .................................................................................................................. 24 

6. EXTRACCIÓ I ANÀLISI DE DADES .................................................................................................. 29 

6.1. EXTRACCIÓ DE PARÀMETRES AMB MÈTODES CLÀSSICS ............................................................................ 29 

6.1.1. Paràmetres temporals ...................................................................................................... 29 

6.1.2. Paràmetres freqüencials .................................................................................................. 31 

6.2. EXTRACCIÓ DE PARÀMETRES AMB MÈTODES NO LINEALS ........................................................................ 34 

6.2.1. Paràmetres de dinàmica fractal (alfa) ............................................................................. 34 

6.2.2. Power Law Behaviour o Pendent beta ............................................................................. 35 

6.3. ANÀLISI ESTADÍSTICA DE DADES ......................................................................................................... 37 

7. RESULTATS .................................................................................................................................. 39 

8. DISCUSSIÓ ................................................................................................................................... 49 

9. CONCLUSIONS ............................................................................................................................. 53 

10. IMPACTE ECONÒMIC, MEDIAMBIENTAL I SOCIAL .................................................................... 55 

10.1. IMPACTE ECONÒMIC ....................................................................................................................... 55 

10.2. IMPACTE MEDIAMBIENTAL ............................................................................................................... 56 

10.3. IMPACTE SOCIAL ............................................................................................................................ 56 

REFERÈNCIES ........................................................................................................................................ 57 



P à g i n a  | 6 

 

 

Avaluació de la resposta del SNA en relació a l’alçada de la població mitjançant senyals ECG 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................. 57 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA ................................................................................................................... 58 

ANNEX A: CARTELL DE CAPTACIÓ ......................................................................................................... 59 

ANNEX B: PROTOCOL DE CONSENTIMENT ........................................................................................... 61 

ANNEX C: PROGRAMA EVA_RR_MITV22.M ......................................................................................... 69 

ANNEX D: PROGRAMA GUIONHRV_24H2.M ........................................................................................ 73 

ANNEX E: PROGRAMES BETA.M I CALCBETA.M .................................................................................... 75 

ANNEX F: TAULES D’ESTADÍSTICS OBTINGUDES DEL PROGRAMARI SPSS ............................................. 77 

 

 

  



P à g i n a  | 7 

 

 

Avaluació de la resposta del SNA en relació a l’alçada de la població mitjançant senyals ECG 

Índex d’Il·lustracions 

Il·lustració 1: Senyal ECG: ones PQRST (Electrocardiografia.es) ................................................. 16 

Il·lustració 2: Recorregut de la sang durant la FA (Hall, 2010) .................................................... 17 

Il·lustració 3: Diferències entre ritme normal i fibril·lació auricular(Torpy et al., 2010) ............ 17 

Il·lustració 4: Aparell Holter de General Electrics (Manual d’usuari Holter) ............................... 20 

Il·lustració 5: Aparell Holter amb els elèctrodes ......................................................................... 20 

Il·lustració 6: Aparell Holter desmuntat ...................................................................................... 21 

Il·lustració 7: Col·locació dels 6 primers elèctrodes del Holter (University of Nottingham) ....... 21 

Il·lustració 8: Col·locació dels 10 elèctrodes del Holter segons codi de colors (Manual d’usuari 

Holter) ......................................................................................................................................... 22 

Il·lustració 9: Elèctrodes del Holter amb codi de colors (Pan-SW) .............................................. 22 

Il·lustració 10: Col·locació dels elèctrodes en un pacient real .................................................... 23 

Il·lustració 11: Elèctrodes amb coixinet, del dret i del revés ...................................................... 23 

Il·lustració 12: Gràfic del senyal no filtrat del subjecte 53 (artefactes eliminats) ...................... 25 

Il·lustració 13: Gràfic del senyal del subjecte 53 eliminant els batecs tipus "S" i "V" ................. 26 

Il·lustració 14: Gràfic del senyal del subjecte 53 reemplaçant els batecs "S" i "V"..................... 26 

Il·lustració 15: Esquema del procés a seguir per trobar PSD ...................................................... 32 

Il·lustració 16: Densitat espectral de potència distribuïda en bandes (Task Force, 1996). ........ 32 

Il·lustració 17: Pendents d'alfa (Peng et al., 1995) ...................................................................... 34 

Il·lustració 18: Pendent beta I ..................................................................................................... 35 

Il·lustració 19: Pendent beta II .................................................................................................... 36 

Il·lustració 20: Canvis del pendent beta en diferents tipus de persones .................................... 36 

 

  



P à g i n a  | 8 

 

 

Avaluació de la resposta del SNA en relació a l’alçada de la població mitjançant senyals ECG 

Índex de Taules 

Taula 1: Amplada de les bandes de freqüència .......................................................................... 33 

Taula 2: Resultats de les proves K-S sobre els paràmetres clínics .............................................. 39 

Taula 3: Resultats de les procés K-S sobre paràmetres temporals I ........................................... 39 

Taula 4: Resultats de les procés K-S sobre paràmetres temporals II .......................................... 39 

Taula 5: Resultats de les procés K-S sobre paràmetres freqüencials I ........................................ 39 

Taula 6: Resultats de les procés K-S sobre paràmetres freqüencials II ....................................... 40 

Taula 7: Resultats de les procés K-S sobre paràmetres alfa ........................................................ 40 

Taula 8: Resultats de la prova K-S sobre el paràmetre beta ....................................................... 40 

Taula 9: Estadístics descriptius de l'alçada .................................................................................. 41 

Taula 10: Mitjana, desviació típica i significació contra la variable Alçada ................................. 42 

Taula 11: ANOVA contra el factor IMC ........................................................................................ 44 

Taula 12: Mitjana, desviació típica i significació contra la variable Esport ................................. 46 

Taula 13: Correlació de Pearson contra Alçada, IMC i Exercici ................................................... 48 

Taula 14: Correlacions de Spearman contra Alçada, IMC i Exercici ............................................ 48 

Taula 15: Costs del projecte ........................................................................................................ 55 

Taula 16: Estadístics del grup del programa SPSS (variable d'agrupació: Alçada) ...................... 79 

Taula 17: Prova de mostres independents del programa SPSS (variable d'agrupació: Alçada) .. 84 

Taula 18: Taula ANOVA d'un factor amb 3 grups del programa SPSS (factor: IMC) ................... 88 

Taula 19: Estadístics del grup del programa SPSS (variable d'agrupació: Esport) ...................... 90 

Taula 20: Prova de mostres independents del programa SPSS (variable d'agrupació: Esport) .. 96 

  



P à g i n a  | 9 

 

 

Avaluació de la resposta del SNA en relació a l’alçada de la població mitjançant senyals ECG 

1. Glossari 

Aquest projecte és un projecte desenvolupat a l’àmbit mèdic, per tant es facilita un petit 

glossari de termes mèdics emprats en aquesta memòria. 

Termes mèdics 

 Cardiopatia: malaltia que afecta al cor. 

 Taquicàrdia: augment del ritme dels batecs del cor. El batec ha d’estar entre uns 60 i 100 

batecs per minut per a ser considerat normal. 

 To Vagal: to parasimpàtic, anomenat així per la importància del nervi vague en aquest 

sistema.HRV: sigles de ‘Heart Rate Variability’ en anglès. Indica variabilitat del ritme del 

cor, representat pel temps entre batecs. 

Sigles i acrònims 

 CREB: Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 

 EVA: Evaluación del Equilibrio Simpático-Vagal en Relación a la Altura en Población 

General 

 FA: Fibril·lació Auricular 

 IMC: Índex de Massa Corporal o Body Mass Index en anglès. Permet veure de manera 

ràpida si hi ha problemes de pes. 

 INE: Institut Nacional d’Estadística 

 SNA: Sistema Nerviós Autònom. 

Altres 

 Interval NN: diferència de temps entre batecs normals. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte forma part d’un projecte de gran abast portat a terme per l’Hospital Clínic de 

Barcelona. El projecte, anomenat Evaluación del Equilibrio Simpático-Vagal en Relación a la 

Altura en Población General, i pel qual s’utilitzarà d’ara endavant l’acrònim EVA, tracta 

d’avaluar la preeminència de la fibril·lació auricular, segons l’equilibri simpatovagal, i 

correlacionar-la amb l’alçada de la població general; ja s’ha estudiat repetidament la relació 

d’aquesta cardiopatia amb factors com ara hipertensió, cardiopaties prèvies, edat, obesitat...  

La Unitat d’Arítmies de l’Hospital Clínic, en estudis anteriors, va demostrar la importància de 

l’alçada com a factor independent i de risc en pacients amb cardiopatia prèvia, i per tant es vol 

confirmar o descartar aquesta proposta en pacients sans. 

Per a més informació sobre la fibril·lació auricular (o FA), vegeu l’apartat 4.2. 

2.2. Motivació 

La motivació per aquest projecte és múltiple; primerament, el fet de participar en un estudi 

científic i multidisciplinari on hi col·laboren institucions de gran prestigi, tant acadèmic com 

d’investigació ha fet que sigui un valor afegit poder col·laborar en un projecte d’aquesta 

envergadura. S’ha pogut experimentar una part important del procés d’investigació científica 

des de dins, cosa que és una gran experiència. 

També hi és molt present la vessant social d’aquest projecte, ja que els resultats que 

s’obtindran ajudaran a fer desenvolupar la recerca en una cardiopatia cada cop més estesa a la 

societat occidental; aquesta recerca duta a terme per l’Hospital Clínic pot col·laborar a salvar 

moltes vides en un futur proper. 

A més, hi ha el factor motivacional de tractar amb problemes reals i no teòrics, en els quals es 

pot veure l’aplicació dels coneixements teòrics ja estudiats, tant mèdics com científics, i la 

manera com es relacionen.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Els objectius d’aquest projecte es divideixen bàsicament en dos grans subobjectius: 

 Extreure les dades electrocardiogràfiques aconseguides a l’Hospital Clínic i analitzar-les 

amb mètodes de temps i freqüència ( mètodes clàssics d’anàlisi de senyals) i mètodes 

no lineals (paràmetres fractals i beta). S’utilitzarà el programari Matlab. 

 Fer un estudi estadístic correlacionant les dades i paràmetres obtinguts amb alguns 

factors clínics de cada pacient com ara alçada, IMC i esforç físic realitzat. Es durà a 

terme amb el programari estadístic SPSS. 

Les dades estadístiques obtingudes en aquest projecte només serviran de confirmació d’altres 

estudis desenvolupats per el grup d’investigació i per a extreure’n conclusions pròpies, però no 

s’utilitzaran per al projecte EVA.  

3.2. Abast del projecte 

Dins de l’abast es pot trobar: 

 Estudi previ a nivell usuari (no expert) de fisiologia del cor i del Sistema Nerviós 

Autònom 

 Estudi amb el programari Matlab dels següents paràmetres: 

o Anàlisi en temps: RR, SDNN i altres mesures obtingudes a partir d’aquestes 

o Anàlisi en bandes de freqüència: HF (altes), LF (baixes), ULF (ultra-baixes) i 

altres obtingudes a partir d’aquestes 

o Anàlisi de la complexitat: paràmetres alfa1, alfa2 i beta 

 Estudi estadístic amb el programari SPSS: correlació i inferència estadística entre els 

paràmetres abans esmentats i paràmetres clínics rellevants (alçada, IMC i esport físic 

realitzat). 

En canvi, queda fora de l’abast d’aquest projecte extrapolar les conclusions de correlació 

de dades  o inferir cardiopaties a través dels paràmetres i correlacions obtinguts. 
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4. Conceptes previs 

4.1. Sistema Nerviós Autònom 

El sistema nerviós és l’encarregat de transportar la informació per tot el cos, des del cervell fins 

a qualsevol fibra o múscul, incloent també les vísceres.  

Es divideix anatòmicament en Sistema Nerviós Central i Sistema Nerviós Perifèric. El Sistema 

Nerviós Central o SNC es compon dels òrgans presents a dins la cavitat cranial (el cervell, 

cerebel, etc.) i la medul·la espinal; el Sistema Nerviós Perifèric o SNP és el que porta informació 

als músculs i tendons. Els nervis del sistema nerviós es divideixen en vies aferents (on la 

circulació d’informació arriba al SNC provinent dels músculs) i vies eferents, que segueixen el 

camí contrari. 

Dins del SNP es pot tornar a fer una divisió, en aquest cas atenent a la funcionalitat; per tant, 

es divideix entre Sistema Nerviós Somàtic i Sistema Nerviós Autònom. El Sistema Nerviós 

Somàtic és el que s’encarrega de les accions voluntàries del cos. 

El Sistema Nerviós Autònom o SNA és el més interessant per a aquest projecte. És el que 

s’encarrega de les funcions ‘automàtiques’ del cos, com ara respirar, suar, dilatar i contraure el 

cor, dilatar els ulls, fer bategar el cor... És a dir, que totes les funcions del SNA es fan de 

manera inconscient. Els nervis del SNA innerven tota mena d’òrgans del cos. 

El Sistema Nerviós Autònom se subdivideix al seu torn en sistema simpàtic i parasimpàtic, que 

actuen fent funcions en certa manera oposades. Contra l’opinió principal, no estan mai 

completament desactivats, sinó que tenen potencials d’acció i repòs. 

El sistema simpàtic és el que predisposa, en termes senzills, a ‘lluitar o córrer’ (Fight or Flight 

en anglès). Aquest sistema fa augmentar el batec del cor i disminueix el volum de sang aportat 

a l’estómac per a innervar el cor i els músculs; contrau les pupil·les i posa en tensió en resposta 

a una situació estressant, per a prevenir un ensurt o un atac.  

El sistema parasimpàtic, de vegades també anomenat vagal a causa del nervi vague, és el 

sistema de ‘reposar o digerir’ (Rest or Digest). Aquest sistema relaxa el cor, per exemple, el fa 

bategar més lentament per a afavorir els processos sobretot digestius. 

En aquest estudi la resposta del SNA, en concret la del sistema parasimpàtic o vagal, es 

mesurarà a través de la resposta del cor; a través del que s’anomena HRV (vegeu Glossari). 
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4.2. Senyals ECG 

Un senyal ECG és un senyal electrocardiogràfic; és a dir, un senyal elèctric dels batecs del cor. 

Les ones típiques són com les que es poden observar a la imatge següent. 

 

Il·lustració 1: Senyal ECG: ones PQRST (Electrocardiografia.es) 

Consta de 5 ones anomenades P, Q, R, S i T; els noms es van triar perquè estaven ‘al mig’ de 

l’alfabet i eren consecutives. 

Per a aquest treball, sobretot pel que fa a les mesures de temps, el que més interessa és l’ona 

R; en concret, la diferència de temps entre dues ones R, que s’anomena interval RR, el que 

donarà una idea del temps entre batecs o Heart Rate Variability (HRV). 

La fibril·lació auricular, o FA, és un tipus d’arítmia; és a dir, és una malaltia en la qual el ritme 

normal del cor, també anomenat ritme sinusal, es perd, ja sigui perquè es perd el ritme o la 

velocitat del batec. En aquest cas la FA es dóna quan el ritme del cor és irregular; això 

normalment dóna com a conseqüència batecs molt ràpids, però no s’ha de confondre amb una 

taquicàrdia. En essència, les aurícules no bombegen la sang cap als ventricles i disminueix 

l’eficiència del batec; la sang no circula correctament pel cor i, encara que no és mortal, pot ser 
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molt dolorosa en ocasions. En un electrocardiograma es pot veure per una absència parcial o 

total d’ones P. 

 

Il·lustració 2: Recorregut de la sang durant la FA (Hall, 2010) 

 

 

Il·lustració 3: Diferències entre ritme normal i fibril·lació auricular(Torpy et al., 2010) 

 

En aquest estudi s’obtindran diferents paràmetres sobre el funcionament del cor i es tractarà 

de correlacionar-los amb paràmetres físics de la població. Aquest funcionament del cor, com 

es pot veure a partir de l’apartat anterior, té molta relació amb l’equilibri dels sistemes 

simpàtic i parasimpàtic, per tant es pot relacionar la resposta del SNA amb els registres 

cardíacs obtinguts en aquest estudi. En concret, la FA s’associa a un to vagal alt; ja s’ha 

estudiat aquest efecte en persones grans, i ara es vol estudiar en persones joves i sanes, ja que 

també hi ha indicis que una major estatura també s’associa a un to vagal alt.  
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5. Adquisició de senyals ECG i intervals R-R 

5.1. Recollida de dades físiques 

Aquest projecte s’emmarca en una iniciativa de la Unitat d’Arítmies de l’Hospital Clínic de 

Barcelona, per tant la recollida de dades es fa en aquest hospital. Abans de començar el procés 

de captació de dades, el projecte va haver de ser aprovat pel Comitè d’Ètica de l’Hospital 

Clínic, ja que es tracta d’investigar amb éssers humans que conté informació personal; per 

tant, es va assegurar que a la base de dades utilitzada en aquest projecte no hi hagués cap 

dada que pogués identificar el voluntari, com ara nom, historial clínic o inicials; en comptes 

d’això se’ls va assignar un número de subjecte. Hi ha una altra base de dades, protegida per un 

dels investigadors principals, que sí  pot identificar el número de subjecte amb les seves dades 

identificatives, per si calgués extreure aquesta informació. 

Els participants, joves d’entre 20 i 30 anys sense malalties cardíaques, es presenten 

voluntàriament a l’Hospital Clínic arrel d’un procés de captació consistent en cartells 

informatius penjats als suros de la universitat participant i per l’hospital (veure annex A). És a 

causa d’aquesta restricció que l’edat no es té en compte com a factor precipitant en aquest 

estudi. A més dels cartells, els integrants d’aquesta iniciativa en fan promoció als diferents 

espais a què tenen accés. 

Un cop el voluntari es presenta a l’Hospital Clínic de Barcelona, el personal mèdic procedeix a 

informar-lo de l’estudi i examinar-lo (mesures de pes, alçada i mesura de la tensió). El personal 

mèdic també s’encarrega de fer signar al voluntari el protocol de consentiment i fer-li un 

qüestionari amb preguntes sobre la seva activitat física i horaris de son i menjars. Tots dos 

documents s’adjunten a l’annex B. 

Després, el personal mèdic col·loca al voluntari un aparell Holter de la casa General Electrics, 

com el que es pot veure en la imatge següent (per veure les especificacions tècniques de 

l’aparell, vegeu la pàgina oficial del distribuïdor a la llista de referències). 
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Il·lustració 4: Aparell Holter de General Electrics (Manual d’usuari Holter) 

L’aparell Holter és un aparell per mesurar el ritme cardíac no invasiu, que consisteix en un 

registre del ritme cardíac durant períodes de 24 a 48 hores a una freqüència de 128 Hz. Durant 

aquest temps, el pacient porta l’aparell en un cinturó i fa vida normal. 

 

Il·lustració 5: Aparell Holter amb els elèctrodes 
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Il·lustració 6: Aparell Holter desmuntat 

Aquest aparell en concret porta dues bateries AA que li permeten una autonomia de 

gairebé 24 hores, i té 10 elèctrodes de diferents colors que es col·loquen al tronc del voluntari. 

D’aquests 10 elèctrodes, n’hi ha dos que es col·loquen a l’estèrnum, a dreta i esquerra 

d’aquest, a l’alçada que indica la imatge següent, i quatre elèctrodes més que es col·loquen 

envoltant el pit esquerre. 

 

Il·lustració 7: Col·locació dels 6 primers elèctrodes del Holter (University of Nottingham) 

Els quatre elèctrodes restants en general es col·loquen a les extremitats, però en aquest estudi 

es fa servir una combinació diferent, anomenada derivació de Mason-Likar, i es col·loquen als 

omòplats (dret i esquerre) i als punt més superior de la pelvis (també dret i esquerre) tal i com 

s’indica a la imatge següent, extreta del manual del Holter.  
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Il·lustració 8: Col·locació dels 10 elèctrodes del Holter segons codi de colors (Manual d’usuari Holter) 

Els elèctrodes tenen un codi de colors assignats per tal que la seva col·locació sigui senzilla i 

sigui sempre la mateixa; els elèctrodes que utilitza el Holter es mostren a la imatge següent: 

 

Il·lustració 9: Elèctrodes del Holter amb codi de colors (Pan-SW) 
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Il·lustració 10: Col·locació dels elèctrodes en un pacient real 

Tots els elèctrodes tenen un coixinet amb un gel especial que facilita l’adherència al cos i a més 

afavoreix la conducció dels senyals elèctrics. 

 

Il·lustració 11: Elèctrodes amb coixinet, del dret i del revés 

Un cop els elèctrodes han estat col·locats, es protegeixen amb una xarxa que fa la funció de 

protecció i subjecció dels elèctrodes per a què no es desenganxin. 

El voluntari porta aquest sistema durant 24 hores en les quals fa vida normal, anotant les seves 

hores de descans i de menjars per tal que aquests períodes es tinguin en consideració quan es 

fa l’estudi del ritme cardíac. Cal apuntar que durant la son el batec del cor s’alenteix, i de la 

mateixa manera en els períodes de digestió, per tant aquests lapses de temps cal tenir-los en 

compte com a un fet normal i no anormal, com podria passar si es tinguessin els registres 

sense aquesta informació addicional. Durant aquest temps el pacient no es pot dutxar perquè 

es desenganxarien els elèctrodes, per tant és recomanable no fer esforços físics excessius per 

no suar en quantitat. 
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Acabades les 24 hores el voluntari ha de tornar a l’Hospital Clínic on un metge li desenganxarà 

els elèctrodes del Holter i guardarà les dades. Un cop es treu el Holter, el voluntari no ha de fer 

res més, tot i que en alguns casos rebrà al correu electrònic una valoració del seu estar cardíac 

fet pels cardiòlegs de l’Hospital Clínic com a compensació. 

5.2. Tractament de dades 

Dels aparells Holter se’n poden extreure les dades en diferents formats;  per exemple, es pot 

extreure el senyal cru en un fitxer *.SIG, però els que més interessen per aquest projecte són 

els fitxers en format *.ANN i *.HEA. 

Els fitxers *.ANN són fitxers d’anotacions; en ells cada ‘succés’ o ‘ocurrència’ en el temps de 

mostratge es guarda i es codifica com a una tupla, que té diferents valors; els més importants 

per a aquest estudi són el temps absolut en el que ha ocorregut i el tipus (soroll, artefacte, N, 

V, A o S, que s’explicaran més endavant). 

Els fitxers *.HEA són les capçaleres; porten informació del número de pacient i de la freqüència 

a la qual es mostreja. 

Per a extreure aquestes dades cal un mòdul especial de MATLAB, que és de descàrrega 

gratuïta per mitjà del programari de Physionet (Silva i Moody, 2010). Aquest mòdul està 

enfocat a llegir i realitzar diferents operacions amb aquest tipus de senyal; és un mòdul creat i 

utilitzat pel MIT. 

Primer els metges de l’Hospital Clínic fan un primer tractament de les dades i, basant-se en la 

seva experiència, corregeixen les anotacions que puguin ser susceptibles de dubte. 

Un cop el fitxer està corregit, es llegeix amb el Matlab i se’l passa per un primer filtre per a 

condicionar el senyal, anomenat ‘EVA_RR_MITv22.m’ (veure Annex C). Com s’ha comentat 

abans, cada succés té associada una lletra que representa el tipus; N per a un batec normal, S 

per a un batec supraventricular, A per a un batec auricular, V per a un batec ventricular, | per a 

un artefacte  i ~ per a soroll. El paràmetre més important del senyal, com s’ha comentat al 

capítol anterior, és el que s’anomena interval R-R. Aquest interval s’aconsegueix restant cada 

temps amb el seu anterior, ja que de les dades se n’extreu un vector de temps; però com es 

tracta de temps ‘absoluts’ d’ocurrència i aquí es busca l’interval s’ha de fer la diferència. 
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Il·lustració 12: Gràfic del senyal no filtrat del subjecte 53 (artefactes eliminats) 

Ara bé, no tots els batecs són ‘aptes’ per a poder fer aquesta diferència; per exemple, els 

successos que tenen associat el símbol “|” són artefactes; això significa que no són batecs, sinó 

que són interferències, per exemple, són coses que el Holter detecta com un batec QRS i que 

en el fons no ho és, com pot ser una ona T molt gran o un pic en el registre, causat per 

moviments dels elèctrodes, petits canvis de voltatge, etc. Aquests successos sempre s’eliminen 

de la mostra. Els successos amb el símbol “~” indiquen que és soroll, són batecs sorollosos; 

com sempre van en parelles, el criteri utilitzat és eliminar els dos successos i el següent. 

Els batecs tipus “A” no apareixen a les mostres, per tant no cal fer un filtratge específic. Pels 

batecs tipus “V” i “S” hi ha dues opcions vàlides; una primera opció és eliminar-los i una altra 

opció és reemplaçar el batec amb el qual es treballa i el següent amb la mitja dels 5 batecs 

anteriors que siguin vàlids, és a dir, que siguin tipus “N”. Aquesta mitja també es pot fer amb 

un altre nombre de batecs, però 5 és el mínim recomanable per a no corrompre la mostra. 
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Il·lustració 13: Gràfic del senyal del subjecte 53 eliminant els batecs tipus "S" i "V" 

 

Il·lustració 14: Gràfic del senyal del subjecte 53 reemplaçant els batecs "S" i "V" 



P à g i n a  | 27 

 

 

Avaluació de la resposta del SNA en relació a l’alçada de la població mitjançant senyals ECG 

Un cop les dades han estat filtrades per a cada pacient, ja es pot procedir a l’anàlisi d’aquestes. 

Ara el senyal que tenim s’anomena interval NN; és un acrònim de “Normal-to-Normal”, ja que 

en comptes de tenir l’interval RR com es tenia abans, s’ha filtrat el senyal de tal manera que 

tots els successos són batecs “N” o normals. 

Com s’han utilitzat ambdós mètodes (eliminar o reemplaçar els batecs “S” i “V”) per a fer les 

anàlisis també es faran servir els dos jocs, de manera que també es veurà si hi ha diferències 

fent servir una metodologia o una altra. 
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6. Extracció i anàlisi de dades 

6.1. Extracció de paràmetres amb mètodes clàssics 

Per a extreure els paràmetres clàssics es fa servir un programa anomenat “guionHRV_24h2.m”, 

que es pot trobar a l’Annex D. Aquest programa bàsicament crida altres programes 

encarregats de calcular els paràmetres de temps, freqüència i densitat de potència espectral 

(alfa) i retorna les dades en 3 excels diferents, ordenant els paràmetres desitjats segons el 

número de pacient. 

6.1.1. Paràmetres temporals 

Com a paràmetres temporals clàssics, en aquest projecte s’han pres els que descriu la Task 

Force de 1996; aquests paràmetres han estat utilitzats en altres estudis del mateix grup 

d’investigació (Gomis et al., 2012).  

El paràmetre més fàcil de trobar i més directament aplicable és la mitjana dels intervals NN, 

anomenada RRmean. Aquesta variable es mesura en ms/batec; es recorda que en aquest pas ja 

s’ha filtrat el senyal, per tant per a calcular el ritme del cor en bpm (batecs per minut) només 

s’ha d’invertir aquest paràmetre i multiplicar per 60000. 

            
∑              

   

 
 [1] 

 

També es calcula la desviació estàndard dels intervals NN, que s’anomena SDNN (de les sigles 

“Standard Deviation from Normal-to-Normal”); aquesta desviació es calcula en períodes de 24 

hores. 

     √∑       ̅̅ ̅̅    
   

   
  [2] 

 

Hi ha un índex molt semblant en nom, amb el qual s’han d’evitar confusions, que s’anomena 

SDANN. Aquest dóna informació sobre la mitjana de les desviacions estàndard dels intervals 

NN en períodes de 5 minuts; bàsicament per a calcular-lo es divideix tot el temps d’estudi en 

finestres de 5 minuts, per a cada finestra es calcula la desviació estàndard i després es fa la 

mitja de totes les desviacions. Aquest índex dóna una idea sobre la variabilitat de la freqüència 

del cor en cicles llargs, com ara el cicle que ocupa aquest estudi, que és un cicle de 24 hores.  
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Per a completar aquesta informació hi ha l’índex SDNN5m, que estudia la desviació estàndard 

de les mitjanes d’intervals RR en períodes de 5 minuts; per tant mesura la variabilitat però en 

cicles curts. 

Per a acabar, el paràmetre rMSSD es calcula com l’arrel quadrada de la mitjana dels quadrats 

de les diferències d’intervals NN consecutius (equació 3); el paràmetre NN50 dóna el número 

de diferències entre intervals NN que són majors que 50 ms (equació 4), i dividint el paràmetre 

NN50 entre el total d’intervals NN s’obté l’índex pNN50 (equació 5). Tots aquests índexs 

estimen les variacions a alta freqüència i a curt termini, per tant estan molt correlacionades 

entre elles. 

      √∑ |         |    
   

   
 [3] 

 

     ∑      
       {

       |         |       

       |         |       
} [4] 

 

      
∑      

   

 
 [5] 

 

El paràmetre MIRR és el rang interquartil de les dades, és a dir, la diferència entre el primer i el 

tercer quartil, com es pot veure a l’equació 6. Els quartils són mesures, com la mediana, de 

posició; el quartil Q1 s’obté del número que deixa un 75% de les dades per sobre i un 25% per 

sota, i el quartil Q3 a la inversa, deixant un 25% de les dades per sobre i un 75% per sota. 

           [6] 

EN canvi, el paràmetre SDSD mesura les desviacions estàndard de les diferències entre 

intervals NN adjacents. L’abreviació DARR es defineix a l’equació 8. 

     √∑              ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      
   

   
  [7] 

 

     |         | [8] 

D’entre tots els proposats, seguint la guia de la Task Force i sabent que tots estan molt 

relacionats entre sí, es resol parar especial atenció al paràmetre SDNN per ser una estimació 

del HRV total; al paràmetre SDANN per ser una estimació a llarg termini dels components del 

HRV i al paràmetre rMSDD per ser una estimació d’aquests components però a curt termini.  
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6.1.2. Paràmetres freqüencials 

La potència total o Ptot es calculava clàssicament mitjançant la transformada de Fourier, ja que 

és la potència a tot l’espectre de freqüències, eliminant-ne el valor mig. També es pot calcular 

assumint que és la variància en l’anàlisi espectral. 

En aquest cas, es calcula com la densitat de potència espectral (PSD, per les sigles en anglès: 

Power Spectra Density) amb un mètode auto-regressiu (AR) d’odre 16; l’ordre ja ve donat en 

base a altres estudis. 

Els paràmetres del mètode AR d’ordre p es troben amb l’equació següent: 

       ∑                
 
                   [9] 

 

En el present projecte s’utilitza el mètode de Burg per a estimar aquests paràmetres (Sörnmo i 

Laguna, 2005). Un cop trobats, la PSD s’estima amb l’equació següent: 

       
  

 

|    | 
]
     

 
  

 

|  ∑    
       

   |
  [10] 

 

El paràmetre k indica el retard, i    
  és la variància de l’error en obtenir els paràmetres del 

model. 
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Il·lustració 15: Esquema del procés a seguir per trobar PSD 

 

Al seu torn, aquesta potència es divideix en bandes de diferents freqüències, com es pot veure 

a la imatge inferior; ULF (Ultra Low Frequency; només apareix en registres llargs, com el que 

s’està estudiant en aquest projecte), VLF (Very Low Frequency), LF (Low Frequency) i HF (High 

Frequency). La suma de totes aquestes, excepte de VLF, donarà com a resultat la potència 

total. 

 

Il·lustració 16: Densitat espectral de potència distribuïda en bandes (Task Force, 1996). 
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Les bandes de potència indicades a la figura anterior es resumeixen en una taula, per a ser més 

visuals. 

 

Banda Freqüències 

ULF ≤ 0.003 Hz 

VLF 0.003 Hz – 0.04 Hz 

LF 0.04 – 0.15 Hz 

HF 0.15 Hz – 0.4 Hz 

Taula 1: Amplada de les bandes de freqüència 

Els índexs LF i HF tenen a veure amb l’equilibri simpatovagal del SNA; en concret, l’índex HF es 

considera una resposta del sistema parasimpàtic, mentre que l’índex LF es considera una 

resposta que inclou ambdós subsistemes. Per això es fa el quocient LF/HF; aquest quocient 

indica el balanç dels sistemes simpàtics i parasimpàtics, de manera que si és alt el balanç 

afavoreix al sistema simpàtic i si és de valor baix indica preeminència del sistema parasimpàtic. 

Com els components freqüencials no segueixen una distribució gaussiana, ja que queden 

escorades, per tal de poder aplicar diferents estadístics se’ls aplica el logaritme per tal de 

normalitzar-les; d’aquí surten els paràmetres LFnorm i HFnorm. Les fórmules per calcular-los 

són les que segueixen: 

       
  

        
      [11] 

        
  

        
    [12] 
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6.2. Extracció de paràmetres amb mètodes no lineals 

6.2.1. Paràmetres de dinàmica fractal (alfa) 

Els paràmetres de potència espectral s’anomenen “alfa”, i es relacionen amb l’autosemblança 

del propi senyal. En general, el senyal RR fluctua a les persones sanes i per tant el batec té 

característiques caòtiques i fractals; és per això que s’utilitzen els paràmetres DFA o alfa 

(Detrended Fluctuation Analysis, o anàlisi de les fluctuacions sense tendències). 

S’obtenen dividint tot el registre en finestres en les quals s’obté el pendent; s’ha comprovat 

que per a finestres baixes (entre 4 i 11 batecs) la recta té un pendent, però per a finestres més 

altes (entre 12 i 20 batecs) la recta canvia sobtadament de pendent, com es pot veure a la 

imatge a continuació. 

 

Il·lustració 17: Pendents d'alfa (Peng et al., 1995) 

Si l’alfa és el més semblant possible a 1 significa que el senyal és fractal; és a dir, significa que 

pertany a un batec sa. En canvi si s’apropa a 0,5 significa que les dades no estan 

correlacionades entre sí; això s’anomena “soroll blanc” i denota una degradació del Sistema 

Nerviós Autònom. Aquesta degradació sol venir associades a una edat avançada o a diferents 

patologies cardíaques. Per contra, si l’alfa és semblant a 1,5 indica que és un senyal molt 

predictible i determinista; és a dir, que es comporta com una sinusoide de llibre, i també indica 

problemes, ja que el ritme cardíac és més aviat fractal. 
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6.2.2. Power Law Behaviour o Pendent beta 

En aquest projecte s’ha decidit utilitzar el paràmetre “beta” com a exemple dels paràmetres 

extrets amb mètodes no lineals. 

Aquest paràmetre beta s’obté del gràfic espectral; el que es fa és graficar la densitat de 

potència espectral en un gràfic log-log (logarítmic). Això dóna un resultat com el que es veu a 

continuació: 

 

Il·lustració 18: Pendent beta I 

 

Es pot observar que el gràfic presenta un pendent descendent entre -3 i -1; aquest pendent és 

el paràmetre beta, ja que aquesta escala és logarítmica. També es pot observar una mena de 

recuperacions durant el pendent, que no són iguals per a subjectes diferents, com es pot veure 

comparant les il·lustracions 19 i 20.  
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Il·lustració 19: Pendent beta II 

Aquest pendent s’ha demostrat més gran en pacients amb problemes cardiovasculars, com es 

pot veure a la imatge següent (Bigger et al, 1996). 

 

 

Il·lustració 20: Canvis del pendent beta en diferents tipus de persones 
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6.3. Anàlisi estadística de dades 

La primera acció a dur a terme és analitzar la normalitat de les dades mitjançant el test de 

Kolmogorov-Smirnov o test K-S. En aquest test es mesura la semblança entre variables amb 

una significació o confiança de p < 0,05. La hipòtesi nul·la que es pren és assumir la normalitat 

de les dades; és a dir, que aquestes s’ajustin a una distribució gaussiana. En cas contrari, la 

hipòtesi alternativa assumeix que les dades no segueixen una distribució normal. 

Si la prova resulta significativa, hi ha una confiança del 95% de rebutjar la hipòtesi nul·la i 

abraçar l’alternativa; en altres paraules, assumint la hipòtesi alternativa com a certa només hi 

ha un 5% d’error. 

Aquesta prova és crucial, ja que per a poder analitzar les dades s’ha de saber si aplicar proves 

paramètriques, com ara la T-Student o l’ANOVA, o proves no paramètriques. En aquest cas, 

s’aplicaran proves contra alçada, exercici físic i IMC; proves t-Student si les dades estudiades 

segueixen una distribució normal i proves no paramètriques, basades en la mediana i el rang 

interquartíl·lic, per a distribucions no normals. 

El paràmetre clau a estudiar és l’alçada de la població; segons paràmetres clínics, i com no es 

disposa de dades sobre el sexe del subjecte, i per tant no es poden fer subgrups, s’admet com 

a punt de tall d’aquest factor la mediana. També es compararà amb el paràmetre IMC (Índex 

de Massa Corporal, a l’equació 13). El paràmetre IMC s’estima que, si és superior a 25 indica 

problemes de sobrepès, arribant a l’obesitat si l’IMC > 30. En canvi, un IMC per sota de 19 

indica problemes en el sentit contrari, per massa poc pes. En aquest estudi es compararan les 

persones amb IMC normal (entre 19 i 25) amb les persones amb IMC fora dels límits, recreant 

amb una anàlisi ANOVA els tres grups abans esmentats i veient si hi ha diferències o no entre 

grups. 

    
   

        [13] 

 

El paràmetre d’exercici físic s’ha recollit com les hores d’exercici físic intens fetes en un any. 

Per a aquestes dades, els subjectes es distribueixen en dos grups, segons si han fet o no 

exercici físic intens durant l’últim any.  
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S’estableix un mínim de 100 hores d’exercici físic intens; a partir d’aquest valor es considerarà 

que sí s’ha fet exercici, mentre que un valor inferior indica que no. Cal considerar que aquest 

valor significa haver fet 2 hores d’exercici a la setmana, per tant es creu que és un valor 

bastant ajustat a la realitat dels joves dels quals es tenen dades. 

Pel que fa a les anàlisis paramètriques, comparant aquelles dades que segueixin una 

distribució gaussiana amb l’alçada, es farà servir la prova T-Student, ja que només es comparen 

dos grups de variables. La hipòtesi nul·la serà que els grups presenten mitjanes semblants per 

a l’índex avaluat o bé que les dades no estan correlacionades entre sí, mentre que la hipòtesi 

alternativa serà que els grups son diferents d’acord amb l’índex o que sí existeix una correlació 

entre aquestes dades. La confiança serà igualment de p < 0.05. També es farà servir la 

correlació de Pearson per a extreure’n dades més clares. 

Pel que fa a les anàlisis no paramètriques, es farà servir proves no paramètriques per a 

mostres independents. En aquest cas, s’estudiarà la correlació entre variables fent servir la Rho 

de Spearman. 
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7. Resultats 

Els resultats de la prova de normalitat s’adjunten a continuació: 

Taula 2: Resultats de les proves K-S sobre els paràmetres clínics 

Taula 3: Resultats de les procés K-S sobre paràmetres temporals I 

Taula 4: Resultats de les procés K-S sobre paràmetres temporals II 

Taula 5: Resultats de les procés K-S sobre paràmetres freqüencials I 

 

 

Alçada (cm) Pes (Kg) IMC (Kg/m2) Cintura (cm) Cadera (cm)

Exercici 

intensitat 3/4 

darrer any

47 46 42 38 34 53

Media 170,51 66,10 22,6524 75,51 95,56 133,0740

Desviación típica 9,541 15,338 4,45412 13,309 9,073 158,77013

Absoluta ,137 ,133 ,144 ,136 ,165 ,201

Positiva ,137 ,133 ,144 ,136 ,165 ,176

Negativa -,093 -,087 -,109 -,102 -,087 -,201

,942 ,900 ,934 ,841 ,963 1,463

,338 ,392 ,348 ,479 ,312 ,028Sig. asintót. (bilateral)

 

N

Parámetros normales
a,b

Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

RRmean SDNN rMSSD SDANN SDNN5m

45 45 45 45 45

Media 799,4862 165,9764 55,3450 142,6299 79,4695

Desviación típica 104,42370 54,42796 28,31021 50,00307 25,61310

Absoluta ,090 ,091 ,232 ,093 ,156

Positiva ,090 ,091 ,232 ,093 ,156

Negativa -,040 -,069 -,114 -,074 -,085

,601 ,611 1,559 ,623 1,050

,863 ,849 ,016 ,833 ,220Sig. asintót. (bilateral)

 

N

Parámetros normales
a,b

Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

SDSD NN50 pNN50 MIRR

45 45 45 45

Media 55,3453 18217,4000 21,7935 236,4583

Desviación típica 28,31041 9729,27159 13,13019 90,59561

Absoluta ,232 ,147 ,147 ,121

Positiva ,232 ,147 ,147 ,121

Negativa -,114 -,054 -,087 -,094

1,559 ,989 ,986 ,813

,016 ,282 ,285 ,522Sig. asintót. (bilateral)

 

N

Parámetros normales
a,b

Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

Ptot ULF VLF LF LFn HF HFn

45 45 45 45 45 45 45

Media 24192,9945 9935,1813 9367,3898 2181,4331 62,3996 2328,8166 34,9000

Desviación típica 26368,19701 8656,39793 9516,56680 2571,81279 10,58861 6627,71677 10,00679

Absoluta ,222 ,186 ,234 ,246 ,091 ,372 ,084

Positiva ,212 ,186 ,229 ,246 ,091 ,372 ,081

Negativa -,222 -,160 -,234 -,237 -,077 -,370 -,084

1,488 1,245 1,568 1,651 ,611 2,494 ,564

,024 ,090 ,015 ,009 ,850 ,000 ,908Sig. asintót. (bilateral)

 

N

Parámetros normales
a,b

Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
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Taula 6: Resultats de les procés K-S sobre paràmetres freqüencials II 

 

  

Taula 7: Resultats de les procés K-S sobre paràmetres alfa 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 beta 

N 46 

Parámetros normales
a,b

 Media -,7443 

Desviación típica ,23132 

Diferencias más extremas Absoluta ,100 

Positiva ,055 

Negativa -,100 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,681 

Sig. asintót. (bilateral) ,743 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Taula 8: Resultats de la prova K-S sobre el paràmetre beta 

  

LF_HF ln_Ptot ln_ULF ln_VLF ln_LF ln_HF

45 45 45 45 45 45

Media 1,9705 9,8022 8,8631 8,9163 7,3966 6,8906

Desviación típica 1,12631 ,71661 ,83907 ,61703 ,70318 1,03564

Absoluta ,165 ,105 ,132 ,104 ,062 ,122

Positiva ,165 ,105 ,132 ,104 ,062 ,122

Negativa -,081 -,074 -,065 -,090 -,053 -,107

1,108 ,707 ,888 ,700 ,416 ,820

,171 ,699 ,409 ,711 ,995 ,512Sig. asintót. (bilateral)

 

N

Parámetros normales
a,b

Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

alfa1 alfa2

45 45

Media 1,1690 1,0011

Desviación típica ,19574 ,13157

Absoluta ,080 ,094

Positiva ,052 ,041

Negativa -,080 -,094

,539 ,628

,933 ,825Sig. asintót. (bilateral)

 

N

Parámetros normales
a,b

Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
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Per a establir si un dels paràmetres presentats segueix una distribució normal, s’ha de mirar el 

valor de la significació asimptòtica, ja que p = Sig. Asintót. (bilateral); si aquesta és major de 

0,05, la variable té una distribució normal, el que passa en quasi tots els paràmetres d’aquest 

projecte. En canvi, si p < 0.05 la distribució de les dades no és gaussiana, com passa amb 

rMSSD i SDSD en el cas dels paràmetres temporals i amb Ptot, VLF, LF i HF en el cas dels 

paràmetres freqüencials.  

Per a poder estudiar l’alçada de la població, s’ha calculat la mediana mitjançant les anàlisis 

descriptives presentades a continuació. 

 

Estadísticos 

Alçada (cm) 

N Válidos 47 

Perdidos 6 

Mediana 169,00 

Percentiles 25 163,00 

50 169,00 

75 179,00 

Taula 9: Estadístics descriptius de l'alçada 

Els resultats estadístics pels paràmetres que segueixen una distribució normal, correlacionats 

amb l’alçada, IMC i esport físic són els que es mostren a l’annex F tal i com els ofereix el 

programari SPSS. Com es pot veure, pel que fa a l’alçada s’han creat dos grups, diferenciant 

així entre persones altes i baixes, seguint el criteri de la mediana abans exposat. Aquí s’exposa 

una taula-resum dels resultats. 

Els paràmetres significatius es marcaran en negreta i color blau per tal que siguin fàcilment 

identificables. 
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Alçada (cm) 

≥ 169 
N=20 

< 169 
N=19 

p 

RRmean 812,73 ± 107,53 780,16 ± 92,79 0,319 

SDNN 168,04 ± 49,34 164,08 ± 44,96 0,795 

rMSSD 53,44 ± 21,91 57,60 ± 31,51 0,633 

SDANN 144,30 ± 47,88 142,15 ± 44,52 0,885 

SDNN5m 81,71 ± 21,38 77,79 ± 25,56 0,606 

SDSD 53,44 ± 21,91 57,60 ± 31,51 0,633 

NN50 17981,20 ± 8678,72 18933,89 ± 10697,93 0,761 

pNN50 21,49 ± 12,29 22,22 ± 3,45 0,860 

MIRR 237,89 ± 84,43 234,38 ± 75,16 0,892 

Ptot 22105,59 ± 11453,85 21788,34 ± 15562,19 0,942 

ULF 9846,68 ± 6704,46 10377,69 ± 10245,86 0,848 

VLF 9086,41 ± 4408,95 7831,24 ± 4359,59 0,377 

LF 1961,35 ± 927,75 1879,22 ± 1295,51 0,820 

LFn 64,94 ± 11,66 59,91 ± 8,53 0,134 

HF 1228,81 ± 1110,94 1715,49 ± 2167,34 0,380 

HFn 32,63 ± 11,14 37,29 ± 8,21 0,147 

LF_HF 2,27 ± 1,20 1,62 ± 0,84 0,058 

ln_Ptot 9,88 ± 0,52 9,74 ± 0,76 0,507 

ln_ULF 8,96 ± 0,72 8,81 ± 0,96 0,585 

ln_VLF 9,01 ± 0,46 8,81 ± 0,60 0,246 

ln_LF 7,47 ± 0,51 7,31 ± 0,72 0,441 

ln_HF 6,81 ± 0,76 6,95 ± 0,97 0,632 

alfa1 1,21 ± 0,21 1,12 ± 0,18 0,150 

alfa2 1,02 ± 0,11 0,96 ± 0,16 0,200 

Beta -0,75 ± 0,22 -,077 ± 0,27 0,767 

Taula 10: Mitjana, desviació típica i significació contra la variable Alçada 
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Quan s’estudia la variable d’agrupació IMC, com s’ha explicat anteriorment, es divideix l’IMC 

en tres grups; al primer, que indica tenir l’IMC per sota de 19,  se li assigna un 0; al segon, que 

indica tenir un IMC considerat normal -entre 19 i 25- se li assigna un 1, i al tercer, que indica un 

IMC per sobre de 25, és a dir, sobrepès o obesitat, se li assigna un 2.  

 Sig. 

RRmean Inter-grupos 0,026 

Intra-grupos  

Total  

SDNN Inter-grupos 0,285 

Intra-grupos  

Total  

rMSSD Inter-grupos 0,410 

Intra-grupos  

Total  

SDANN Inter-grupos 0,267 

Intra-grupos  

Total  

SDNN5

m 

Inter-grupos 0,241 

Intra-grupos  

Total  

SDSD Inter-grupos 0,410 

Intra-grupos  

Total  

NN50 Inter-grupos 0,248 

Intra-grupos  

Total  

pNN50 Inter-grupos 0,258 

Intra-grupos  

Total  

MIRR Inter-grupos 0,275 

Intra-grupos  

Total  

Ptot Inter-grupos 0,956 

Intra-grupos  

Total  

ULF Inter-grupos 0,306 

Intra-grupos  

Total  

VLF Inter-grupos 0,927 

Intra-grupos  
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Total  

LF Inter-grupos 0,680 

Intra-grupos  

Total  

LFn Inter-grupos 0,793 

Intra-grupos  

Total  

HF Inter-grupos 0,494 

Intra-grupos  

Total  

HFn Inter-grupos 0,750 

Intra-grupos  

Total  

LF_HF  Inter-grupos 0,957 

Intra-grupos  

Total  

ln_Ptot Inter-grupos 0,164 

Intra-grupos  

Total  

ln_ULF Inter-grupos 0,093 

Intra-grupos  

Total  

ln_VLF Inter-grupos 0,142 

Intra-grupos  

Total  

ln_LF Inter-grupos 0,458 

Intra-grupos  

Total  

ln_HF Inter-grupos 0,705 

Intra-grupos  

Total  

alfa1 Inter-grupos 0,978 

Intra-grupos  

Total  

alfa2 Inter-grupos 0,696 

Intra-grupos  

Total  

beta Inter-grupos 0,300 

Intra-grupos  

Total  

Taula 11: ANOVA contra el factor IMC 
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Per últim, es fa la mateixa anàlisi amb els que fan exercici físic o esport de manera intensa (un 

mínim de 100 hores a l’any, que són aproximadament 2 hores a la setmana) i els que no 

arriben a aquesta quantitat. 

 
Esport 

0 = No fan Esport 
N=22 

1 = Sí fan Esport 
N=23 

p 

RRmean 764,37 ± 109,27 833,07 ± 89,44 0,026 

SDNN 157,01 ± 57,60 174,55 ± 51,00 0,285 

rMSSD 51,74 ± 26,88 58,79 ± 29,79 0,410 

SDANN 134,08 ± 50,88 150,81 ± 48,85 0,267 

SDNN5m 74,85 ± 27,81 83,88 ± 23,06 0,241 

SDSD 51,74 ± 26,88 58,79 ± 29,79 0,410 

NN50 16486,73 ± 9336,66 19872,83 ± 10012,31 0,248 

pNN50 19,51 ± 12,78 23,98 ± 13,37 0,258 

MIRR 221,24 ± 93,23 251,02 ± 87,55 0,275 

Ptot 23965,53 ± 35452,47 24410,57 ± 13809,99 0,956 

ULF 8568,31 ± 8719,77 11242,62 ± 8580,96 0,306 

VLF 9232,30 ± 12953,24 9496,60 ± 4575,43 0,927 

LF 2345,59 ± 3517,63 2024,42 ± 1168,08 0,680 

LFn 62,83 ± 10,97 61,99 ± 10,44 0,793 

HF 3030,33 ± 9313,49 1657,80 ± 2022,89 0,494 

HFn 34,41 ± 10,11 35,37 ± 10,11 0,750 

LF_HF 1,96 ± 1,20 1,98 ± 1,07 0,957 

ln_Ptot 9,65 ± 0,83 9,95 ± 0,57 0,164 

ln_ULF 8,65 ± 0,90 9,07 ± 0,74 0,093 

ln_VLF 8,78 ± 0,72 9,05 ± 0,48 0,142 

ln_LF 7,32 ± 0,85 7,47 ± 0,53 0,458 

ln_HF 6,83 ± 1,18 6,95 ± 0,90 0,705 

alfa1 1,17 ± 0,19 1,17 ± 0,20 0,978 
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alfa2 1,01 ± 0,11 0,99 ± 0,15 0,696 

beta -0,71 ± 0,24 -0,78 ± 0,22 0,300 

Taula 12: Mitjana, desviació típica i significació contra la variable Esport 

La taula completa de correlacions de Pearson es pot veure també a l’annex F, però aquí es 

mostren els resultats més interessants. 

Correlacions de Pearson 
 Alçada 

(cm) 

IMC 

(Kg/m2) 

Exercici intensitat 3/4 

darrer any 

RRmean Correlación 

de Pearson 

0,257 -0,239 0,322* 

Sig. 

(bilateral) 

0,114 0,174 0,031 

SDNN Correlación 

de Pearson 

0,205 0,029 0,157 

Sig. 

(bilateral) 

0,210 0,872 0,304 

SDANN Correlación 

de Pearson 

0,172 0,107 0,189 

Sig. 

(bilateral) 

0,295 0,548 0,214 

SDNN5m Correlación 

de Pearson 

0,183 -0,136 0,098 

Sig. 

(bilateral) 

0,265 0,442 0,521 

NN50 Correlación 

de Pearson 

0,027 -0,099 0,076 

Sig. 

(bilateral) 

0,870 0,576 0,621 

pNN50 Correlación 

de Pearson 

0,078 -0,159 0,082 

Sig. 

(bilateral) 

0,637 0,368 0,592 

MIRR Correlación 

de Pearson 

0,187 -0,069 0,179 

Sig. 

(bilateral) 

0,254 0,697 0,239 

ULF Correlación 

de Pearson 

0,094 0,013 0,107 

Sig. 

(bilateral) 

0,570 0,942 0,482 
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LFn Correlación 

de Pearson 

0,275 0,154 0,052 

Sig. 

(bilateral) 

0,091 0,385 0,736 

HFn Correlación 

de Pearson 

-0,260 -0,185 -0,038 

Sig. 

(bilateral) 

0,110 0,295 0,802 

LF_HF  Correlación 

de Pearson 

0,368* 0,134 0,060 

Sig. 

(bilateral) 

0,021 0,449 0,696 

ln_Ptot Correlación 

de Pearson 

0,223 -0,031 0,123 

Sig. 

(bilateral) 

0,172 0,861 0,419 

ln_ULF Correlación 

de Pearson 

0,183 0,010 0,159 

Sig. 

(bilateral) 

0,264 0,953 0,295 

ln_VLF Correlación 

de Pearson 

0,304 -0,051 0,160 

Sig. 

(bilateral) 

0,060 0,774 0,294 

ln_LF Correlación 

de Pearson 

0,258 -0,155 0,050 

Sig. 

(bilateral) 

0,113 0,382 0,744 

ln_HF Correlación 

de Pearson 

-0,031 -0,126 -0,022 

Sig. 

(bilateral) 

0,852 0,477 0,887 

alfa1 Correlación 

de Pearson 

0,306 0,015 0,093 

Sig. 

(bilateral) 

0,058 0,933 0,545 

alfa2 Correlación 

de Pearson 

0,133 0,157 0,022 

Sig. 

(bilateral) 

0,421 0,377 0,886 

beta Correlación 

de Pearson 

0,014 -0,064 -0,073 

Sig. 0,932 0,719 0,634 
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(bilateral) 
Taula 13: Correlació de Pearson contra Alçada, IMC i Exercici  

 

A la taula de resultats següent, en canvi, es mostra la Rho de Spearman, per aquells 

paràmetres que no segueixin una distribució normal. 

Correlacions de Spearman 

 Alçada (cm) 
IMC 

(Kg/m2) 

Exercici 

intensitat 3/4 

darrer any 

Rho de 
Spearman 

rMSSD 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,051 -0,130 0,084 

Sig. 

(bilateral) 
0,757 0,463 0,582 

SDSD 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,051 -0,130 0,084 

Sig. 

(bilateral) 
0,757 0,463 0,582 

Ptot 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,227 0,080 0,207 

Sig. 

(bilateral) 
0,164 0,651 0,172 

VLF 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,275 0,051 0,237 

Sig. 

(bilateral) 
0,090 0,774 0,117 

LF 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,270 -0,066 0,078 

Sig. 

(bilateral) 
0,097 0,709 0,608 

HF 

Coeficiente 

de 

correlación 

-0,053 -0,168 0,051 

Sig. 

(bilateral) 
0,748 0,342 0,739 

Taula 14: Correlacions de Spearman contra Alçada, IMC i Exercici   



P à g i n a  | 49 

 

 

Avaluació de la resposta del SNA en relació a l’alçada de la població mitjançant senyals ECG 

8. Discussió 

El resultat més important obtingut en aquest estudi és la correlació evident del factor LF/HF 

amb l’alçada, amb una significació de 0,021. Com s’ha explicat a l’apartat 6.1.2,  aquest 

paràmetre freqüencial és un indicador del balanç simpatovagal de la persona; per tant, segons 

la Task Force (1996), es considera que reflecteix modulacions simpàtiques. Això com es pot 

veure matisa el supòsit principal del projecte EVA, segons el qual les persones amb més alçada 

tenien més risc de patir FA, mesurat pel seu to vagal, que és superior a les persones de menys 

alçada. El resultat obtingut aquí permet matisar que el més significatiu és que augmenta el 

balanç simpàtic-vagal; per tant, com és una mesura entre els dos sistemes, és possible que el 

to vagal augmenti però que el simpàtic augmenti més.  

De totes maneres, i tot i que no és significatiu, la mitjana de RR és més alta en persones altes 

que en persones baixes; això indica que les persones altes tenen un ritme cardíac de 73,83 

bpm i en canvi les persones baixes tenen un ritme cardíac de 76,91 bpm; d’aquesta diferència 

es pot inferir que la resposta vagal és més alta en les persones altes, tot i que no de manera 

significativa, ja que menor ritme cardíac indica major to vagal. Aquests resultat s’haurien de 

tornar a analitzar amb una base de dades més àmplia i així se’n podrien extreure conclusions 

més robustes. 

Seguint amb aquesta relació, a la taula de la il·lustració 30 es pot veure com el paràmetre 

LF/HF està molt a la vora de ser significatiu, ja que té una p = 0,058; és a dir, no és significatiu, 

però per poc. Si es pren el valor com a significatiu, aquesta taula indica que pel paràmetre 

LF/HF sí hi ha diferència entre el grup de persones altes (> 169 cm) i el grup de persones baixes 

(≤ 169 cm). Se suposa que la tendència d’aquest paràmetre, amb un nombre major de casos 

estudiats, serà fer-se significatiu. 

Un altre resultat important que s’ha obtingut és que el paràmetre RRmean està correlacionada 

amb l’exercici físic que fa una persona; la correlació de Pearson és del 0,031. A més, la p de la 

T-Student és de 0,026; això indica que a més hi ha una diferència significativa entre els que fan 

exercici físic i els que no. De fet, els que no fan exercici físic tenen un ritme de 78,5 bpm i en 

canvi pels que sí que en fan el ritme cardíac és de 72,02 bpm. Un batec més lent, en general, 

indica un to vagal més gran i és millor en aquestes circumstàncies donat que l’esforç cardíac és 

menor per a mantenir-lo. 
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Tot i que no hi ha correlació del factor IMC amb cap paràmetre dels estudiats, sí hi ha una 

diferència quan s’estudia la taula ANOVA, ja que pel paràmetre RRmean hi ha diferències 

significatives entre els tres grups (p = 0,026). 

Hi ha dos resultats més que sembla que podrien tenir correlació amb l’alçada, ja que no tenen 

un resultat significatiu però hi són molt a prop; el ln_VLF (p = 0,06) i alfa1 (p = 0,058). Pel que 

fa a ln_VLF, no té a veure amb el to simpatovagal. Alfa1, per contra, és un paràmetre que 

tracta de la complexitat del senyal; com ja s’ha vist, com més petita sigui alfa1 més deteriorat 

estarà el senyal. Tot i això, sembla que encara que alfa1 sí podria arribar a correlacionar amb 

l’alçada, no sembla que hi hagi diferències apreciables entre els dos grups establerts. 

A les proves de Kolmogorov-Smirnov s’ha pogut veure que les dades clíniques dels subjectes 

d’estudi presenten distribucions normals, a excepció de les hores d’exercici físic, cosa que ja 

s’esperava perquè és un paràmetre que no es distribueix de manera normalitzada entre la 

població general.  

Es recorda que aquesta afirmació s’obté del fet que, excepte en el paràmetre d’exercici, la 

significació és major a p = 0,05; per tant no es pot falsejar la hipòtesi nul·la de distribucions 

normalitzades i per tant s’accepta. En el cas del paràmetre d’exercici, la seva significació és de 

0,028; com és més petita que p = 0,05, es pot rebutjar la hipòtesi nul·la i per tant acceptar 

l’alternativa, que assumeix que aquesta distribució no segueix un patró gaussià. 

Pel que fa als paràmetres temporals, tots excepte rMSSD i SDSD segueixen una distribució 

normal, i per tant se’ls aplica el mètode T-Student. En els paràmetres freqüencials es pot 

observar que cap de les bandes, a excepció de ULF, i per un marge molt petit, s’ajusta a una 

distribució normal: ni Ptot ni VLF, LF o HF. Evidentment els paràmetres logarítmics i normalitzats 

sí s’ajusten a aquesta distribució. Finalment, es comprova que els paràmetres alfa i beta també 

tenen una distribució semblant a la normal, ja que no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. 

La gran limitació en aquest projecte ha sigut bàsicament el no disposar de prou dades, ja que 

ara per ara es tenen sobre uns 70 registres, però només hi ha uns 60 revisats pels metges de 

l’Hospital Clínic. Aquests registres no són tots complerts; en alguns hi manquen dades, o un 

registre sencer d’algun voluntari s’ha hagut de desestimar perquè era massa sorollós, cosa que 

ha passat en un parell de casos. És d’esperar, però, que quan s’arribi als 100 registres previstos 

alguns dels paràmetres que estan al voltant de ser significatius es puguin definir millor, i per 

tant es pugui predir millor la seva tendència si són significatius. També s’hi ha d’incloure la 

manca d’informació referent al sexe dels subjectes en el moment de fer l’anàlisi de dades, que 
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podria haver estat utilitzat com a paràmetre independent per a fer anàlisis multivariables i 

aportar més informació als resultats obtinguts. 

La mitjana de RR és un paràmetre que es pot estudiar mitjançant anàlisis clíniques 

independentment, ja que és una mostra directa del ritme cardíac, que està directament 

relacionat amb els tons simpàtic i vagal. És per això que sense la limitació del nombre de 

mostres s’haguessin obtingut uns resultats de comparació molt més robustos, potser no 

significatius però sí importants per a acabar d’analitzar en tota la seva complexitat la resposta 

del Sistema Nerviós Autònom.   

Per últim, dir que una altra limitació ha sigut que l’aparell Holter utilitzat només mostrejava a 

una freqüència de 128 Hz, com s’ha explicat a l’apartat 5.1. Aquest fet, tot i que no és 

intrínsecament dolent per a aquest projecte, fa que no tingui massa precisió en la ubicació de 

les ones R, que són a partir de les quals s’obtenen la resta de variables. Per això, encara que 

per a aquest projecte una freqüència de 128 Hz és acceptable, per a altres tipus d’estudis que 

hi estan relacionats i es podrien fer aprofitant aquest (d’isquèmia, etc.) es necessita una 

definició més gran de la ubicació de les ones R, per tenir mesures espectrals de l’ECG o 

mesures temporals dins del domini més acurades i precises.  
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9. Conclusions 

Les conclusions d’aquest estudi són que, si bé l’alçada té correlació i sembla que podria 

correlacionar amb paràmetres importants en l’estudi del to simpatovagal (LF/HF, alfa1), el 

factor IMC que l’associa amb el pes no té aquesta correlació, per tant la primera conclusió a 

extreure’n és que l’alçada és un factor de correlació amb el to simpatovagal independent del 

IMC, i per tant del pes de la persona. Això és el que predeien a la seva hipòtesi original els 

investigadors del projecte EVA; ara bé, els resultats obtinguts en aquest projecte conclouen 

que les persones altes tenen un balanç simpatovagal major que les persones baixes, sense 

poder correlacionar robustament aquest augment amb un augment del to vagal. El que també 

es pot concloure a partir d’aquest estudi és que, tot i no ser significatiu, les persones altes 

tenen una mitjana de RR més alta que les persones baixes, el que es correspon amb un batec 

cardíac més lent i per tant més to vagal. 

L’exercici físic practicat per una persona està correlacionat amb el paràmetre RRmean, que és 

una mesura indirecta del ritme dels batecs del cor. Aquesta conclusió a més ve a donar la raó 

al fet que les persones que solen fer esport tenen un ritme cardíac més lent, per bombejar més 

oxigen, però alhora ho aprofiten millor. 

Per a estudis futurs, seria recomanable incloure la variable “Sexe” com a factor independent, 

ja que moltes de les persones baixes seran dones (el punt de tall està en 169 cm, que és la 

mediana de les dades, però cal recordar que la mitjana espanyola pel que fa a l’alçada és de 

163,6 cm en dones i de 175 cm en homes, segons les dades disponibles a l’INE1) i també, 

sobretot d’aquells paràmetres que tenen significació molt propera a 0,05, realitzar un altre 

estudi amb un nombre major de mostres per veure si la tendència que semblen tenir es 

compleix en altres estudis o no. També seria recomanable fer un estudi de cohort d’aquests 

pacients, és a dir, repetir l’estudi en 10-15 anys per tal de comprovar els canvis en HRV i en els 

diferents paràmetres. 

Un altre camí a investigar és el fet d’explorar altres índexs relacionats amb la complexitat del 

senyal, com ara l’anàlisi d’entropies aproximades.   

                                                           
1
 Instituto Nacional de Estadística 
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10. Impacte econòmic, mediambiental i social 

10.1. Impacte econòmic 

A continuació es presenta un pressupost d’aquest projecte; no és el pressupost del projecte 

mare EVA perquè aquest disposa de subvencions i d’un cos d’investigadors, entre metges i 

infermeres que treballen a l’Hospital Clínic i professors del CREB; d’aquest cos no tots han 

participat en aquest subprojecte, per tant només es presenta pressupost de les despeses 

directament adjudicables. 

 

Concepte Cost 

Material: aparell Holter de la casa 

General Electrics 

2280 € 

Material: ordinador 400 € 

Material: llicència “Standard” del 

programari Matlab 

2000 € 

Material: llicència “Base” del programari 

SPSS 

1100 € 

Personal: enginyer junior – 600 hores 20*600 = 12000 € 

Personal: enginyer sènior – 300 hores 30*300 = 9000 € 

Personal: infermer/a – 100 hores 15*100 = 1500 € 

Taula 15: Costs del projecte 

El cost total d’aquest projecte és, per tant, de  28280 €. 

Cal dir que com es tracta d’un projecte d’investigació el cost és assumit pels equips 

d’investigació pel que fa a la compra de material, amb subvencions si és possible. No s’espera 

cap tipus de compensació econòmica que es pugui derivar d’aquest estudi, ja que no se 

n’esperen patents ni cap tipus de benefici econòmic; i tots els investigadors ja perceben un sou 

per la seva ocupació laboral, que comporta aquest tipus d’estudis. 
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10.2. Impacte mediambiental 

L’impacte mediambiental d’aquest projecte és molt baix, ja que el procés de recollida i anàlisi 

de dades gairebé no deixa residus. 

L’única cosa a tenir en compte durant l’estudi són les xarxes de malla i els coixinets per a 

enganxar els elèctrodes del Holter; evidentment, aquests es canvien per a cada pacient nou, 

per tant cal tenir cura de reciclar-los apropiadament. 

Les bateries del Holter són recarregables, però al final de la seva vida útil també cal reciclar-les 

llençant-les als contenidors apropiats. La resta d’aparells (el Holter i l’ordinador principalment) 

quedaran sota custòdia dels responsables del projecte per a ser reutilitzats en altres projectes 

del grup de recerca del CREB. 

10.3. Impacte social 

L’interès del projecte EVA radica en el seu impacte social, molt important donat que la 

fibril·lació auricular o FA és una cardiopatia cada cop més estesa a la societat occidental i, tot i 

que no és mortal per si mateixa, sí que pot portar a complicacions i a altres tipus de 

cardiopaties més severes. 

Per tant, tenir tota la informació possible sobre aquesta cardiopatia és un avanç per a la 

societat, ja que d’aquesta manera es pot prevenir l’aparició d’aquesta malaltia i alhora estar 

més atents a les poblacions de risc; per això aquest subprojecte del projecte EVA també té un 

fort component social, ja que malgrat les seves conclusions no siguin directament 

extrapolables a la millora de la qualitat de vida de les persones, sí que està molt relacionada   

Cal dir que a l’inici d’aquest projecte, com tots els projectes en el qual s’experimenta amb 

humans, hi va intervenir un comitè d’ètica creat per a avaluar els possibles riscos per a la 

integritat i moral humana; en aquest cas no hi va haver problemes, donat que és un 

procediment no invasiu i que tots els voluntaris donen el seu consentiment exprés per tal de 

sotmetre’s a la prova. 
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Annex A: Cartell de captació 
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Annex B: Protocol de consentiment 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
PROYECTO EVA 

 
ID_EVA:   
 

DESCARTAR LA EXISTENCIA DE CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

- Cardiopatía estructural. □ Sí  □ 
No   
- Hipertensión. □ Sí  □ 
No   
- Dislipemia. □ Sí  □ 
No   
- Diabetes. □ Sí  □ 
No   
- Otras comorbilidades significativas:  □ Sí  □ 
No   

- Asma/bronquitis crónica.   
- Insuficiencia renal.   
- Neoplasia.   
- Gastritis que necesita de terapia crónica    
(IBP, antagonistas de la histamina como ranitidina). 

 
 

- Otra comorbilidad? _________________________________ □ Sí  □ 
No   
(Comentar con Laura Cipolleta, Eduard Guasch o Lluís Mont para valorar exclusión) 
 

- Consumo reciente (<48 horas) de sustancias tóxicas (excl. tabaco) □ Sí  □ 
No   

---» Reprogramar Holter 
klk 
- 
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RECOGIDA DE DATOS 
PROYECTO EVA 

 
 

 DATOS PREVIOS                                                                                Fecha inclusión:  /                            
/ 
      
ID_EVA:                                         Nombre:                                                          Sexo:  
 
Edad:  
 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA                                                                                                                                        
.                                                                                                                                                        
 
Talla: ________ cm                 Peso: ________ Kg                            Cintura: ________ cm 
                                                   
Cadera: ________ cm   Presión Arterial: ______ / _______ mmHg 
  
 
 
CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS  
 
Número cafés/día  ………………………………. 
 
 

Fumador:   (  ) SI   (  ) NO   Cantidad: 
………………… 
 
 
Consumo de alcohol:  (  ) SI   (  )  NO   Cantidad: 
………………… 
 
 
Consumo de otras sustancias estimulantes:              (  ) SI                     (  ) NO 
           
 
 
DATOS HOLTER  
 
 
Hora inicio …………………………………   Hora final ………………………………… 
 
 
Hora de acostarse.......................................  Hora de 
levantarse.................................... 
 
 
Ejercicio  (  ) SI (  )  NO  Hora: …………………..…    Tipo: ……………..……… 
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Desayuno........................... Comida...................................... Cena.......................... 
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

PROYECTO EVA 

ID_EVA:   
1. Actividad Física Laboral 

 

 Actividad 

laboral 

Edad 

inicio 

Edad 

Final 

Meses/ 

año 

Días/ 

semana 

Tiempo 

diario 

Intensidad 

(1-4) 

Horas Min 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

Intensidad: 

1) estaba casi todo el tiempo sentado 
2) Su trabajo requería poco esfuerzo físico, estaba mucho tiempo sentado o caminaba 

pero sin sudar y sin notar que su pulso ( frecuencia cardíaca) se acelerara. 
3) Su trabajo requería un esfuerzo físico moderado: tenía que caminar continuamente, o 

cargar con pesos ( 2-5 kg) y sudaba poco. 
4) Su trabajo requería un esfuerzo físico importante: cargaba pesos (>5 kg), caminaba 

deprisa, tenía que subir y bajar escaleras. Este trabajo le hacía sudar mucho y notaba 
que las pulsaciones se le aceleraban mucho. 

 

2.  Actividad física en actividades del hogar 

 

 Actividad 

 

Edad 

inicio 

Edad 

Final 

Meses/ 

año 

Días/ 

semana 

Tiempo 

diario 

Intensidad 

(1-4) 

Horas Min 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

Intensidad: 

1) estaba casi todo el tiempo sentado 
2) Su trabajo requería poco esfuerzo físico, estaba mucho tiempo sentado o caminaba 

pero sin sudar y sin notar que su pulso ( frecuencia cardíaca) se acelerara. 
3)  Su trabajo requería un esfuerzo físico moderado: tenía que caminar continuamente, 

o cargar con pesos ( 2-5 kg) y sudaba poco. 
4) Su trabajo requería un esfuerzo físico importante: cargaba pesos (>5 kg), caminaba 

deprisa, tenía que subir y bajar escaleras. Este trabajo le hacía sudar mucho y notaba 
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que las pulsaciones se le aceleraban mucho. 
 

 

3. Actividad física en el tiempo libre y deportiva 

 

 

 Actividad 

 

Edad 

inicio 

Edad 

Final 

Frecuencia 

( nº veces)* 

Tiempo 

diario 

Intensidad 

(2-4) 

D S M A Horas Min 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

* D: Días ; S: Semanas; M:Mes; A=Año 

 

Intensidad: 

2) Esta actividad requería poco esfuerzo físico. No sudaba y no notaba que su pulso ( 
frecuencia cardíaca) se acelerara. 

3)  Esta actividad requería un esfuerzo físico moderado: Durante su práctica sudaba un 
poco y se notaba un ligero aumento de las pulsaciones. 

4) Esta actividad  requería un esfuerzo físico importante: Durante su práctica sudaba 
mucho y se notaba un importante aumento de las pulsaciones. 
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Annex C: Programa EVA_RR_MITv22.m 

% EVA project. Obtaining Normal-to-Normal RR from GE Holter 
% version, removing artifacts and noisy signal and 
% Filtering option (2): REPLACE supraventricular, ventricular 

premarure beats 
% and the folowwing beats by the mean value of the las 5-Normal beats 

  
%  P. Gomis, 2015 
fs= 128; 
numPat=input('Entra el número del paciente: ','s'); 
% anns = rdann(numPat, 'ANN'); % for WFDB Toolbox for MATLAB (SWIG 

version) 
% http://www.physionet.org/physiotools/matlab/wfdb-swig-matlab/   %OLD 
% New:  
%  http://physionet.org/physiotools/matlab/wfdb-app-matlab/ 
warning('off'); 
[samp,ANNOT] = rdann(numPat, 'ANN'); 
N=length(samp); 
t=samp/fs; 
ANNOT = char(ANNOT); 
% | artifacts: isolated QRS-like (spikes of false QRS, prob Twaves) 
% they are removed from the time and annotation vectors 
indZ = find(ANNOT == '|'); 
NZ = length(indZ); 

  
t2=t; 
t2(indZ)=[]; 
ANNOT2=ANNOT; 
ANNOT2(indZ)=[]; 
indZ2 = find(ANNOT2 == '~'); 
indS = find(ANNOT2 == 'S'); % supraventricular premature or ectopic 

beats 
indV = find(ANNOT2 == 'V'); % ventricualr premature contractions 
indA = find(ANNOT2 == 'A'); % Atrial premature contractions 
% FILTERING V, VPC (ventricular premature contraction) abnormal beat 
% Criteria: (1) remove or (2) Replace VPC and the folowing beat  
RR=diff(t2);  % to be used in MAIN option (2), replacing prematures  
RR1 = RR;   % to be used in option (1), remnoving prematures 

  
t1=cumsum(RR1); 
figure(1) 
plot(t1/(3600), RR1*1000) % RR after removing Supraventricular, 

premature ventricular or atrial premature beat 
ylabel('RR amplitude (ms)') 
title(['RR subject ' numPat ' (Raw Signal)']) 
xlabel('tiempo (hr)') 

  
NV = length(indV); 
% OPTION (2) Replace V and the following 
%              with the mean value of the last SAMP (default 5 beats) 
samp=5; 
x_mean = median(RR(1:100)); 
for i=1:NV 
    j=indV(i); 
    if j<=samp  % Consider the first SAMP (5) beats  
        RR(j) = x_mean; 
        if j>1, RR(j-1)=x_mean; end 
    else 
      for b=0:1  % 0: actual VPC: 1: following beat 
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          m=0; n=0; 
          for k=j+b-samp:j+b-1  % Replaced by the mean of the SAMP 

valid values 
              if ANNOT2(k)=='N' 
                  m=m+RR(k-1); 
                  n=n+1; 
              end 
          end 
          if n>0 
              RR(j+b-1)= m/n; 
          else 
              RR(j+b-1)= x_mean; 
          end 
      end 
    end 
end 
%option (1) REMOVE V and the following 
for i=1:NV 
    j=indV(i); 
    if j>1  
        RR1(j-1:j)=-99; 
    else 
        RR1(j)=-99; 
    end 
end 
% FILTERING S (supaventricular premature contraction) atrial or nodal 
% Criteria: (1) remove or (2) Replace VPC and the folowing beat  
%   option (2) Replace S and the following 
%              with the mean value of the last SAMP (default 5 beats) 
NS = length(indS); 
for i=1:NS 
    j=indS(i); 
    if j<=samp  % Consider the first SAMP (5) beats 
        RR(j) = x_mean; 
        if j>1, RR(j)=x_mean; end 
    else 
      for b=0:1  % 0: actual VPC: 1: following beat 
          m=0; n=0; 
          for k=j+b-samp:j+b-1  % Replaced by the mean of the SAMP 

valid values 
              if ANNOT2(k)=='N' 
                  m=m+RR(k-1); 
                  n=n+1; 
              end 
          end 
          if n>0 
              RR(j+b-1)= m/n; 
          else 
              RR(j+b-1)= x_mean; 
          end 
      end 
    end 
end 
%option (1) REMOVE S and the following 
for i=1:NS 
    j=indS(i); 
    if j>1  
        RR1(j-1:j)=-99; 
    else 
        RR1(j)=-99; 
    end 
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end 
% ~ change in signal quality became by pairs (begin & end) 
% Remove both beats and the follwing 
NZ2=length(indZ2); 
for i=1:2:NZ2-1 
    j=indZ2(i);   % first pair of ~ (change in signal quality) 
    RR(j-1:j+1)=-99;  % Mark with -99 for removing after the loop 
    RR1(j-1:j+1)=-99;  % Mark with -99 for removing after the loop 
end 
n99=RR==-99; 
n199=RR1==-99; 
RR(n99)=[]; % removing the pair of ~ and the following RR 
RR1(n199)=[]; % removing the pair of ~ and the following RR 
% ANNOT2(indZ2)=[]; 
t3=cumsum(RR); 
t1_3=cumsum(RR1); 
RR=1000*RR;  % RR in milli-seconds 
RR1=1000*RR1;  % RR1 in milli-seconds 
figure(2) 
plot(t1_3/(3600), RR1) % RR after removing Supraventricular, premature 

ventricular or atrial premature beat 
ylabel('RR amplitude (ms)') 
title(['RR subject ' numPat ' (version 1, removing artifacts, noisy 

signal, REMOVING Supra and ventricular beats)']) 
xlabel('tiempo (hr)') 
figure(3) 
plot(t3/(3600), RR) %  
ylabel('RR amplitude (ms)') 
title(['RR subject ' numPat ' (version 2, removing artifacts, noisy 

signal, REPLACE Supra, ventricular beats)']) 
xlabel('tiempo (hr)') 
% axis([0 20.6 0.2 1.6]) 
% beats statistics 
count= [NS NV NZ NZ2];  % Number of Supraventric (NS), Ventric (NV), 

artifact (Z) and moisy (Z2:~)  
Tot_noise=N-(NZ+NZ2); 
perc = [NS/Tot_noise NV/Tot_noise NZ/N NZ2/(N-NZ)]*100; %percentage 
eval(['RR' numPat ' = RR;']) 
eval(['RR1_' numPat ' = RR1;']) 
eval(['t' numPat ' = t3;']) 
eval(['t1_' numPat ' = t1_3;']) 
eval(['c' numPat ' = count;']) 
eval(['p' numPat ' = perc;']) 
eval(['save RR' numPat  ' RR' numPat ' t' numPat ' c' numPat ' p' 

numPat]) 
eval(['save RR1_' numPat  ' RR1_' numPat ' t1_' numPat ' c' numPat ' 

p' numPat]) 
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Annex D: Programa guionHRV_24h2.m 

%% Script computes HRV time, frequency and DFA (alpha) values for 24h 
%  EVA project, Hosp Clinic, GE SEER Holters, MARS 
%  uses calc_HRV24h2 
% P Gomis 2014 
group=[2:4 6:40 42:49 53 57 60:62 64:67]; 
% group=[15:40 42:47 49]; 
Result24=zeros(length(group),20); 
Result24(:,1)=group'; 
for i=1:length(group) 
    numPat=num2str(group(i)); 
    if group(i)<10 
        numPat =['0' numPat]; 
    end 
    v =genvarname(['RR' numPat]);  
    eval(['load '  v])  %i.e. load RR32 
    v1 =genvarname(['RR' numPat ]); 
    v4=genvarname(['t' numPat ]); 
    eval(['[P,E,a]=calc_HRV24h2([' v4 ' ' v1 ']);']) 
    eval('Result24(i,2:end)=[P(:)'' E(:)'' a];') 
    clear P* E* p* RR* num* a* v* s* t* 
end 
lnFREQ=log(Result24(:,[2:5 7])); 
Res_freq24h2=[Result24(:,1:9) lnFREQ]; 
Res_DFA24h2=Result24(:,[1 19:20]); 
Res_temp24h2=Result24(:,[1 10:18]); 
save HRV24h2 Res_freq24h2 Res_DFA24h2 Res_temp24h2 
% xlswrite('res24h2.xls', Result24); 
xlswrite('res_freq24h2.xls', Res_freq24h2); 
xlswrite('res_DFA24h2.xls', Res_DFA24h2); 
xlswrite('res_temp24h2.xls', Res_temp24h2); 
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Annex E: Programes beta.m i calcbeta.m 

% 
% S. Moros: from programmes of P. Gomis 
group=[2:4 6:40 42:49 53 57 60:62 64:67]; 

  
Result=zeros(length(group),20); 
Result(:,1)=group'; 

  
for i=1:length(group) 
    numPat=num2str(group(i)); 
    if group(i)<10 
        numPat =['0' numPat]; 
    end 
    v =genvarname(['RR' numPat]);  
    eval(['load '  v])  %i.e. load RR32 
    v1 =genvarname(['RR' numPat ]); 
    v4=genvarname(['t' numPat ]); 
    eval(['[b]=calcbeta([' v4 ' ' v1 ']);']) 
    eval('Result(i,2:end)=[b(:)];') 
    clear b* 
end 

  
Res_beta=Result(:,[1 19:20]); 

  
save Res_beta 

  
xlswrite('res_beta.xls', Res_beta); 

 

 

function beta=calcbeta(data,Fs) 
% 
% P. Gomis 
if nargin < 2, Fs=[]; end 
if isempty(Fs), Fs=4; end 

  

  
XX=data(1,1):1/Fs:data(end,1); 
resamp_data=spline(data(:,1),data(:,2),XX); 
y=detrend(resamp_data); 
% Nfft=2048; 
N=length(y); 
nn=25;  % Model order for the whole (24h) segment BEST order after 

search 
[A,e]=arburg(y,nn); 
[Pxx,f]=armaspectra(1,A,e,N,Fs); 
lPxx=log10(Pxx); 
lf=log10(f); 
%figure,plot(lf,lPxx); 
%0.003 y 0.1 Hz (-2.5 y -1 en escala logarítmica). 
%valors=find(lf>=-2.5 & lf<=-1);  
%0.0001 y 0.01 Hz (-4 y -2 en escala logarítmica). 
valors=find(lf>=-4 & lf<=-2);  
partx=lf(valors); 
party=lPxx(valors); 
P=polyfit(partx,party,1); 
beta=P(1);  
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Annex F: Taules d’estadístics obtingudes del programari SPSS 

Estadísticos de grupo 

 

Alçada (cm) N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

RRmean >= 169 20 812,7301 107,53432 24,04540 

< 169 19 780,1626 92,79473 21,28857 

SDNN >= 169 20 168,0430 49,33753 11,03221 

< 169 19 164,0756 44,95726 10,31390 

rMSSD >= 169 20 53,4417 21,91101 4,89945 

< 169 19 57,6030 31,50912 7,22869 

SDANN >= 169 20 144,3047 47,87687 10,70559 

< 169 19 142,1457 44,52242 10,21414 

SDNN5m >= 169 20 81,7102 21,38220 4,78121 

< 169 19 77,7901 25,56315 5,86459 

SDSD >= 169 20 53,4420 21,91117 4,89949 

< 169 19 57,6034 31,50932 7,22873 

NN50 >= 169 20 17981,2000 8678,72274 1940,62140 

< 169 19 18933,8947 10697,93463 2454,27452 

pNN50 >= 169 20 21,4871 12,28861 2,74782 

< 169 19 22,2211 13,44889 3,08539 

MIRR >= 169 20 237,8906 84,42809 18,87870 

< 169 19 234,3750 75,16078 17,24307 

Ptot >= 169 20 22105,5908 11453,84760 2561,15818 

< 169 19 21788,3415 15562,18933 3570,21109 

ULF >= 169 20 9846,6845 6704,45695 1499,16215 

< 169 19 10377,6943 10245,85877 2350,56121 
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VLF >= 169 20 9086,4109 4408,95107 985,87143 

< 169 19 7831,2410 4359,58908 1000,15833 

LF >= 169 20 1961,3479 927,74881 207,45094 

< 169 19 1879,2194 1295,51321 297,21111 

LFn >= 169 20 64,9392 11,65582 2,60632 

< 169 19 59,9086 8,52726 1,95629 

HF >= 169 20 1228,8074 1110,93523 248,41267 

< 169 19 1715,4879 2167,33675 497,22115 

HFn >= 169 20 32,6293 11,13809 2,49055 

< 169 19 37,2913 8,20973 1,88344 

LF_HF  >= 169 20 2,2742 1,20392 ,26921 

< 169 19 1,6207 ,84242 ,19326 

ln_Ptot >= 169 20 9,8763 ,51881 ,11601 

< 169 19 9,7379 ,75556 ,17334 

ln_ULF >= 169 20 8,9638 ,71979 ,16095 

< 169 19 8,8144 ,96283 ,22089 

ln_VLF >= 169 20 9,0108 ,45934 ,10271 

< 169 19 8,8104 ,59719 ,13701 

ln_LF >= 169 20 7,4654 ,51071 ,11420 

< 169 19 7,3103 ,72001 ,16518 

ln_HF >= 169 20 6,8141 ,75528 ,16889 

< 169 19 6,9491 ,96901 ,22231 

alfa1 >= 169 20 1,2116 ,20801 ,04651 

< 169 19 1,1203 ,17822 ,04089 

alfa2 >= 169 20 1,0208 ,11141 ,02491 
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< 169 19 ,9643 ,15600 ,03579 

beta >= 169 20 -,7478 ,21837 ,04883 

< 169 19 -,7712 ,26998 ,06194 

Taula 16: Estadístics del grup del programa SPSS (variable d'agrupació: Alçada) 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

para la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilatera

l) 

Diferenc

ia de 

medias 

Error 

típ. de la 

diferenci

a 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

RRm

ean 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,483 ,231 1,01

0 

37 ,319 32,5674

2 

32,2391

9 

-

32,7553

8 

97,8902

2 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

1,01

4 

36,6

75 

,317 32,5674

2 

32,1151

8 

-

32,5236

0 

97,6584

5 

SDN

N 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,504 ,482 ,262 37 ,795 3,96745 15,1394

4 

-

26,7079

6 

34,6428

6 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,263 36,9

40 

,794 3,96745 15,1025

2 

-

26,6348

4 

34,5697

4 

rMSS

D 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,471 ,497 -,481 37 ,633 -

4,16134 

8,65291 -

21,6937

9 

13,3711

1 
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No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,477 31,9

49 

,637 -

4,16134 

8,73261 -

21,9502

1 

13,6275

3 

SDA

NN 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,087 ,769 ,146 37 ,885 2,15896 14,8248

5 

-

27,8790

4 

32,1969

6 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,146 36,9

85 

,885 2,15896 14,7965

7 

-

27,8221

4 

32,1400

7 

SDN

N5m 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,139 ,711 ,520 37 ,606 3,92003 7,53146 -

11,3401

5 

19,1802

1 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,518 35,1

63 

,608 3,92003 7,56659 -

11,4384

3 

19,2784

8 

SDS

D 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,471 ,497 -,481 37 ,633 -

4,16135 

8,65296 -

21,6939

2 

13,3712

1 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,477 31,9

49 

,637 -

4,16135 

8,73267 -

21,9503

4 

13,6276

3 

NN50 Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,196 ,660 -,306 37 ,761 -

952,694

74 

3111,86

922 

-

7257,94

070 

5352,55

123 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,304 34,6

96 

,763 -

952,694

74 

3128,81

365 

-

7306,51

737 

5401,12

789 
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pNN5

0 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,003 ,955 -,178 37 ,860 -,73402 4,12182 -

9,08563 

7,61758 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,178 36,2

64 

,860 -,73402 4,13160 -

9,11118 

7,64313 

MIRR Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,126 ,724 ,137 37 ,892 3,51563 25,6461

6 

-

48,4484

4 

55,4796

9 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,138 36,8

52 

,891 3,51563 25,5681

1 

-

48,2973

2 

55,3285

7 

Ptot Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,210 ,278 ,073 37 ,942 317,249

32 

4359,58

283 

-

8516,10

456 

9150,60

320 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,072 33,0

11 

,943 317,249

32 

4393,85

235 

-

8621,99

746 

9256,49

610 

ULF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,360 ,251 -,192 37 ,848 -

531,009

84 

2758,69

310 

-

6120,65

301 

5058,63

334 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,190 30,7

95 

,850 -

531,009

84 

2787,94

282 

-

6218,59

162 

5156,57

194 

VLF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,000 ,991 ,893 37 ,377 1255,16

982 

1404,78

788 

-

1591,20

078 

4101,54

043 



P à g i n a  | 82 

 

 

Avaluació de la resposta del SNA en relació a l’alçada de la població mitjançant senyals ECG 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,894 36,9

37 

,377 1255,16

982 

1404,37

145 

-

1590,52

188 

4100,86

153 

LF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,061 ,310 ,229 37 ,820 82,1285

1 

359,389

08 

-

646,062

93 

810,319

96 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,227 32,5

03 

,822 82,1285

1 

362,450

46 

-

655,711

38 

819,968

41 

LFn Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

4,362 ,044 1,53

1 

37 ,134 5,03055 3,28491 -

1,62531 

11,6864

0 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

1,54

4 

34,7

85 

,132 5,03055 3,25883 -

1,58669 

11,6477

8 

HF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

2,295 ,138 -,889 37 ,380 -

486,680

55 

547,337

01 

-

1595,69

068 

622,329

58 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,876 26,5

41 

,389 -

486,680

55 

555,821

67 

-

1628,05

678 

654,695

67 

HFn Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

4,467 ,041 -

1,48

1 

37 ,147 -

4,66202 

3,14696 -

11,0383

5 

1,71432 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-

1,49

3 

34,8

98 

,144 -

4,66202 

3,12253 -

11,0017

5 

1,67772 
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LF_H

F  

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

7,776 ,008 1,95

4 

37 ,058 ,65355 ,33440 -,02401 1,33110 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

1,97

2 

34,0

77 

,057 ,65355 ,33139 -,01987 1,32697 

ln_Pt

ot 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

2,432 ,127 ,670 37 ,507 ,13843 ,20661 -,28021 ,55706 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,664 31,7

09 

,512 ,13843 ,20858 -,28658 ,56343 

ln_UL

F 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3,348 ,075 ,551 37 ,585 ,14938 ,27128 -,40028 ,69903 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,547 33,2

96 

,588 ,14938 ,27331 -,40648 ,70523 

ln_VL

F 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,840 ,365 1,17

8 

37 ,246 ,20041 ,17008 -,14420 ,54502 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

1,17

0 

33,8

03 

,250 ,20041 ,17123 -,14765 ,54847 

ln_LF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,601 ,214 ,779 37 ,441 ,15507 ,19907 -,24829 ,55843 
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No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,772 32,3

23 

,446 ,15507 ,20081 -,25381 ,56396 

ln_HF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,035 ,852 -,487 37 ,629 -,13503 ,27739 -,69708 ,42702 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,484 34,0

33 

,632 -,13503 ,27918 -,70237 ,43232 

alfa1 Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

2,384 ,131 1,46

9 

37 ,150 ,09132 ,06218 -,03466 ,21731 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

1,47

5 

36,6

25 

,149 ,09132 ,06193 -,03420 ,21685 

alfa2 Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

2,956 ,094 1,30

6 

37 ,200 ,05645 ,04323 -,03115 ,14405 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

1,29

4 

32,4

52 

,205 ,05645 ,04361 -,03233 ,14522 

beta Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,790 ,189 ,299 37 ,767 ,02342 ,07844 -,13551 ,18235 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,297 34,6

48 

,768 ,02342 ,07887 -,13675 ,18360 

Taula 17: Prova de mostres independents del programa SPSS (variable d'agrupació: Alçada) 
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ANOVA 

 Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

RRmean Inter-grupos 53074,395 1 53074,395 5,348 ,026 

Intra-grupos 426715,232 43 9923,610   

Total 479789,627 44    

SDNN Inter-grupos 3457,321 1 3457,321 1,172 ,285 

Intra-grupos 126888,393 43 2950,893   

Total 130345,714 44    

rMSSD Inter-grupos 558,822 1 558,822 ,692 ,410 

Intra-grupos 34705,780 43 807,111   

Total 35264,603 44    

SDANN Inter-grupos 3148,728 1 3148,728 1,267 ,267 

Intra-grupos 106864,773 43 2485,227   

Total 110013,501 44    

SDNN5m Inter-grupos 917,146 1 917,146 1,411 ,241 

Intra-grupos 27948,219 43 649,959   

Total 28865,364 44    

SDSD Inter-grupos 558,830 1 558,830 ,692 ,410 

Intra-grupos 34706,267 43 807,122   

Total 35265,097 44    

NN50 Inter-grupos 1,289E8 1 1,289E8 1,374 ,248 

Intra-grupos 4,036E9 43 93861834,783   

Total 4,165E9 44    

pNN50 Inter-grupos 224,625 1 224,625 1,312 ,258 

Intra-grupos 7361,058 43 171,187   
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Total 7585,683 44    

MIRR Inter-grupos 9974,278 1 9974,278 1,221 ,275 

Intra-grupos 351158,534 43 8166,478   

Total 361132,813 44    

Ptot Inter-grupos 2227033,744 1 2227033,744 ,003 ,956 

Intra-grupos 3,059E10 43 7,114E8   

Total 3,059E10 44    

ULF Inter-grupos 80419345,055 1 80419345,055 1,075 ,306 

Intra-grupos 3,217E9 43 74805640,872   

Total 3,297E9 44    

VLF Inter-grupos 785494,233 1 785494,233 ,008 ,927 

Intra-grupos 3,984E9 43 92652940,246   

Total 3,985E9 44    

LF Inter-grupos 1159870,109 1 1159870,109 ,172 ,680 

Intra-grupos 2,899E8 43 6741066,400   

Total 2,910E8 44    

LFn Inter-grupos 7,978 1 7,978 ,070 ,793 

Intra-grupos 4925,247 43 114,541   

Total 4933,226 44    

HF Inter-grupos 21182891,709 1 21182891,709 ,476 ,494 

Intra-grupos 1,912E9 43 44455553,749   

Total 1,933E9 44    

HFn Inter-grupos 10,514 1 10,514 ,103 ,750 

Intra-grupos 4395,460 43 102,220   

Total 4405,974 44    
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LF_HF  Inter-grupos ,004 1 ,004 ,003 ,957 

Intra-grupos 55,813 43 1,298   

Total 55,817 44    

ln_Ptot Inter-grupos 1,008 1 1,008 2,008 ,164 

Intra-grupos 21,587 43 ,502   

Total 22,596 44    

ln_ULF Inter-grupos 1,988 1 1,988 2,948 ,093 

Intra-grupos 28,990 43 ,674   

Total 30,978 44    

ln_VLF Inter-grupos ,830 1 ,830 2,241 ,142 

Intra-grupos 15,922 43 ,370   

Total 16,752 44    

ln_LF Inter-grupos ,280 1 ,280 ,561 ,458 

Intra-grupos 21,476 43 ,499   

Total 21,756 44    

ln_HF Inter-grupos ,159 1 ,159 ,145 ,705 

Intra-grupos 47,033 43 1,094   

Total 47,192 44    

alfa1 Inter-grupos ,000 1 ,000 ,001 ,978 

Intra-grupos 1,686 43 ,039   

Total 1,686 44    

alfa2 Inter-grupos ,003 1 ,003 ,155 ,696 

Intra-grupos ,759 43 ,018   

Total ,762 44    

beta Inter-grupos ,060 1 ,060 1,102 ,300 
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Intra-grupos 2,347 43 ,055   

Total 2,407 44    

Taula 18: Taula ANOVA d'un factor amb 3 grups del programa SPSS (factor: IMC) 

 

Estadísticos de grupo 

 

Esport N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

RRmean 0 22 764,3715 109,26776 23,29596 

1 23 833,0742 89,43940 18,64940 

SDNN 0 22 157,0142 57,59928 12,28021 

1 23 174,5490 50,99785 10,63379 

rMSSD 0 22 51,7419 26,88412 5,73171 

1 23 58,7915 29,79315 6,21230 

SDANN 0 22 134,0770 50,88394 10,84849 

1 23 150,8110 48,84674 10,18525 

SDNN5m 0 22 74,8535 27,81265 5,92968 

1 23 83,8848 23,06494 4,80937 

SDSD 0 22 51,7422 26,88432 5,73176 

1 23 58,7919 29,79335 6,21234 

NN50 0 22 16486,7273 9336,66029 1990,58266 

1 23 19872,8261 10012,31324 2087,71163 

pNN50 0 22 19,5091 12,77915 2,72452 

1 23 23,9786 13,36824 2,78747 

MIRR 0 22 221,2358 93,23352 19,87745 

1 23 251,0190 87,54642 18,25469 

Ptot 0 22 23965,5320 35452,46756 7558,49148 
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1 23 24410,5673 13809,98682 2879,58131 

ULF 0 22 8568,3132 8719,76644 1859,06045 

1 23 11242,6202 8580,95591 1789,25299 

VLF 0 22 9232,3015 12953,24229 2761,64053 

1 23 9496,6047 4575,42959 954,04302 

LF 0 22 2345,5869 3517,63456 749,96221 

1 23 2024,4164 1168,08010 243,56154 

LFn 0 22 62,8301 10,96993 2,33880 

1 23 61,9878 10,44056 2,17701 

HF 0 22 3030,3348 9313,48984 1985,64271 

1 23 1657,7992 2022,89011 421,80175 

HFn 0 22 34,4058 10,10758 2,15494 

1 23 35,3727 10,11307 2,10872 

LF_HF  0 22 1,9610 1,20396 ,25669 

1 23 1,9796 1,07393 ,22393 

ln_Ptot 0 22 9,6491 ,82760 ,17644 

1 23 9,9486 ,57225 ,11932 

ln_ULF 0 22 8,6482 ,89957 ,19179 

1 23 9,0687 ,73843 ,15397 

ln_VLF 0 22 8,7775 ,72074 ,15366 

1 23 9,0491 ,47737 ,09954 

ln_LF 0 22 7,3159 ,85322 ,18191 

1 23 7,4738 ,53037 ,11059 

ln_HF 0 22 6,8298 1,17628 ,25078 

1 23 6,9487 ,90395 ,18849 
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alfa1 0 22 1,1699 ,19104 ,04073 

1 23 1,1682 ,20443 ,04263 

alfa2 0 22 1,0091 ,11323 ,02414 

1 23 ,9935 ,14919 ,03111 

beta 0 22 -,7063 ,24241 ,05168 

1 23 -,7794 ,22492 ,04690 

Taula 19: Estadístics del grup del programa SPSS (variable d'agrupació: Esport) 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilat

eral) 

Diferenc

ia de 

medias 

Error 

típ. de la 

diferenci

a 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

RRm

ean 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,259 ,613 -2,313 43 ,026 -

68,7026

6 

29,7074

8 

-

128,613

50 

-

8,79181 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-2,302 40,618 ,027 -

68,7026

6 

29,8412

8 

-

128,985

59 

-

8,41972 

SDN

N 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,132 ,718 -1,082 43 ,285 -

17,5348

0 

16,1997

3 

-

50,2046

7 

15,1350

6 
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No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-1,079 41,843 ,287 -

17,5348

0 

16,2444

1 

-

50,3209

9 

15,2513

9 

rMSS

D 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,449 ,506 -,832 43 ,410 -

7,04965 

8,47223 -

24,1355

3 

10,0362

2 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,834 42,860 ,409 -

7,04965 

8,45253 -

24,0974

1 

9,99810 

SDA

NN 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,011 ,917 -1,126 43 ,267 -

16,7339

5 

14,8666

8 

-

46,7154

8 

13,2475

7 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-1,125 42,682 ,267 -

16,7339

5 

14,8804

9 

-

46,7497

9 

13,2818

8 

SDN

N5m 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,094 ,761 -1,188 43 ,241 -

9,03130 

7,60280 -

24,3638

1 

6,30122 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-1,183 40,845 ,244 -

9,03130 

7,63486 -

24,4519

9 

6,38940 

SDS

D 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,449 ,506 -,832 43 ,410 -

7,04970 

8,47229 -

24,1357

0 

10,0362

9 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,834 42,860 ,409 -

7,04970 

8,45259 -

24,0975

8 

9,99817 
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NN50 Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,105 ,747 -1,172 43 ,248 -

3386,09

881 

2889,18

611 

-

9212,69

790 

2440,50

027 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-1,174 42,975 ,247 -

3386,09

881 

2884,60

728 

-

9203,56

362 

2431,36

599 

pNN5

0 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,167 ,685 -1,145 43 ,258 -

4,46951 

3,90182 -

12,3382

8 

3,39925 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-1,147 43,000 ,258 -

4,46951 

3,89782 -

12,3302

2 

3,39120 

MIRR Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,227 ,636 -1,105 43 ,275 -

29,7832

3 

26,9493

6 

-

84,1317

8 

24,5653

3 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-1,104 42,502 ,276 -

29,7832

3 

26,9879

0 

-

84,2279

7 

24,6615

1 

Ptot Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,911 ,345 -,056 43 ,956 -

445,035

24 

7954,03

936 

-

16485,8

8436 

15595,8

1389 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,055 26,995 ,957 -

445,035

24 

8088,43

508 

-

17041,2

6407 

16151,1

9360 

ULF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,076 ,784 -1,037 43 ,306 -

2674,30

702 

2579,27

811 

-

7875,91

707 

2527,30

302 
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No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-1,036 42,838 ,306 -

2674,30

702 

2580,21

938 

-

7878,38

502 

2529,77

098 

VLF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,738 ,395 -,092 43 ,927 -

264,303

25 

2870,52

016 

-

6053,25

886 

5524,65

237 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,090 25,959 ,929 -

264,303

25 

2921,78

995 

-

6270,59

427 

5741,98

778 

LF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,536 ,222 ,415 43 ,680 321,170

52 

774,275

11 

-

1240,30

406 

1882,64

510 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,407 25,394 ,687 321,170

52 

788,521

11 

-

1301,54

306 

1943,88

410 

LFn Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,023 ,879 ,264 43 ,793 ,84235 3,19162 -

5,59416 

7,27886 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,264 42,617 ,793 ,84235 3,19521 -

5,60308 

7,28777 

HF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

2,080 ,157 ,690 43 ,494 1372,53

561 

1988,35

539 

-

2637,36

519 

5382,43

641 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,676 22,894 ,506 1372,53

561 

2029,94

918 

-

2827,81

540 

5572,88

662 
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HFn Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,163 ,688 -,321 43 ,750 -,96699 3,01508 -

7,04748 

5,11350 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,321 42,913 ,750 -,96699 3,01504 -

7,04776 

5,11378 

LF_H

F  

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,006 ,937 -,055 43 ,957 -,01857 ,33975 -,70375 ,66661 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,055 41,940 ,957 -,01857 ,34063 -,70603 ,66889 

ln_Pt

ot 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,728 ,398 -1,417 43 ,164 -,29942 ,21130 -,72555 ,12670 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-1,406 37,178 ,168 -,29942 ,21300 -,73094 ,13209 

ln_UL

F 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,592 ,214 -1,717 43 ,093 -,42045 ,24486 -,91426 ,07336 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-1,710 40,668 ,095 -,42045 ,24595 -,91728 ,07638 

ln_VL

F 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,450 ,506 -1,497 43 ,142 -,27164 ,18147 -,63760 ,09432 
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No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-1,484 36,232 ,147 -,27164 ,18308 -,64287 ,09959 

ln_LF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3,688 ,061 -,749 43 ,458 -,15788 ,21075 -,58290 ,26715 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,742 34,848 ,463 -,15788 ,21289 -,59012 ,27437 

ln_HF Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,058 ,811 -,381 43 ,705 -,11894 ,31189 -,74792 ,51005 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-,379 39,420 ,707 -,11894 ,31372 -,75328 ,51541 

alfa1 Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,904 ,347 ,028 43 ,978 ,00163 ,05905 -,11745 ,12071 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,028 42,979 ,978 ,00163 ,05896 -,11726 ,12053 

alfa2 Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,360 ,250 ,394 43 ,696 ,01559 ,03962 -,06430 ,09549 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

,396 40,927 ,694 ,01559 ,03938 -,06393 ,09512 
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beta Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,003 ,953 1,050 43 ,300 ,07313 ,06967 -,06737 ,21364 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

1,048 42,389 ,301 ,07313 ,06979 -,06767 ,21393 

Taula 20: Prova de mostres independents del programa SPSS (variable d'agrupació: Esport) 


