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MOTIVACIONS  
Escollir aquest treball no va ser una cosa fàcil ni ràpida. En un principi se’ns parla d’un treball 

molt important que és el treball de recerca pel qual hem d’escollir un  tema per investigar. 

Sembla senzill, però quan et poses a buscar-ne un, o bé no t’agrada, o és massa complicat, o 

dubtes de la seva viabilitat,  o costa trobar-li una part pràctica adequada als nostres 

coneixements i materials... tots aquells que et comences a plantejar tenen quelcom que te’ls fa 

descartar. 

El tema que esculls crec t’ha d’agradar de veritat i sobretot t’ha d’interessar perquè hi 

dedicaràs moltes hores. D’aquí ve tot el meu recorregut per escollir aquest treball en el qual hi 

van haver moltes reflexions, idees, dubtes i finalment l’alegria de trobar-ne un que em 

satisfés. 

Vaig buscar per internet, vaig consultar professors virtuals... però la solució no la vaig trobar 

fins que un dia vaig recordar una classe de matemàtiques de tercer d’ESO en la qual el 

professor ens havia parlat d’un nombre sorprenent que es troba a tot arreu i que sense adonar-

nos-en el reconeixem fàcilment, el nombre d’or. Havíem parlat de les proporcions del cos 

humà que hi corresponen i allò m’havia deixat al·lucinada. Així doncs, vaig proposar i decidir 

que el meu treball de recerca seria sobre el nombre auri i la seva presència en l’ésser humà. 

Vaig començar a buscar informació i vaig trobar que un dels llocs on es troba present la 

proporció àuria és en el dibuix del ritme cardíac. 

Allò em va agradar molt, i de fet, de seguida vaig pensar que l’investigaria en aquest camp 

determinat. 

Reflexionant-hi vaig pensar que el ritme cardíac devia ser molt més complex del que fins 

llavors m’imaginava i que si complia la proporció àuria, perquè no havia de complir o estar 

regit per altres factors matemàtics? 

Moguda per la meva passió per la medicina però també per les ganes de fer alguna cosa amb 

les matemàtiques  vaig decidir reorientar aquell treball inicial sobre el nombre auri per 

l’estudi  matemàtic del ritme cardíac. 

Així, en aquest estudi matemàtic del ritme cardíac, quedaria inclòs el nombre auri però també 

altres eines matemàtiques desconegudes per mi fins aleshores i una important part de biologia 

humana.  

En definitiva doncs, aquest treball recull tot allò que m’agrada, m’interessa i m’incita a 

investigar. 
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INTRODUCCIÓ  
Els éssers humans som un grup d’organismes complexes que habitem la Terra des de fa uns 

12.000 anys i ens diferenciem de la resta d’éssers vius bàsicament per la capacitat de l’ús de 

la raó.  

La unitat morfològica i funcional de l’ésser humà, igual que la de la resta d’organismes, és la 

cèl·lula. A partir d’aquesta s’estableix un ordre jerarquitzat entre els diferents elements que 

formen la morfologia humana segons el seu grau de complexitat i de funcions: teixits, òrgans, 

aparells i sistemes, que formen la màquina extremadament complexa que dóna lloc a 

l’estructura i el funcionament del cos humà. 

En aquest treball l’objecte d’estudi és el sistema circulatori, aquell encarregat d’oxigenar els 

teixits, transportar els nutrients i eliminar els residus produïts pel metabolisme. Així doncs... 

podem dir que el sistema circulatori és un dels més importants d’aquesta màquina tan 

complexa que ens conforma? 

Quan dormim, quan treballem, quan correm,  quan llegim, quan prenem un cafè al bar, quan 

estem amb els amics, quan estem tristos, quan estem contents, quan els nervis ens devoren, 

quan ens relaxem a la piscina, quan ens enamorem, quan ens enganyen... quina és la peça clau 

de la nostra màquina que ens dóna consciència, sense necessitat de la raó, d’allò que ens està 

passant, que estem vivint? No és el cor aquest? 

El cor: la bomba del nostre organisme, el culpable de les nostres sensacions, la font 

d’inspiració de tants artistes... El seu batec: símbol de vida, símbol de mort, de nervis, de 

malalties, de pau, de cansament, essencialment científic, tan rellevant metafòricament al llarg 

dels temps...  Ara s’accelera, ara s’alenteix, sembla que es pari o que vulgui sortir del pit. Ens 

ha de preocupar això o és que per naturalesa el ritme cardíac és irregular? 

Ens plantegem la idea que el ritme cardíac no és regular i ens proposem estudiar-ho 

mitjançant una ciència més concreta i a la vegada molt més abstracta que la biologia: les 

matemàtiques. És possible això? Existeixen misteris matemàtics en la font de la nostra vida? 

Totes aquestes reflexions em porten a fixar els meus principals objectius en aquest treball.   

• Aprofundir en el coneixement del cor i el seu funcionament. 

• Demostrar que les matemàtiques no són presents  tan sols en fulls d’exercicis sinó que 

fins i tot formen part d’allò que ens fa viure. 

• Treballar en la ciència utilitzant les matemàtiques com a eina d’estudi. 

• Aprendre noves eines matemàtiques que necessitaré per fer aquest treball i que 

desconec. 
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• Demostrar que la proporció àuria i la teoria de caos són presents en el ritme cardíac. 

 

La metodologia que he seguit per realitzar aquest treball ha estat la següent.  

He utilitzat la recerca bibliogràfica i en pàgines web d’informació per la part més teòrica del 

treball com pot ser la biologia humana en general i més detalladament la del sistema 

circulatori, o les eines matemàtiques que he utilitzat i la branca matemàtica que he estudiat en 

relació amb el ritme cardíac, el nombre auri. En algunes ocasions he contrastat la informació 

trobada amb especialistes en el tema en qüestió com metges o el professor de matemàtiques.  

Per dur a terme la part pràctica del treball m’he posat en contacte amb el Centre Sanitari del 

Solsonès i he demanat permís per fer els electrocardiogrames que necessitava per l’estudi. No 

he tingut cap inconvenient sinó tot el contrari, ajuda per poder-ho fer.   

Així mateix, per analitzar les mostres i dades obtinguts en l’estudi dels electrocardiogrames 

he utilitzat fulls de càlcul i mitjans estadístics com la mitjana, la variació típica... per agrupar 

les dades i poder-ne treure conclusions.  

 

Finalment per acabar aquesta introducció crec que no puc deixar de fer esmena de les 

dificultats més rellevants que he tingut fent aquest treball.  

Entre aquestes destaquen la poca quantitat d’electrocardiogrames que he pogut fer, la falta de 

recursos per poder tirar endavant l’estudi de la teoria de caos en el ritme cardíac, les 

ambigüitats i utilitzacions confoses de la nomenclatura referida a l’aparell circulatori i, 

finalment, la poca informació trobada referent al nombre auri en relació directament amb el 

ritme cardíac.  

Tot i així, crec que he pogut superar força exitosament aquestes dificultats i dur a terme el 

treball que m’havia proposat. 
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EL COS HUMÀ  
Els éssers humans som una espècie d’individus constituïts per un organisme format per 

milions de cèl·lules vives que conformen la part física i material de l’home: el cos humà, però 

que a la vegada també duen a terme totes les funcions que realitza aquest i que ens mantenen 

com a éssers vius. 

 

ORGANITZACIÓ BÀSICA 

El nivell mínim d’organització o la unitat independent més petita que forma el cos humà és la 

cèl·lula. A partir d’aquesta establim una classificació jeràrquica dels elements presents al cos 

segons el tipus de cèl·lules que els formen, la seva complexitat i l’amplitud de processos que 

duen a terme. 

 

Cèl·lula 

Tenint en compte la teoria cel·lular formulada al segle XIX a partir de les investigacions de 

diversos biòlegs i demés científics, podem dir que la cèl·lula és: 

• La unitat morfològica de tots els éssers vius, per tant de tots els humans. 

• La unitat fisiològica de tot ésser viu ja que és capaç de dur a terme tots els processos 

metabòlics necessaris per mantenir-se en vida gràcies a la seva capacitat 

d’intercanviar matèria i energia amb el medi on es troba. 

La cèl·lula es nodreix, respira, produeix residus, secreta substàncies, creix i, en la 

majoria dels casos, es reprodueix. 

• Una unitat genètica autònoma que conté la informació necessària per la síntesi de la 

seva pròpia estructura i el control del seu funcionament, i és capaç de transmetre-la als 

seus descendents.  

• Una unitat que tan sols pot aparèixer a partir d’altres cèl·lules ja existents, mai per 

generació espontània.  

Com acabem de veure en els principals postulats de la teoria cel·lular, la cèl·lula du a terme 

totes les reaccions que tenen lloc al nostre cos, però... quin és el combustible necessari per 

dur-les a terme? 
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La cèl·lula per mantenir-se en vida i fer totes aquelles funcions que li corresponen necessita 

de manera imprescindible rebre oxigen i substàncies nutritives, poder eliminar les substàncies 

de rebuig que genera i enviar els seus productes al seu lloc de destinació. 

El sistema encarregat d’aquest transport de substàncies des d’unes cèl·lules  cap a unes altres 

és el sistema circulatori.  

Hem parlat que les cèl·lules porten a terme totes aquestes funcions tan necessàries però... totes 

les cèl·lules fan les mateixes funcions? Totes les cèl·lules produeixen de tot el que es produeix 

al nostre cos? O pel contrari tenim grups de cèl·lules especialitzades en activitats concretes i a 

dur a terme processos metabòlics determinats? 

Efectivament les cèl·lules del nostre cos en créixer segueixen vies de diferenciació diferent, 

determinades pel seu origen embrionari, i s’especialitzen en unes determinades activitats i 

processos amb lo qual podem parlar de diferents tipus de cèl·lules: musculars, neurones, 

epitelials... A partir d’aquestes diferenciacions i de les relacions que estableixen entre elles 

establim els següents nivells d’organització. 

La branca de la biologia encarregada de l’estudi de la cèl·lula s’anomena citologia. 

 

Teixit 

El teixit és aquella unitat, formada per un conjunt de cèl·lules i una matriu extracel·lular, 

encarregada de dur a terme una funció determinada. 

Les cèl·lules que formen un teixit tenen totes la mateixa naturalesa i el mateix origen 

embrionari però poden presentar diferències concretes entre les unes i les altres. Es troben 

ordenades de manera regular per exercir una funció o activitat concreta característica de cada 

tipus de teixit. 

La matriu extracel·lular és una substància orgànica composta fonamentalment per fibres 

proteiques i una substància fonamental amorfa de glicoproteïnes, àcid hialurònic... que manté 

unides les cèl·lules del teixit permetent-ne la migració i la difusió de substàncies, protegeix el 

propi teixit i afavoreix la reserva d’aigua del cos. 

Al cos humà existeixen una gran varietat de tipus de teixits segons l’origen embrionari de les 

seves cèl·lules i la funció que exerceixen.  

Alguns dels més rellevants al nostre cos són el muscular, el nerviós, l’epitelial, el conjuntius... 

explicats a la pàgina 8 de l’annex.   

La part de la biologia encarregada de l’estudi dels teixits és la histologia. 
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Òrgan 

Un òrgan és una unitat estructural i funcional formada per l’agrupació de diversos teixits que 

té la finalitat de dur a terme una funció determinada. 

El període de formació dels òrgans s’anomena organogènesi i té lloc entre la tercera i la 

vuitena setmana de la gestació. Durant aquesta etapa el que succeeix és que les 3 capes 

embrionàries (ectoderma, endoderma i mesoderma) es transformen en els diferents òrgans que 

constitueixen l’organisme depenent del tipus de cèl·lules i teixits que aquestes tres originen.  

Alguns exemples d’òrgans del cos humà són el cor, el fetge, l’ull... 

 

Sistema 

La unitat funcional orientada a una determinada finalitat i formada per un conjunt d’òrgans 

relacionats, en la majoria de casos tots ells amb un mateix origen embrionari, és el que 

denominem sistema biològic. 

Els òrgans que formen un sistema mantenen una relació íntimament interdependent  sense la 

qual cap d’ells podria dur a terme la funció que realitza el sistema. 

Una característica essencial dels sistemes és que estan formats per un sol tipus de teixit, 

element clau per tal de poder establir la diferència entre el sistema i el següent grau 

d’organització: l’aparell.  

Alguns dels sistemes que integren el cos humà són el nerviós, l’endocrí, el glandular, el 

limfàtic... 

 

Aparell 

Els aparells són les unitats d’organització superior dins la classificació jeràrquica amb la qual 

la biologia classifica els diferents elements del cos humà. 

Un aparell és una unitat constituïda per un conjunt d’òrgans d’origen embrionari comú 

especialitzada en dur a terme una funció concreta. 

En els aparells trobem diferents tipus de teixits, cosa que els diferencia dels sistemes. 

Podem esmentar alguns dels més importants del cos humà com el locomotor, el 

cardiovascular, el digestiu, l’excretor... 



Estudi matemàtic del ritme cardíac         Berta Caballol i Oliva 

 9 

APARELL CIRCULATORI  
Com ja sabem, el cos humà és un organisme amb un gran dinamisme en el seu interior. Per 

ser capaç de dur a terme totes les funcions que el nostre cos necessita o que li exigim: créixer, 

pensar, moure’s, respirar..., dins l’organisme té lloc un contant i equilibrat flux de matèria i 

energia procedents dels aliments que ingerim, l’aire que respirem... però també de les 

substàncies secretades per les pròpies cèl·lules o dels residus metabòlics que ens calen 

eliminar.  

L’aparell encarregat de canalitzar aquest flux i  fer-lo arribar fins a les zones més remotes de 

l’organisme és, efectivament, el sistema circulatori. 

Generalitzant, podem dir que l’aparell circulatori està format per una complexa xarxa de tubs 

de diverses dimensions i algun altre element, com el cor, tal i com veurem més endavant.  

Dins l’aparell circulatori hi distingim dos circuits diferenciats: l’aparell cardiovascular i el 

sistema limfàtic.  

 

APARELL CARDIOVASCULAR 

L’aparell cardiovascular és una de les subestructures del sistema circulatori. El constitueixen 

els vasos sanguinis i un òrgan que actua de “bomba”, el cor. Per l’interior d’aquesta xarxa de 

conduccions i circula la sang, un teixit líquid amb funcions específiques de transport, que a la 

vegada si hi circula és gràcies al cor que la bombeja amb la suficient força per avançar per tot 

el recorregut.  

La funció, doncs, de l’aparell cardiovascular és fer arribar la sang a tot l’organisme per tal que 

aquesta que conté els nutrients, l’oxigen... els pugui intercanviar amb les cèl·lules de tots els 

teixits del cos i a la vegada recollir residus metabòlics que aquestes han després per dur-los 

fins als teixits corresponents per eliminar-los.  

Ens podem preguntar, però, com hi arriben els nutrients i l’oxigen a la sang? Els nutrients 

s’incorporen a la sang quan aquesta passa pels fins vasos sanguinis que irriguen l’aparell 

digestiu, sobretot l’intestí prim, i l’oxigen ho fa quan aquesta circula a prop dels alvèols 

pulmonars.   

A partir del cor  l’aparell cardiovascular origina dos circuits diferenciats que surten i arriben 

al cor: el circuit pulmonar i el sistèmic. 
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� El circuit pulmonar és el que du la sang fins als pulmons per oxigenar-la i la retorna al 

cor per ser bombada cap a tot el cos gràcies a la complexa xarxa de vasos que formen 

el segon circuit, el sistèmic. 

 

� El circuit sistèmic, format com veurem més endavant per una infinitat de capil·lars, 

venes i artèries, porta la sang oxigenada (“neta”) cap a tot l’organisme permetent 

l’intercanvi de nutrients, oxigen i demès substàncies amb la resta de teixits i retorna la 

sang “bruta” (pobra en O2) al cor per iniciar novament el recorregut pulmonar.  

 

En haver vist tot això podem comprendre el perquè de dir que la circulació humana és doble, 

tancada i completa.  

 

 ***És doble perquè l’aparell cardiovascular està format per dos subcirucits: el   

       pulmonar i el sistèmic. 

 

 ***És tancada perquè la sang no surt mai de la xarxa de vasos sanguinis i del cor.  

 

 ***És completa perquè la sang oxigenada no es barreja mai amb la sang “bruta” o 

       pobra en oxigen.  

 

 

A la figura 1 hi podem 

veure el circuit pulmonar i  

sistèmic i alguns dels vasos  

més importants. Els colors  

indiquen els vasos que  

transporten sang oxigenada  

(vermell) i els que porten 

 sang “bruta” (blau). 

         Figura 1. Enciclopèdia de Medicina i salut 
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Vasos sanguinis 

Els vasos sanguinis són els conductes que com hem dit formen l’aparell cardiovascular i que 

tenen una propietat rellevant: són elàstics. Aquesta elasticitat els permet adaptar-se 

correctament als diferents volums de sang que hi poden circular depenent de les exigències i 

necessitats corporals de cada moment.  

Fins ara hem parlat de vasos sanguinis en general però cal comprendre que són i reben noms 

diferents segons les seves dimensions, el tipus de sang que transporten (oxigenada o bruta) i la 

direcció amb què hi circula la sang (cor�teixits o teixits�cor). 

 

Artèries 

Les artèries són els vasos sanguinis que porten la sang del cor a la perifèria de l’organisme. 

Les seves parets són gruixudes i amb un contingut important de teixit elàstic i muscular. 

Com més properes són al cor més gruixudes i elàstiques són perquè reben molta sang de cop i 

els cal adaptar-s’hi i ajudar-la a avançar. A mesura que es van ramificant les seves parets es 

van fent més primes i amb més teixit muscular que no pas elàstic per regular la sang que 

deixaran passar als capil·lars. 

Algunes de les principals artèries del cos són: l’aorta, la pulmonar, la renal, les subclàvies... 

 

Venes 

Les venes són els vasos sanguinis que porten la sang des dels teixits, un cop finalitzat 

l’intercanvi, fins al cor. El seu recorregut és similar al que fan les artèries però la grossor de 

les seves parets és molt menor que la de la de les artèries ja que tenen molt poc teixit muscular 

i elàstic.  

A mesura que s’apropen al cor les ramificacions van abocant a venes més grans que acaben 

portant tota la sang a les venes cava inferior i superior i a les pulmonars per arribar al cor. 

 

A la figura 2 podem observar-hi la considerable diferència de gruix entre les parets d’una 

artèria i les d’una vena.  

  

              

 

     

                                                                                                                  Figura 2. Mirall màgic.  
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Capil·lars 
Capil·lars és el nom que reben els vasos sanguinis més petits, microscòpics fins i tot, que 

tenim. N’hi ha tant de venosos com d’arterials, els primers desemboquen a venes de calibre 

superior i els segons són la màxima ramificació de les artèries, i és entre uns i altres que 

s’estableix connexió  i la sang passa de les artèries a les venes.  

Com ja hem dit la seva dimensió pot arribar a ser microscòpica. Això és degut a què les seves 

parets són d’un gruix extremadament petit, sovint format per tant sols una capa de cèl·lules, 

cosa que comporta que la circulació hi sigui més lenta però amb l’avantatge que poden tenir 

lloc molts intercanvis amb les cèl·lules dels teixits. 

 

SISTEMA LIMFÀTIC 

El sistema limfàtic és el segon però no menys important circuit que integra el sistema 

circulatori. 

La funció d’aquest sistema és mantenir una proporció adequada de líquids i matèries 

orgàniques en l’espai intercel·lular i també depurar aquest espai de substàncies estranyes i 

nocives que pot contenir. 

Aquestes activitats les du a terme gràcies als vasos i ganglis limfàtics i a la limfa.  

La limfa és el líquid que el sistema limfàtic recull de l’espai intercel·lular, mitjançant els 

ganglis limfàtics, la depura i enriqueix amb cèl·lules i anticossos i ,finalment, a través dels 

vasos limfàtics és conduïda  fins a l’aparell cardiovascular per incorporar-la a la circulació 

sanguínia general. 

Els principals vasos limfàtics són el conducte toràcic i el conducte limfàtic dret, que 

desemboquen a les venes subclàvia esquerra i subclàvia dreta respectivament.  
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EL COR 
A continuació ens anem a centrar pròpiament amb l’element protagonista del treball: el cor. 

Com acabem de veure és l’òrgan motor de l’aparell cardiovascular i per tant, un dels elements 

més importants i representatius del sistema circulatori i del cos humà en general, però a 

continuació veurem més detalladament què és, la seva localització, la seva estructura i 

funcionament... 

 

QUÈ ÉS? 

El cor és un òrgan muscular que constitueix una víscera buida en el cos humà. La seva 

grandària és aproximadament igual que el puny de cada persona i el seu pes oscil·la entre els 

200 i els 425 grams. 

El múscul que el conforma, anomenat miocardi o múscul cardíac, és un múscul gruixut i 

potent amb unes propietats característiques que el fan apte per la seva funció, tal i com 

veurem més endavant. 

 

SITUACIÓ 

El cor està situat a l’interior de la caixa toràcica en una zona anomenada mediastí. 

El mediastí és l’espai comprès entre els dos pulmons, i el cor es troba a la part mitjana, 

inferior i anterior d’aquest. 

Està per sobre del diafragma, darrere i lleugerament a l’esquerra de l’estèrnum i davant de la 

columna vertebral, i és sostingut pels grans vasos sanguinis (venes i artèries) que en treuen i 

hi porten la sang.  

  

ESTRUCTURA 

De què està format? 

El cor, com a òrgan que és i respectant la definició d’òrgan donada anteriorment, està format 

per diferents tipus de teixits. Els més importants són el muscular i el nerviós, tot i així, també 

hi són presents el conjuntiu, l’epitelial...que trobem explicats a la pàgina 8 de l’annex. 
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Capes cardíaques 

Els diferents teixits que formen el cor donen lloc a capes diferenciades sostingudes per un 

esquelet fibrós. Viatjant en el cor de dins cap a fora trobem que les tres capes que el formen 

són l’endocardi, el miocardi i el pericardi.  

 

• Endocardi.  

L’endocardi és una capa molt fina de teixit epitelial que recobreix l’interior de totes les 

cavitats i vàlvules cardíaques amb la missió d’aïllar i protegir el teixit muscular cardíac 

del torrent sanguini que circula per les cavitats.  

 

• Miocardi . 

El miocardi o múscul cardíac és una capa formada per fibres musculars cardíaques 

envoltades de teixit conjuntiu que s’estén al llarg de tot el cor i constitueix la major part de 

les seves parets. El seu gruix és variable segons la zona oscil·lant entre els 2 centímetres i 

els pocs mil·límetres, com veurem en l’explicació de les cavitats cardíaques. 

 

• Pericardi. 

El pericardi és la capa més externa del cor. La seva forma és comparable amb la d’un sac 

que envolta el miocardi  

La seva estructura és una doble capa constituïda per una de fibrosa externa i una de serosa 

interna entre les quals es troba el líquid pericardíac. Les funcions més importants del 

pericardi són: protegir el cor i contribuir en el seu sosteniment gràcies a la capa fibrosa, i 

per mitjà del líquid pericardíac permetre la dilatació i contracció del cor sense la 

conseqüent fragmentació de les seves parets.  

 

Com ja hem dit, a més d’aquestes tres capes, també existeix un esquelet fibrós format per 

teixit conjuntiu dens i compacte que té especial rellevància en el manteniment dels orificis 

cardíacs tancats durant els processos de contraccions cardíaques.  
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Cavitats cardíaques 

Com ja s’ha dit el cor és un òrgan buit. El seu interior, però, està dividit en quatre cavitats: 

dues aurícules i dos ventricles. 

“Cal fer esment que quan a continuació parlem de dreta i esquerra és tenint en compte que 

ens mirem l’individu des de la seva part davantera”.  

 

• Aurícules 

Les aurícules són les dues cavitats superiors del cor separades l’una de l’altre per mitjà de 

l’envà interauricular. La seva grandària respecte la dels ventricles és força menor i es 

caracteritzen per presentar unes parets musculars molt més primes que les ventriculars. 

Això es deu al fet que la funció de les aurícules no és bombejar la sang sinó rebre-la de les 

diferents venes i portar-la cap als ventricles, per la qual cosa la força que han de fer les 

seves parets és molt menor i poden ser més primes.  

Anomenem a una i a altra aurícula dreta i aurícula esquerra respectivament. A l’aurícula 

dreta hi desemboquen, per mitjà de dos orificis, la vena cava inferior i la vena cava 

superior.  A l’esquerra, en canvi, hi arriba a través de les venes pulmonars la sang 

oxigenada dels pulmons.  

 

• Ventricles 

Ventricle és el nom que reben cadascuna de les dos cavitats inferiors del cor. El seu volum 

correspon a la major part del volum cardíac i les seves parets musculars són d’un gruix 

important, molt superior al de les aurícules. Estan separats l’un de l’altre per mitjà de 

l’envà interventricular.  

La seva funció és rebre la sang procedent de les aurícules i, per mitjà de les contraccions 

musculars de les seves parets, bombejar-la amb la suficient força per tot el cos. 

Igual que amb les aurícules anomenem ventricle dret i ventricle esquer. El dret rep la sang 

procedent de l’aurícula dreta i amb la seva contracció la bombeja cap a l’artèria pulmonar, 

cap al circuit pulmonar. L’esquer, en canvi, bombeja la sang procedent de l’aurícula 

esquerra a través de l’artèria aorta cap a tot el cos. La important diferència de grandària 

d’aquests dos circuits, el pulmonar i el sistèmic, és el que fa que un ventricle sigui força 

més gran i gruixut que l’altre. El recorregut que ha de fer la sang procedent del ventricle 

dret és curt i proper, per tant les  dimensions i grossor de les seves parets són molt 
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inferiors a les del ventricle esquerre, que ha de bombejar la sang amb la suficient força per 

estendre-la per tota la xarxa de vasos sanguinis del cos. 

 

Vàlvules cardíaques 

Hem parlat de les quatre cavitats i de les separacions entre ambdues aurícules i ambdós 

ventricles, però, com es comuniquen l’aurícula i el ventricle de cada costat respectivament? 

Les aurícules i els ventricles estan separats per l’envà auriculoventricular, però la connexió 

entre les dues cavitats s’estableix per mitjà d’una vàlvula cardíaca. La funció essencial 

d’aquestes dues vàlvules que separen ventricle i aurícula dreta i ventricle i aurícula esquerra 

és garantir el pas de la sang en un sol sentit (aurícula�ventricle) i impedir-ne el reflux en 

sentit contrari. 

Ambdues vàlvules estan envoltades per un anell fibrós molt consistent que fa que es 

mantingui constant la seva grandària. 

La vàlvula que separa l’aurícula i el ventricle drets s’anomena vàlvula tricúspide i la que 

separa les cavitats esquerres es diu mitral  o bicúspide.  

Existeix un segon tipus de vàlvules, les vàlvules arterials, que es troben situades als orificis 

que comuniquen els ventricles amb les artèries que en surten. La seva missió és permetre el 

pas de la sang des dels ventricles cap a les artèries però no en sentit contrari. N’hi ha dues, la 

vàlvula aòrtica i la pulmonar depenent de en quin inici d’artèria es trobin, però a causa de la 

seva forma, ambdues s’anomenen habitualment vàlvules semilunars.  

 

 

La figura 3 és un esquema en el qual 

podem veure l’estructura del cor,  

les seves principal cavitats, vàlvules  

i artèries i venes que hi connecten. 

 

 

                                 Figura 3. www.texasheart.org                       
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FISIOLOGIA 

Conseqüentment amb el vist fins ara sobre la funció de l’aparell cardiovascular i del cor, 

concretament, podem afirmar que és tan important i necessari el seu funcionament que ha 

d’estar controlat per un precís i eficaç mecanisme de funcionament. 

Com a òrgan viu que és, el cor per poder funcionar i mantenir-se en vida necessita rebre 

oxigen, nutrients... i poder expulsar les substàncies de rebuig que generin les seves cèl·lules. 

Aquestes tasques les dur a terme, igual que la resta d’òrgans i cèl·lules del cos, a través de la 

sang, del sistema circulatori. Les artèries i venes que irriguen el cor són l’artèria coronària 

amb les seves conseqüents ramificacions i la vena coronària igualment ramificada. 

Per dur a terme la seva activitat, però, no en té suficient rebent totes les substàncies 

necessàries per mantenir-se actiu sinó que ha de disposar d’uns mecanismes, que veure’m a 

continuació, que li garanteixin realitzar els moviments rítmics i coordinats de contracció i 

relaxació de les seves quatre cavitats (aurícules i ventricles).  

L’eficàcia de tot aquest procés no es deu a un sol mecanisme sinó a una cadena de capacitats, 

propietats i sistemes que es complementen i a la qual podem incloure les capacitats 

específiques del múscul cardíac, el sistema de conducció originat per algunes de les seves 

fibres, substàncies com les hormones que el mantenen en sintonia amb les necessitats del 

cos... 

 

Per produir les contraccions i relaxacions de les quatre cavitats cardíaques imprescindibles 

perquè el cor bombi la sang calen estímuls elèctrics. Com s’explica a la pàgina 8 de l’annex 

en l’explicació del teixit muscular, les fibres d’aquest que en provoquen la contracció i 

relaxació són l’actina i la miosina i aquestes ho fan responent a canvis elèctrics. 

 

A continuació explicarem el procés de creació i transmissió dels estímuls elèctrics i les fases 

en què es troba una cèl·lula durant la contracció i relaxació. 
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L’estímul elèctric 

Els estímuls elèctrics són missatges que rep la cèl·lula produïts per diferències de potencial 

entre la superfície externa i interna de la membrana cel·lular o dit d’una altra manera per 

diferents concentracions de ions (Na+, K+, Ca2+ i Cl-) i determinades proteïnes a l’espai 

intracel·lular i extracel·lular.  

La cèl·lula en l’anomenada fase de repòs té una determinada concentració d’aquestes 

molècules que cal veure’s modificada per produir l’estímul elèctric i en el cas de les fibres 

musculars produir conseqüentment la contracció.  

 

L’intercanvi de ions positius i negatius té lloc a través dels porus de les membranes de les 

cèl·lules miocardíaques gràcies a dos mecanismes de transport: l’actiu i la difusió passiva. 

 

⇒ La difusió passiva de ions no provoca despesa d’energia ja que es dóna 

espontàniament a favor de gradient elèctric i químic i respectant la 

permeabilitat de la membrana a través directament de la bicapa de la 

membrana. Es regeix per la Llei de l’osmolaritat, segons la qual els ions 

passen del medi on es troben en major concentració cap a aquell on s’hi troben 

en menor concentració, i per la Llei de les càrregues elèctriques, mitjançant la 

qual les càrregues iguals es rebutgen i les contràries s’atreuen.  

 

⇒ El transport actiu , en canvi, és un mecanisme de transport de ions que va en 

contra de gradient per la qual cosa requereix despesa energètica de la cèl·lula i 

proteïnes transmembranoses per poder-se donar. Per la creació de l’estímul 

elèctric, el mecanisme de transport actiu més rellevant és l’anomenada bomba 

sodi-potassi. 

 

Acabem de veure la naturalesa de l’estímul a elèctric.  

A continuació ens fixarem amb les diferents etapes per les quals passa la cèl·lula per produir i 

respondre  l’estímul elèctric. 
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1. Estat de repòs o de polarització.  

Es diu que la cèl·lula es troba en aquest estat quan les seves miofibril·les estan relaxades i la 

concentració de ions positius Na+ és superior a l’exterior i la de ions K- i proteïnes més 

elevada a l’interior amb lo qual el potencial de membrana en repòs és negatiu a l’interior  amb 

un valor de -85mV.  

 

2. Despolarització 

Quan la cèl·lula rep un estímul, per exemple elèctric procedent d’una altra cèl·lula, i aquest es 

suficientment intens com per assolir l’anomenat llindar d’excitabilitat es produeix un canvi en 

la permeabilitat de la seva membrana que permet l’entrada d’una gran quantitat de ions Na+ a 

l’interior. Amb aquesta ràpida i important entrada de ions positius a l’interior de la cèl·lula el 

potencial d’aquesta varia notablement passant de ser de -85mV a +20mV. 

Aquesta variació de càrrega elèctrica s’anomena potencial d’acció i avança com una onada al 

llarg de tota la cèl·lula.  

 

3. Repolarització 

Posteriorment al fort canvi de potencial ocorregut durant la despolarització la cèl·lula tendeix 

a recuperar de nou el potencial de membrana en repòs, -85mV. Això s’aconsegueix gràcies a 

un període de repolarització dividit en dues etapes. 

Primer té lloc la repolarització lenta durant la qual surt potassi de la cèl·lula però n’entren 

petites quantitats de calci amb lo qual no s’aconsegueix gran restabliment de potencial. 

A continuació té lloc l’anomenada repolarització ràpida a partir de la qual deixa d’entrar 

calci a la cèl·lula i només es produeix l’excreció de potassi amb lo qual s’aconsegueix 

equilibrar de nou les càrregues positives de l’interior i l’exterior per tenir un potencial de 

membrana de  

-85mV. 

 

Cal esmentar que entre cada cicle la cèl·lula es troba durant uns moment en període refractari. 

Mentre la cèl·lula es troba en període refractari la seva membrana es impermeable al sodi amb 

lo qual per més estímuls que rebi  aquest no pot entrar i provocar un nou potencial d’acció.  

Aquest mecanisme és d’una gran importància ja que impedeix que cap part del múscul cardíac 

es contregui a deshora i per tant garanteix una de les coses importants que havíem esmentat en 

començar, que les contraccions siguin rítmiques i ordenades. 



Estudi matemàtic del ritme cardíac         Berta Caballol i Oliva 

 20 

A l’esquema de la figura 4 hi podem observar un esquema de totes aquestes fases que hem 

esmentat amb els corresponents potencial de  membrana en cada moment. 

   

 

                                                                  1. Potencial de membrana en repòs 

                                                                                                                       2. Despolarització 

                                  3. Repolarització ràpida 

 4. Repolarització lenta 

 5. Polarització 

  6. Potencial d’acció 

 

 

 

             

Figura 4. Enciclopèdia de medicina i salut. 

 

 

Sistema específic de conducció i automatisme cardíac. 

Com ja hem vist el funcionament del cor es basa en moviments de relaxació i contracció de 

les seves cavitats promoguts per estímuls elèctrics a les seves fibres musculars. Per garantir la 

bona coordinació, rapidesa i eficàcia d’aquests moviments el cor està dotat d’una sèrie de 

fibres i nòduls que constitueixen l’anomenat sistema de conducció cardíac  d’una capacitat 

única anomenada automatisme cardíac que li permet funcionar autònomament tal i com 

s’explica a continuació. 

De les fibres musculars del cor, com ja hem vist al començar anomenades miocardíaques, en 

distingim dos grups. 

Per un costat anomenem fibres musculars ordinàries a la gran majoria de fibres musculars 

auriculars i ventriculars. Aquest tipus tenen una gran quantitat de miofibril·les i una important 

capacitat de contreure’s intensament.  

Per l’altre tenim les fibres musculars especialitzades que com veure’m a continuació es 

troben amb molta menys abundància i formen part del sistema específic de conducció. Les 

principals característiques d’aquest grup més reduït de fibres són la rapidesa amb que s’hi 

propaguen els impulsos elèctrics i les oscil·lacions que experimenta el seu potencial de 

membrana cíclicament. Explicarem això.  
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Per la seva morfologia, aquestes fibres són capaces de transmetre els impulsos elèctrics a una 

gran velocitat cosa que afegida a la distribució que tenen fa que un cop s’hi ha creat l’impuls 

elèctric aquest arribi gairebé instantàniament a totes les fibres del cor per garantir la 

coordinació i el ritme. Hem vist a l’estímul elèctric que el potencial de membrana d’una 

cèl·lula en repòs és de -85mV. En el cas de les cèl·lules que formen les fibres musculars 

especialitzades el rellevant és que, en repòs, el seu potencial de membrana no assoleix mai els 

-85mV ni es manté constant sinó que es troba sempre amb una certa despolarització.  

D’on ve i què causa aquesta constant despolarització? 

Les cèl·lules de les fibres especialitzades tenen una membrana molt permeable al sodi cosa 

que evita que la diferència de potencial entre l’interior i l’exterior sigui com en les altres 

cèl·lules i ja en repòs el seu potencial de membrana s’acosti al llindar d’excitabilitat. Així 

doncs, al apropar-se tant al llindar d’excitabilitat el potencial d’acció s’origina 

espontàniament, automàtica i rítmica constituint el conegut automatisme cardíac.  

 

Acabem de veure doncs, que són les fibres musculars especialitzades, l’element base del 

sistema de conducció del cor. El cor però necessita crear estímuls elèctrics potents i sobretot 

distribuir-los adequadament a totes les parts del cor d’una manera ordenada. És per això que 

algunes d’aquestes fibres musculars especialitzades es troben formant nòduls i feixos 

importants que també són part essencial del sistema de conducció. 

Anem a explicar els principals nòduls i feixos mitjançant un dibuix, la figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 5. Proa temàtica.  
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Fixant-nos en la figura 5. L’inici de l’impuls elèctric generat pel cor té lloc al nòdul sinusal o 

sinoauricular i a partir d’aquí gràcies a diferents freqüències a l’hora d’excitar-se, elements 

del cor que en separen parts i el sistema de conducció en general aquest arriba a cada zona i 

cavitat cardíaca quan toca respectant els temps que necessita el cor per omplir-se, buidar-se...  

a través del nòdul auriculoventricular, el feix de His i les fibres de la xarxa de Purkinje.  

 

Regulació de l’activitat del cor 

Acabem de veure que el cor genera els estímuls essencials per al seu funcionament amb lo 

qual podríem pensar que és un òrgan autònom de la resta del cos. Això però no és així. El 

nostre cos es veu exposat a una gran varietat de situacions que requereixen coses especials. 

Relacionat amb el sistema circulatori: quan realitzem esport el nostre cos necessita una 

oxigenació major amb lo qual la sang ha de ser bombada amb més rapidesa, quan estem en 

situació d’alerta tot el cos es prepara per una major despesa d’energia i igualment el cor ha de 

fer arribar la sang més ràpid als principals centres, quan dormim l’activitat minva amb lo qual 

una gran activitat del cor seria innecessària, i així podríem nombrar milers de situacions, però 

qui és el responsable de comunicar al cor les necessitats de l’organisme? 

 

No hi ha un sol element que treballi amb el cor per fer-li arribar aquesta informació procedent 

de tot l’organisme. Aquesta missió tan important la comparteixen tres mecanismes: el sistema 

nerviós, els quimioreceptors i baroreceptors i les mateixes venes. 

 

• El sistema nerviós autònom és la branca del sistema nerviós que controla les vísceres 

(entre elles el cor) el funcionament de les quals no depenen de la nostra voluntat sinó 

dels estímuls generats pel propi cos. Està constituït per dos sistemes antagonistes 

encarregats de mantenir l’equilibri corporal: el sistema nerviós simpàtic i el 

parasimpàtic. 

 El sistema nerviós simpàtic és el responsable de preparar el cos per una situació 

 d’emergència i  de despesa energètica alliberant noradrenalina un neurotransmissor  

           que en el cas del cor augmenta la contracció de les fibres miocardíaques, augmenta el 

 batec.  

 El parasimpàtic, en canvi, predisposa el cos a emmagatzemar energia i a un estat 

 més relaxat mitjançant l’alliberament d’acetilcolina, amb lo qual entre altres coses el 

 que fa és disminuir el batec cardíac.  
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• Els quimioreceptors i baroreceptors, una sèrie de senyals químics i de pressió 

procedents de diferents zones de l’aparell circulatori,  informen el cor de la situació 

d’aquest i de les necessitats que té en funció de la falta o excés de substàncies, massa 

sang o massa poca... 

 

• Les venes el que fan és regular el retorn venós, és a dir, la quantitat de sang que 

retorna al cor en funció de si es necessita que se’n bombi més o menys. 

 

 

Havent explicat els elements externs al sistema circulatori que hi influeixen per regular-ne la 

seva activitat d’acord amb les necessitat corporals ens podem preguntar: però com s’estableix 

la connexió entre aquests sistemes? 

El punt d’unió és senzill. Fibres del sistema simpàtic i parasimpàtic i els quimioreceptors i 

baroreceptors arriben fins al nòdul sinusal del cor, punt on es genera l’impuls elèctric cardíac, 

transmetent informació precisa en cada moment perquè el nòdul sinoauricular generi els seus 

impulsos amb la freqüència adequada.  

El tercer mecanisme explicat, relacionat amb el retorn venós de la sang, connecta d’una 

manera molt més simple i física amb el cor. El cor bomba la sang que li arriba, si les venes 

n’hi fan arribar poca aquest en bombeja poca, si pel contrari aquestes no en retenen el cor rep 

molta  sang i per tant també en bombeja molta més. 

 

CICLE I  RITME CARDÍAC 

L’activitat del cor és un fenomen continu i repetitiu al llarg de la vida. El seu funcionament és 

repeteix cíclicament i rítmica donant lloc als coneguts cicle cardíac i ritme cardíac. Anem a 

explicar la diferència entre ambdós conceptes aparentment iguals o de diferència confusa.  

El cicle cardíac és el període comprès entre el final d’una contracció ventricular i el final de la 

contracció següent. El ritme cardíac, en canvi, és el conjunt de cicles que tenen lloc al llarg 

del temps amb una freqüència determinada.  

En definitiva, doncs, podem dir que el cicle cardíac és el fenomen base que repetit 

successivament conforma el ritme cardíac. 
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Cicle cardíac 

Anem a parlar en primer lloc del cicle cardíac: de la seva missió, les diferents fases en què es 

divideix, la seva durada... 

El cicle cardíac format per dos grans períodes, un de contracció anomenat sístole i un de 

relaxació anomenat diàstole, i de durada aproximada 0.8 segons té com a objectiu desplaçar 

volums equivalents de sang des del circuit sistèmic al pulmonar i a l’inrevés.  Aquesta tasca la 

pot dur a terme gràcies a l’anatomia específica de l’aparell cardiovascular vista anteriorment, 

a l’acció bombant del cor i a les diferències de pressió que es donen entre les diferents cavitats 

i parts del sistema cardiovascular. 

Tal i com acabem d’esmentar, distingim dues grans fases en el cicle cardíac: la diàstole i la 

sístole.  

A continuació anem a explicar detalladament en què consisteix cadascuna i els subperíodes en 

què es divideixen. 

 

DIÀSTOLE  

La diàstole, la primera fase del cicle cardíac, té una durada aproximada de poc més de 0.4 

segons i es caracteritza per la relaxació en què es troba el miocardi ventricular. 

La seva finalitat és fer passar la sang present a les aurícules, procedent de les venes cava i 

pulmonars, cap als ventricles. 

En el seu inici les aurícules es troben plenes de sang amb lo qual la seva pressió és superior a 

la dels ventricles i les vàlvules auriculoventriculars (mitral i tricúspide) es troben tancades.  

A partir d’aquí comença l’activitat i els períodes en què es divideix: 

 

1. Ompliment ràpid dels ventricles  

Durant aquest primer període la considerable diferència de pressió  entre les aurícules i els 

ventricles provoca l’obertura de les vàlvules mitral i tricúspide. Això comporta que entre 

un 60 i un 70% de la sang continguda a les aurícules passi cap als ventricles mentre 

ventricles i aurícules es mantenen relaxats. 

 

2. Diàstasi 

Durant la diàstasi aurícules i ventricles continuen relaxats. La pressió auricular descendeix 

respecte la ventricular com a conseqüència del important transvasament de sang ocorregut 

anteriorment però les vàlvules auriculoventriculars segueixen obertes.  
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Les aurícules, que no han quedat buides de sang i a més en continuen rebent petites 

quantitats per part de les venes que hi desemboquen, van deixant anar part d’aquesta sang 

creant un flux passiu cap als ventricles. 

 

3. Sístole auricular 

Aquest període constitueix el final de la diàstole. Es caracteritza per la contracció 

auricular que té lloc amb la finalitat de fer passar tota la sang encara present a les aurícules 

(del 20 al 30% del volum total) als ventricles. 

 

SÍSTOLE 

La sístole, l’altra gran fase del cicle cardíac, correspon a la forta contracció dels ventricles que 

té com a objectiu impulsar la sang continguda en aquests a través de les artèries aorta i 

pulmonars cap al circuit sistèmic i pulmonar respectivament.  

En el seu inici, corresponent al final de la diàstole, les parets ventriculars es troben relaxades, 

la pressió ventricular és inferior a la de les artèries (aorta i pulmonar) i les vàlvules arterials 

estan tancades. 

La seva durada és aproximadament de 0.4 segons i a continuació veurem els períodes en què 

es divideix i que segueixen els de la diàstole. 

 

4. Contracció isomètrica 

La contracció isomètrica és un petit període de l’inici de la sístole durant el qual les fibres 

musculars ventriculars es tensen però sense produir-se el seu escurçament. La finalitat 

d’aquesta tasca és elevar sobtadament la pressió ventricular fins al punt que la sang fa 

obrir les vàlvules semilunars o arterials. 

 

5. Buidament 

En aquesta fase les parets dels ventricles es contreuen fent que es tanquin les vàlvules 

auriculoventriculars  per impedir el retorn de la sang a les aurícules i expulsant la sang 

continguda dins seu cap a l’artèria aorta i pulmonar. 

 

6. Protodiàstole 

La protodiàstole és un període curt posterior al buidament dels ventricles durant el qual els 

ventricles continuen contrets però degut a la pressió de les artèries s’atura el buidament. 
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7. Relaxació isomètrica 

La relaxació isomètrica és el darrer període de la sístole. 

La gran quantitat de sang que ha arribat a l’inici de les artèries per efecte del seu pes 

provoca el tancament de les vàlvules arterials, les parets ventriculars es relaxen i a 

l’interior d’aquestes es recuperen els valors mínims de pressió. 

A partir d’aquí el cor està a punt per iniciar un nou cicle cardíac. 

 

Tot aquest conjunt de successos formen el cicle cardíac i els hem descrit amb l’ordre en què 

tenen lloc.  

 

En el gràfic següent podem veure els temps en què tenen lloc cada un d’aquests períodes. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritme cardíac 

El ritme cardíac com hem dit és la repetició ordenada i  constant de cicles cardíacs per tal de 

mantenir contínuament la mobilització de la sang de tot l’aparell cardiovascular.   

En parlar del ritme cardíac hi ha una sèrie de conceptes com la freqüència, el volum sistòlic, 

la despresa cardíaca, el retorn venós... que cal tenir clars i que gràcies a estudis científics 

sabem com són en condicions normals cosa que permet detectar possibles problemes cardíacs 

o de l’aparell cardiovascular tan sols observant el ritme cardíac. A continuació anem a 

explicar-los. 

 

La freqüència cardíaca es defineix com el nombre de cicles cardíacs que tenen lloc per unitat 

de temps. S’acostuma a expressar en contraccions per minut i correspon a la dada que s’obté 

quan es diu que ens mesurem el pols, ja que el que estem fent és contar el nombre de sístoles 

que experimenta el nostre cor durant un minut.  
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Hi ha una gran quantitat de variables que influeixen en la freqüència cardíaca, tot i així 

acostuma a estar entre 60 i 100 pulsacions per minut i en estat de repòs prop de les 72. 

Anem a veure alguns dels factors que incideixen en la freqüència cardíaca. 

  

• La temperatura ambient.  

Quan aquesta és més alta la freqüència cardíaca també. L’explicació és que la calor fa 

augmentar la temperatura corporal i per contrarestar-ho el cor la bombeja més ràpid 

per fer-la passar més vegades per l’exterior i refredar-la.  

 

• L’ altura  on ens trobem relacionada amb la qualitat i disponibilitat d’oxigen de l’aire. 

A més altura la disponibilitat d’O2 és menor per la qual cosa l’aire que s’inspira també 

és menys ric en oxigen. Els requeriments d’oxigen del cos, però, són els mateixos i el 

cor ho arregla augmentant la freqüència. D’aquesta manera la menor quantitat 

d’oxigen que aconsegueix la sang cada vegada que passa pels pulmons es compensa 

amb l’augment de la freqüència amb què va a oxigenar-se.  

 

• El sexe.  

 Els estudis demostren que de manera general les dones tenen una freqüència cardíaca 

 lleugerament superior (entre 5 i 15 pulsacions més) que els homes. 

 

• L’ edat.  

 La freqüència cardíaca dels nadons és la més alta que s’assoleix al llarg de la vida, 

 oscil·la al voltant de les 130-150 pulsacions. Fins als 20 anys aproximadament 

 disminueix i a partir d’aquí s’estabilitza excepte quan en la vellesa torna a augmentar. 

 

• La genètica. 

Els factors genètics són molt importants en la freqüència cardíaca de cada persona, la 

informació genètica que cadascú té al nucli de les seves cèl·lules condiciona, en molts 

casos, com és la freqüència normal d’aquella persona. 

 

• L’ hora del dia. 

 La freqüència cardíaca s’incrementa durant el migdia i primeres hores de la tarda i 

 assoleix les pulsacions mínimes a partir de la mitjanit fins a l’albada. 
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• La ingesta d’aliments. 

Després de menjar la freqüència cardíaca tendeix a augmentar. L’augment va en 

funció de la quantitat d’aliments i energia ingerits augmentant proporcionalment amb 

la freqüència. 

 

• L’ activitat física o esport. 

 L’activitat física superior a la qual el cos es troba normalment exigeix una major 

 oxigenació de la sang amb la qual cosa la freqüència cardíaca augmenta 

 considerablement. Aquest fet, però, incideix de forma contrària a la freqüència 

 cardíaca habitual quan l’esport es realitza regularment. 

 En posar el cor a situacions d’esforç per les qual ha de bombar més sang i més 

 ràpidament aquest cada vegada enforteix més els seus músculs per tal de  minimitzar 

 esforç i amb un mateix batec bombejar molta més sang. És per tot això que una 

 persona que realitza esport o activitat física habitualment té una freqüència cardíaca en 

 repòs inferior. 

 

• Factors psicològics. 

 Els diferents estats psicològics en què pot trobar-se una persona (por, ansietat, calma, 

 nerviosisme, alegria...) fan augmentar o alentir el ritme del cor depenent de si 

 augmenten l’estat d’alerta o el disminueixen respectivament. 

 

• Pes i alçada. 

 L’alçada es relaciona amb un descens de les pulsacions mentre que el pes incideix en 

 augmentar-les. 

 

Ja veiem que la freqüència del nostre cos és molt vulnerable a múltiples variables. Tot i així, 

com ja hem dit, acostuma a mantenir-se dintre d’uns límits, establerts segons els experts entre 

60 i 100 pulsacions per minuts, sans i que garanteixen l’eficàcia cardíaca.  

He comprovat experimentalment la influència d’alguns d’aquests factors en la freqüència 

cardíaca tal i com es pot veure a la pàgina 2 de l’annex. 
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El volum sistòlic és la quantitat de sang que expulsa el ventricle esquerre cap a l’artèria aorta 

en cada contracció o batec. 

Aquest es veu influït per una sèrie de variables com la precàrrega, la força de contracció o la 

postcàrrega. 

 

La precàrrega és la quantitat de sang que s’acumula al ventricle durant la diàstole, és a dir, 

abans que es produeixi la sístole i tota aquesta sang es converteixi en el denominat volum 

sistòlic. El volum de sang de la precàrrega depèn fonamentalment del retorn venós que com ja 

hem explicat anteriorment, és regulat per les mateixes venes segons les necessitats de 

l’organisme.  

La força de contracció, la força amb la qual es contrau el miocardi i amb la qual aquest és 

capaç de bombejar més o menys volum de sang (volum sistòlic), depèn fonamentalment de la 

irrigació del cor mitjançant la qual el múscul cardíac rep l’oxigen i els nutrients necessaris per 

contreure’s correctament. Hi ha però un altre factor, i és la relació (expressada amb la llei de 

Frank-Starling) segons la qual com més estirat es troba el miocardi en el moment de la 

contracció, cosa que depèn del volum de sang que s’hi ha acumulat, major és la força de 

contracció amb que aquest impulsa el volum sistòlic de sang. 

 

I per últim, un altre factor que modifica el volum sistòlic és la postcàrrega, és a dir, les 

dificultats que el ventricle ha de superar per impulsar la sang. En estat de salut aquestes són 

insignificants i el cor ja hi està preparat, el problema és quan certes malalties les incrementen i 

llavors el cor es veu sotmès a una dificultat major cosa que li pot fer reduir el volum sistòlic i 

l’eficàcia. 

En repòs i en una persona adulta d’uns 70 kg aproximadament el volum sistòlic considerat 

normal aproximadament de 70ml tot i que com hem vist varia constantment segons les 

necessitats de l’organisme.  

 

La despesa cardíaca és la quantitat de sang  que el ventricle esquerre impulsa cap a l’artèria 

aorta cada minut.  

Es calcula a partir de la freqüència cardíaca i del volum sistòlic, i varia considerablement 

segons la situació en què es troba el cos. A tall d’exemple, en situació de repòs és 

aproximadament de 5-6 L mentre que durant un exercici físic pot arribar a ser de 25 L per 

minut. 
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CONTINGUT MATEMÀTIC  
Hem parlat de l’aparell circulatori, de la seva funció dins el nostre complex organisme i hem 

aprofundit sobre l’element central de l’aparell i també d’aquest treball, el cor. 

N’hem parlat des de la vesant biològica, fixant-nos en la seva estructura, funcionament, 

característiques... però, tal i com ja esmentava en els objectius del treball, el que intentarem a 

continuació és utilitzar les matemàtiques com a eina per la biologia i demostrar que aquestes 

no tan sols es fan servir a les classes de matemàtiques sinó que també són presents en 

processos biològics com és el cas del ritme cardíac. 

 

L’amplitud de les matemàtiques és increïblement gran. Evidentment no buscarem la relació de 

cadascuna de les branques de les matemàtiques amb el cor sinó que després de buscar n’hem 

trobat  dues de realment curioses i força desconegudes que  tenen un paper important en el 

ritme cardíac i que són: el nombre auri i la teoria del caos.  

 

NOMBRE AURI   Ф  

En el camp de les matemàtiques existeixen infinits números la majoria dels quals no presenten 

cap més característica especial que la de formar part d’aquest gran grup de números 

consecutius. N’hi ha però una petita part de tots aquests que tenen unes propietats 

específiques, que són útils per resoldre enigmes matemàtics... que són distingits de la resta, 

denominats amb noms concrets i coneguts per la majoria. Alguns d’aquests nombres 

excepcionals que acabem d’esmentar són el conegut nombre Pi (π =
diàmetre

longitud
d’una 

circumferència = 3.14159.....) tan utilitzat en la majoria  de branques de les matemàtiques, el 

nombre e (e = 
n

n n







 +
∞→

1
1lim =2.71828...) o el que anem a estudiar una mica més a fons 

nosaltres, el nombre auri (Ф = =+
2

51
 1.61803..). 
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Nomenclatura i simbologia 

Abans de començar-ne a parlar és convenient esmentar la pluralitat de noms amb els quals ens 

podem referir a aquest nombre per tal d’evitar possibles confusions o dubtes al llarg de 

l’explicació. Pel seu caràcter enigmàtic, la fascinació que ha comportat al llarg de la història, 

la seva relació amb múltiples disciplines... han estat molts els noms que han anat sorgint per 

referir-s’hi. Alguns d’ells són: nombre d’or, nombre auri, secció àuria, raó àuria, proporció 

divina, proporció àuria... 

El símbol que s’utilitza per designar-lo és la sisena lletra de l’alfabet grec, la lletra Fi Ф, 

corresponent a la inicial de l’escultor grec Fidias en honor per ser dels primers a utilitzar-lo 

conscientment en les seves obres.  

 

Una mica d’història... 

El descobriment de la proporció àuria és incert. 

Estudis demostren la seva presència en obres egípcies (piràmides) i babilòniques. Tot i així es 

creu que no l'utilitzaven conscientment. És per això que actualment s'atribueix el seu 

descobriment als grecs: pitagòrics, Euclides... 

Ja en època renaixentista, Leonardo da Vinci es va dedicar a estudiar la seva presència al cos 

humà.  

Posteriorment nombrosos científics han dedicat part de les seves carreres al seu estudi. Tot i 

així continua sent inquietud i via d'estudi per a molts.   

 

Definició i obtenció matemàtica 

El nombre auri és un número: 

• Irracional  perquè no pot ser expressat per la fracció m / n en la qual m i n siguin 

números enters i n sigui diferent de 0 i perquè és un nombre de xifres infinites sense la 

presència de cap tipus de període. 

• Algebraic ja que és solució d’una equació polinòmica. 
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El nombre d’or, tal i com altres dels seus noms indiquen, correspon a una proporció 

determinada entre dues parts, a i b on b és més petit que a ,només si: 

 
a

ba +
= 

b

a
 = Ф 

 

A partir d’aquesta relació per obtenir el valor de Ф considerem b = 1 i a = x 

                    
x

x 1+
 =  

1
x

                        

 

Ho convertim en una equació de 2n grau 

 

                   21 xx =+                  012 =−− xx  

 

Resolem mitjançant la fórmula de les equacions de 2n grau i obtenim que la solució positiva 

correspon a Ф                                                       
2

51+
 

( )
=±=+±=

⋅
−⋅⋅−±

2
51

2
411

12

11411
 

              
2

51−
 

La solució negativa la descartem perquè no correspon al nombre d’or. Tot i així hi manté una 

estreta relació: correspon exactament a 
Φ

− 1
.  

 

També obtenim el nombre auri de les següents, entre altres, maneres: 

Mitjançant una fracció contínua:   Arrels niades:   

+
+

+
+

+=Φ

1

1
1

1
1

1
1

1
1     ...11111 +++++=Φ  
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On apareix? 

Són molts i molt diversos els àmbits en els quals podem, en algun moment, fer esmena de la 

presència del nombre d’or.  

Anem a veure alguns dels més rellevants i més estudiats fins ara. 

 

El nombre auri a la geometria 

La geometria és una de les branques de les matemàtiques en la qual el nombre auri té més 

incidència.  El seu estudi és basa en idealitzar l’espai, sorgint així els coneguts conceptes de: 

punt, recta, segments, superfícies, poliedres...  

Recordant  que el nombre d’or sorgeix d’una proporció i tenint en compte que aquestes es 

poden fer mitjançant el càlcul de longituds de segments es posa de manifest la probable 

presència del nombre d’or a la geometria.  

 

Anem a veure alguns dels polígons i seccions més estretament relacionats amb el nombre d’or 

i que han estat objecte d’important estudi pels investigadors del nombre auri. 

 

Secció àuria 

La secció àuria és la definició gràfica de l’anomenada proporció àuria. 

És un segment dividit de manera que la part petita és a la gran igual que la gran ho és a la 

totalitat del segment. 
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Rectangle auri 

El rectangle auri, també anomenat d’Euclides, és un rectangle concret els costats del qual 

estan en proporció àuria. 

En el següent esquema hi podem veure que el rectangle auri s’obté a partir d’un quadrat de 2 

unitats de costat. 

 Fent la proporció entre els  

 costats del rectangle  

 obtenim Ф. 

 

         Φ==+
...618.1

2

51
 

 

Estrella pentagonal 

L’estrella pentagonal, de cinc puntes, presenta el nombre auri en la relació dels seus costats. 

El rellevant, però, no és això si ens fixem que el nombre auri hi és present de manera infinita. 

Això és degut a què a  dins d’una estrella pentagonal se n’hi poden dibuixar infinitament més 

al seu interior, que al també presentar la proporció àuria converteixen aquesta en infinita dins 

l’estrella pentagonal. 

                                                Q         N         M         P 

                                                                  Φ==
QN

NP

NP

QP
 

 

 

El nombre auri a la naturalesa 

La presència de la proporció àuria també és molt freqüent en diversos fenòmens naturals.  

Entre ells podem mencionar el creixement de les poblacions d’espècies d’éssers vius, el 

nombre i disposició dels pètals de les flors, el ritme cardíac, la relació entre diferents parts del 

cos humà... 
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El nombre auri a l’art 

En el món de l’art i les construccions la proporció àuria hi és present fins i tot des de abans de 

ser descoberta. El fet d’estar relacionada amb la bellesa i l’equilibri fan que es trobi des de les 

piràmides d’Egipte fins a quadres de Dalí (Leda atòmica) passant per grans obres 

arquitectòniques com el Partenón i el Temple de Ceres.  

 

El nombre auri en objectes de la nostra vida quotidiana 

El lligam que presenta el nombre auri amb la percepció de la bellesa i l’estat d’equilibri han 

fet que molts dels objectes quotidians que tenim per casa estiguin regits per aquest nombre tan 

sorprenent.  

Alguns exemples són: les dimensions dels carnets d’identitat, dels marcs de fotografies, dels 

paquets de tabac, de les targetes de crèdit... 

 

El nombre auri i la successió de Fibonacci 

La successió de Fibonacci és una successió infinita de nombres naturals, amb propietats molt 

especials que els relacionen, descoberta pel comerciant i matemàtic italià Leonardo de Pisa 

(conegut amb el sobrenom de Fibonacci) al segle XII. 

 

 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, .... 

 

La mostra anterior, és una petita part de la successió. El nombres que en formen part 

s’anomenen nombres de Fibonacci i els representem amb la lletra n. 

La relació entre  el nombre d’or i la els nombres de la successió de Fibonacci és la següent: 

 La divisió entre dos nombres consecutius de la sèrie, el gran (n) entre el petit (n – 1),  

 s’apropa a Ф com més grans són aquests nombres (n). 

 Matemàticament ho expressarem de la següent manera: 

                 Φ=
−∞→ 1lim n

n

n
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Ho comprovarem amb alguns exemples: 

 625.1
8
13 =  

 ...619047619.1
21
34 =     

 ...618181818.1
55
89 =  

 ...618025751.1
233
377 =  

 

 

TEORIA DEL CAOS    

   El caos comença on acaba la ciència clàssica. 

 

La teoria del caos és una de les teories més innovadores i trencadores de la ciència i de la 

tècnica que s’han aconseguit recentment.  

Hi ha qui la denomina la ciència de la naturalesa global que sobrepassa les fronteres de la 

resta de disciplines científiques i reuneix pensadors, intel·lectuals i estudiosos d’àmbits molt 

diferents.  

Què diu la teoria del Caos? 

La teoria del caos estudia el comportament dels denominats sistemes dinàmics no lineals 

entesos com aquells sistemes complexes que presenten un canvi o una evolució del seu estat 

en el temps impredictibles amb equació matemàtica.   

El caos es caracteritza per la sensibilitat a les condicions inicials, és a dir, que un petit canvi 

en les condicions inicials del sistema  donen lloc a una evolució posterior molt diferent. 

Aquest és el motiu pel qual es denominen aquests sistema caòtics, la dificultat de predir que 

passarà pel gran nombre de casuístiques existents.  

 

Veiem que com més grans són n i n – 1, 
el quocient més s’apropa a Ф 
(1.61803398874...) 
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Una mica d’història... 

L’inici del descobriment o estudi de la teoria del caos se situa entre els físics bàsicament, tot i 

que també, biòlegs, matemàtics... als volts del l’any 1900. 

Un dels primers científics que va començar a indagar sobre el caotisme va ser Henri Poincaré 

mentre estudiava el moviment de tres cossos sotmesos a la seva atracció gravitatòria mútua.  

El seu desenvolupament va ser molt important i cada cop més fructífer a partir de mitjan segle 

XX, essent el pioner de la teoria durant aquesta època Edward Lorenz compaginant-la amb el 

seu estudi de la meteorologia.  

Actualment, la teoria del Caos és una de les branques de la ciència en més expansió, 

potencialitat i interès per la comunitat científica per la seva repercussió en àmbits tan variats i 

a la vegada tan propers a nosaltres.   

 

Àmbits i disciplines on actualment té importància la teoria del 

caos 

Com ja hem esmentat, des d’un inici han estat més d’un els camps interessats en l’estudi de 

sistemes dinàmics caòtics, biologia, física, matemàtiques... 

El desenvolupament, perfeccionament i avenços d’aquesta ciència han augmentat a passes 

gegants i cada vegada són més les disciplines, les ciències o els camps que se sumen al “tren 

del Caos”. 
Des de l’estudi de la meteorologia (efecte papallona), de la dinàmica del creixement de les 

poblacions de plantes i animals, de determinats problemes matemàtics... fins a l’estudi de les 

fluctuacions del sistemes econòmics  o l’estudi de les oscil·lacions de l’activitat del cor i del 

cervell.  

Tots aquests tenen actualment una porta oberta al progrés i a l’avenç denominada Caos, teoria 

del Caos. 

 

Explicarem una mica més detalladament la presència del caotisme en l’activitat cardíaca, 

objecte d’aquest treball.  
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Activitat cardíaca +  Teoria del Caos 

El cos humà, en general, ja podem dir que és un sistema caòtic. El recorregut que seguirà una 

partícula dins el nostre cos, la resposta exacta que efectuarem a una determinada situació, el 

funcionament concret dels nostres òrgans... tot això no té lloc sempre de la mateixa manera, 

sinó ben el contrari, quasi mai. La seva conducta mecànica és pràcticament impredictible però 

sí que podem conèixer cap a on tendirà.  

Aquest fet, aquesta sensibilitat del nostre cos que el fa actuar de maneres tan diferents el 

converteix a la vegada en un sistema molt més resistent a canvis que un que no fos tan 

flexible.  

El cor, com a element del cos humà, és també un sistema caòtic. El seu ritme, tot i que pugui 

semblar regular, sempre presenta petites irregularitats i de fet, això és el que fa, segons molts 

experts que tingui salut.  

Això ho podem entendre fàcilment si comprenem que la mort és l’estat de màxima estabilitat. 

Prenent aquest punt de referència, la irregularitat moderada i  

necessària és senyal de salut.  
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ESTUDI MATEMÀTIC  
Un dels meus objectius en aquest treball és demostrar la presència del nombre auri en un 

fenomen natural com és el ritme cardíac. 

Com que el nombre auri és una proporció que s’obté fent mesures i càlculs amb aquestes,  una 

bona manera d’estudiar-lo còmodament en el ritme cardíac és a partir dels 

electrocardiogrames. 

Els electrocardiogrames, com s’explica a la pàgina 11 de l’annex, són un recurs mèdic que 

proporciona una visió gràfica del ritme del cor. 

Gràcies a la col·laboració del Centre sanitari del Solsonès he pogut fer deu 

electrocardiogrames a diferents persones que són els que a continuació analitzaré i amb els 

quals pretenc fer un estudi de la presència de la proporció àuria al cor.  

 

La teoria diu que en el dibuix de l’activitat del cor la divisió 
B

A
 correspon a Ф. 

 

 

 

 

 

             Figura 6. Berta Caballol. 

 

A la pràctica veiem que en un electrocardiograma  hi ha dotze gràfics diferents corresponents 

a l’activitat elèctrica del cor preses des de diferents zones del cos.  

Per similitud amb el dibuix anterior i possibilitat de realitzar-hi les mesures indicades, jo he 

escollit treballar amb el gràfic II corresponent a l’activitat elèctrica de la paret lateral del 

ventricle esquerre. 

 

 

 

 

 

 

            Figures 7. Berta Caballol. 
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Les mesures de cada electrocardiograma, la seva mitjana, desviació típica i interval de 

confiança amb les quals es realitza l’estudi han estat fetes mitjançant fulls de càlcul. 

A la pàgina 6 de l’annex s’explica el significat dels paràmetres mencionats.  

Els motius pels quals els he utilitzat per analitzar la presència del nombre auri al ritme cardíac 

són els següents: 

 

� La mitjana aritmètica l’he utilitzat perquè és el paràmetre amb el qual obtinc una 

definició global de cada grup de dades. 

 

� La variació típica m’és útil per saber si les dades d’un mateix electrocardiograma són 

similars o pel contrari varien molt. 

 

� L’ interval de confiança l’he utilitzat per conèixer entre quins dos valors donaran les 

mesures fetes en un electrocardiograma el 99% de les vegades que els mesuri i poder 

veure si aquest interval inclou o no el nombre auri. 

 

Els electrocardiogrames han estat anomenats amb lletres de l’alfabet de la mateixa manera 

que els qüestionaris dels seus propietaris per tal de mantenir en secret la identitat i dades 

personals d’aquests. 

A continuació analitzaré els resultats obtinguts en cada electrocardiograma, referents al 

nombre auri, tenint en compte el perfil de la persona a qui corresponen.  

Els fulls de càlcul corresponents es troben a la pàgina 35 de l’annex. 

 

    Mitjana: 1.5707 

 A Variació típica: 0.3530 

        Interval de confiança: (0.511 ; 2.630) 

 L’individu A és una dona d’entre 10 i 20 anys  no fumadora que realitza activitat  

 física moderada i la seva activitat laboral és sedentària. No pateix cap malaltia i 

 corporalment té un pes  normal. 
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       Mitjana:1.4718 

            B     Variació típica: 0.217 

       Interval de confiança: (0.820 ; 2.123) 

 L’individu B és un home d’entre 41 i 50 anys no fumador. Realitza activitat física  

 moderada i la seva activitat laboral és sedentària. No pateix cap malaltia i  

 corporalment presenta sobrepès.  

 

      Mitjana:  1.0642 

            C     Variació típica: 0.0946 

      Interval de confiança: (0.780 ; 1.348) 

 L’individu C és una dona d’entre 31 i 40 anys fumadora. Realitza activitat física  

 moderada i la seva activitat laboral és sedentària. No pateix cap malaltia i  

 corporalment té un pes normal. 

 

 

                 Mitjana: 1.6083 

             D     Variació típica: 0.0666 

      Interval de confiança: (1.408 ; 1.808) 

 L’individu D és una dona d’entre 41 i 50 anys no fumadora. No realitza activitat física  

 i la seva activitat laboral és sedentària. Pateix asma i corporalment té un pes normal.  

 

 

      Mitjana: 3.3574 

 E     Variació típica: 0.1502 

     Interval de confiança: (2.906 ; 3.808) 

L’individu E és un home d’entre 31 i 40 anys no fumador. Realitza molta activitat  

física però la seva activitat laboral és sedentària. No pateix cap malaltia i corporalment  

té un pes normal. 
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     Mitjana: 1.9445 

 F     Variació típica: 0.1194 

     Interval de confiança: (1.586 ; 2.302) 

L’individu F és un home d’edat compresa entre 41 i 50 anys no fumador. Realitza  

activitat física moderada  i la seva activitat laboral  és sedentària. No pateix cap  

malaltia i corporalment té un pes normal. 

 

 

     Mitjana: 1.0785 

 G     Variació típica: 0.0373 

     Interval de confiança: (0.966 ; 1.190) 

L’individu G és una dona d’entre 31 i 40 anys no fumadora. No realitza activitat física  

i la seva activitat laboral és sedentària. No pateix cap malaltia i corporalment té un  

pes normal. 

 

 

     Mitjana: 2.0501 

 H     Variació típica: 0.1003 

     Interval de confiança: (1.749 ; 2.351) 

L’individu H és un home d’edat compresa entre 31 i 40 anys no fumador. Realitza   

activitat física moderada però la seva activitat laboral és sedentària. No pateix cap  

malaltia i corporalment té un pes normal. 

 

 

       Mitjana: 1.369 

 I      Variació típica: 0.0453 

     Interval de confiança: (1.232 ; 1.505) 

L’individu I és una dona d’entre 10 i 20 anys no fumadora. Realitza activitat física  

moderada i la seva activitat laboral és sedentària. No pateix cap malaltia i 

 corporalment té un pes normal. 
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     Mitjana: 1.9898 

 J       Variació típica: 0.0968 

     Interval de confiança: (1.699 ; 2.280) 

L’individu J és una dona d’edat compresa entre 10 i 20 anys no fumadora. No realitza  

activitat física i la seva activitat laboral és sedentària. No pateix cap malaltia i  

corporalment presenta sobrepès.  

 

Per poder treure conclusions d’alguns dels resultats obtinguts he realitzat una entrevista al 

doctor Toni Fernández per conèixer els efectes que tenen sobre el cor algunes de les variables 

que he observat dels diferents individus com és el cas, bàsicament, de l’esport.  

 

Entrevista 

Toni Fernández llicenciat en medicina i metge del centre sanitari del Solsonès especialitzat en 

medicina esportiva, en aquesta conversa-entrevista m’ha explicat alguns dels efectes o 

repercussions que té el fet de fer esport sobre l’aparell cardiovascular i concretament sobre el 

cor dels esportistes. 

El meu objectiu en aquesta entrevista és obtenir alguna possible explicació fisiològica als 

resultats del nombre auri de l’electrocardiograma E tenint com a única dada excepcional 

respecte la resta, la gran quantitat d’esport que realitza l’individu a qui correspon aquest 

electrocardiograma.  

- He cercat informació sobre els efectes de l’esport en la salut dels esportistes, en 

general i concretament pel què fa a l’aparell cardiovascular, i he obtingut 

informació sobre l’anomenat síndrome del cor atleta. Vostè me’n podria dir 

quelcom a confirmar realment la seva existència? 

Bé, sí que és cert evidentment que l’esport té repercussions sobre la salut i els 

funcionament del cos dels esportistes, tot i així, però, no podríem anomenar-ne síndrome 

d’aquest fet ja que síndrome és correspon a quelcom malaltís mentre que el que succeeix 

tan morfològicament com fisiològica en els esportistes no constitueix cap malaltia sinó 

tan sols un seguit de canvis en això, l’estructura i el funcionament.  
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- Podria destacar-me alguns dels canvis més significatius que comporta el fer 

esport? 

Doncs des de l’enfortiment i engruiximent del sistema músuclo-esquelètic, fins a 

l’augment de la capacitat pulmonar del sistema respiratori, passant per un canvi en la 

concentració de certs components de la sang i diferents modificacions en el sistema 

circulatori com la hipertròfia del múscul cardíac o  la reducció de la freqüència cardíaca. 

 

- Podria destacar-me quin és el canvi o els canvis més rellevants que tenen lloc pel 

què fa al cor? 

Abans d’això et voldria explicar quina és la base del funcionament, no tan sols del cor, 

sinó de tot l’organisme. D’aquesta manera crec que serà més fàcil comprendre com la 

majoria de canvis que pateix el cor quan es fa esport tenen el mateix punt de partida.  

El mecanisme regulador o causant del funcionament i les reaccions que tenen lloc al 

nostre organisme són els canals iònics. Aquets canals iònics es basen en canvis en la 

concentració de ions Na+, K+, Ca2+ i Mg2+, entre altres.  Un exemple d’aquests, que és 

molt important en la transmissió de l’impuls elèctric del cor, és el canal sodi/potassi que 

comporta l’excitació de les cèl·lules musculars i en conseqüència la seva contracció.  

En la contracció de les cèl·lules del múscul cardíac, l’última fase que hi té lloc és la 

repolarització de la qual depèn el temps que tardarà la cèl·lula a tornar a estar 

disponible per ser novament excitada i que com ja saps  consisteix en un canal 

sodi/potassi. 

L’esport comporta per als esportistes situacions límit en molts aspectes. Un d’ells és la 

deshidratació. En la deshidratació molta de l’aigua del cos, medi on es troben dissoltes 

moltes d’aquestes substàncies iòniques tan importants, es perd. Això afecta els canals 

iònics de l’organisme de l’esportista que en el cas del cor a la llarga es veu reflectit amb 

una repolarització precoç de les seves cèl·lules.  

Jo diria que aquest és un dels canvis més rellevants que tenen lloc ja que d’aquest en 

deriven arítmies, trastorns en la conducció que es veuen reflectits als 

electrocardiogrames i es relaciona amb el característic miocardi ventricular hipertrofiat 

dels esportistes.  
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- En escoltar això he pensat que podria ben ser aquesta la causa de què a l’individu 

E del meu treball, com ja li he ensenyat, no l’hi surti gens ni mica el nombre auri 

tenint en compte que les mesures que es realitzen per trobar-lo es fan, en part, 

sobre l’ona de l’electrocardiograma que correspon a la repolarització.  Vostè què 

hi diu? 

És cert que està relacionat però des del meu punt de vista mèdic, veient 

l’electrocardiograma diria que no puc afirmar que els resultats totalment anormals del 

nombre auri  siguin conseqüència de l’esport. No, sense almenys abans comprovar que no 

es degui a cap malaltia congènita.  

- Moltes gràcies per la seva dedicació i ajuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi matemàtic del ritme cardíac         Berta Caballol i Oliva 

 46 

ANÀLISI DELS RESULTATS I CONCLUSIONS 
Un 50% dels casos estudiats compleixen la presència del nombre auri en el ritme cardíac. 

L’altre 50% no el compleix. Dins aquest 50%, però, cal distingir entre: 

o Un 80% que no el compleixen però gairebé.  

      Aquest fet el podem justificar amb l’error obtingut en les mesures a causa de: 

 

- Criteri escollit a l’hora de realitzar les mesures.  

La manca d’informació trobada referent a quines són exactament les proporcions del ritme 

cardíac que compleixen el nombre auri, ha fet que hagi estat jo qui amb la poca 

informació, l’experimentació i el meu criteri hagi establert les mesures a realitzar amb lo 

qual puc haver acumulat un lleuger error. 

 

- La lleugera imprecisió que puc haver comès mesurant com a conseqüència de la falta 

d’instruments de més precisió que un regle graduat.  

 

I crec que fent un estudi més ampli amb més disponibilitat de mostres probablement 

aquest 80% quedaria inclòs dins el grup que no es pot descartar que el nombre d’or és 

present al ritme cardíac. 

  

o Un 20% dóna uns resultats molt desviats de la resta, és a dir, no compleix ni s’apropa 

a complir el nombre auri en el ritme cardíac i, probablement, tampoc ho faria si 

disposéssim d’una mostra de dades major.  

 

- Pel que fa a aquest 20% de casos tan anormals, que en el meu experiment corresponen a 

l’electrocardiograma E, he utilitzat les dades individuals obtingudes gràcies al qüestionari 

del propietari de l’electrocardiograma i la informació obtinguda a través de la recerca i de 

l’entrevista amb el doctor Toni Fernández.  

Tot i que amb els meus recursos i coneixements no puc afirmar quina és la causa exacta 

que l’electrocardiograma E doni uns resultats tan desviats de la resta, jo proposo, 

analitzant la informació que tinc, que aquesta sigui la gran quantitat d’esport que realitza 

aquesta persona. Segons l’entrevista amb el doctor, penso que poden haver estat les 

modificacions dels canals iònics, la repolarització precoç o la hipertròfia del múscul 



Estudi matemàtic del ritme cardíac         Berta Caballol i Oliva 

 47 

cardíac produïts per l’excés d’esport, els responsables dels canvis en el ritme cardíac que 

fan que aquest no compleixi el nombre auri.  

 

Tampoc es pot obviar a l’hora d’analitzar els resultats, la poca quantitat de mostres amb les 

què he treballat. Per una limitació en els recursos a l’hora d’obtenir electrocardiogrames he 

realitzat el treball amb tan sols 10 mostres, fet que el converteix no en un estudi complet sinó 

en un preestudi que deixa la porta oberta a posteriors investigacions per corroborà 

completament la presència del nombre auri en el ritme cardíac.  

 

L’altre dels meus objectius inicials era demostrar mitjançant la presència de fractals al ritme 

cardíac dibuixat en un electrocardiograma, que l’activitat cardíaca és una activitat caòtica. 

Finalment, això no m’ha estat possible per falta de recursos, temps i disponibilitat de pàgines 

de treball.   

 

 

Finalment, contrarestant els meus objectius inicials amb tot el què he extret i après del treball 

puc concloure que: 

 

 Segons aquest estudi previ no es pot descartar que la proporció àuria sigui present en 

el ritme cardíac d’un alt percentatge de gent. Tenint en compte les poques mostres 

amb què he treballat i els resultat positius que he obtingut majoritàriament accepto 

com a vàlida la hipòtesi inicial sobre la presència del nombre d’or en el ritme cardíac. 

 En conseqüència, en un futur crec que seria interessant estudiar aquest fet més 

 àmpliament i amb més recursos per comprovar-ho definitivament i esbrinar, si és que  

 existeix, alguna relació mèdica entre nombre auri i ritme cardíac.  

 

 L’amplitud de camps on es fa present el nombre auri és molt gran i divers cosa que el 

converteix, cada vegada més, en un nombre més interessant i incitador de nombroses 

investigacions.  
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 Les matemàtiques no són una ciència que només s’utilitza en la teoria sinó que es 

troben molt més properes a nosaltres del què ens podem imaginar.  

Ja sigui observant la presència d’un nombre de tan pes matemàtic com el nombre d’or 

en el nostre propi funcionament cardíac o veient com l’estadística, una branca tan 

important de les matemàtiques, és utilitzada per estudiar fins i tot comportaments dels 

humans, m’he adonat que les matemàtiques són una important eina per la majoria de 

ciències i sabers.  

 

 L’estadística és molt útil per estudiar el comportament general de les poblacions i 

poder-nos referir a la pluralitat, però en cap cas s’ha d’oblidar que cada element d’un 

grup és únic i diferent. 

 Tal i com ja han fet esment científics importants al llarg de la història, l’estadística és 

summament important per organismes grans, organismes de poder... ja que ofereix una 

visió global i extreta de la realitat. Habitualment, en canvi, quina utilitat pot tenir per 

un individu en concret? Quin valor té per una persona que es digui que si hi ha dos 

pollastres i dues persones a cadascuna li’n toca un si ella no se’n pot menjar cap?  

 Remarco doncs que l’estadística és una eina matemàtica de gran interès i molt 

utilitzada però que no podem confondre i creure que la realitat s’ha d’ajustar 

perfectament al què diuen les estadístiques.  
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m’hagués estat molt difícil tirar endavant aquest projecte durant aquests mesos. 
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Més enllà de qualsevol frontera 

el teu cor sempre bategarà  

entre nosaltres. 
 

 


