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RESUM 
Els éssers vius estem sotmesos diàriament a diferents ritmes biològics de manera constant. 

Els ritmes circadiaris són els ritmes que oscil·len dins les 24 hores d’un dia, i aquests estan regulats 

per sincronitzadors externs i endògens. Un dels ritmes circadiaris més importants és el ritme de 

son-vigília, el qual es veu fortament regulat per la informació diària del cicle llum/foscor, i de 

forma interna pels nuclis supraquiasmàtics (NSQ). 

És un fet indiscutible que els adolescents pateixen un retràs de fase en el seu cicle de son- 

vigília, degut als canvis hormonals que es pateixen en la pubertat. També es cert, que tot i tenir 

evidències d’aquest fet, la societat no s’ha sabut adaptar a aquest retràs. Degut a això, els 

adolescents pateixen una falta de son i un mal estar diari degut als horaris molt matutins de la 

jornada escolar, inadaptats al seu ritme. Però, així com no totes les etapes de la pubertat afecten 

de la mateixa manera, es pot pensar que aquest retràs de fase no es veurà reflectit amb la mateixa 

intensitat d’una edat a una altre. Per aquest motiu s’han estudiat dues etapes de la pubertat, una 

primerenca (12-14 anys) i una tardana (16-18 anys). Les variables estudiades van ser: intensitat 

de la llum externa, temperatura perifèrica (TP) i activitat individual, que després es van 

correlacionar amb la qualitat del son i els ritmes circadians individuals. Els resultats d’aquestes 

mesures mostren indicis de que els adolescents tardans tenen un retràs de fase més marcat en 

comparació amb els adolescents primerencs, per la qual cosa confirmen la nostra hipòtesi 

d’estudi que el fet diferencial de l’edat a l’adolescència repercuteix en la qualitat de son i els 

ritmes son-vigília. 

 

 

ABSTRACT 
 

Living beings are constantly subjected to different biological rhythms. Circadian rhythms are 

cycles with a periodicity of approximately 24 hours, and that are regulated by exogenous/external 

and endogenous/internal cues. One of the most important circadian rhythms is the sleep-wake 

cycle, which is strongly regulated by the daily light / dark cycle information received and regulated 

internally by the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus (NSQ). 

Previous literature has suggested that teens suffer a phase delay in their sleep-wake cycle 

due to the hormonal changes that they suffer in puberty. Despite growing evidence on this fact, 

society has not adapted to this delay and as a consequence, teens suffer from a lack of sleep that 

affects their general well-being due to school times not fitting their rhythm. Nevertheless, not all 

stages of puberty are affected the same way, and this phase delay will not be of the same intensity 

in different age groups. For this reason, two stages of puberty, an early one(12-14 years) and a 

late one(16-18 years), have been studied. For this, the variables studied were: external light 

intensity, peripheral temperature (TP) and individual activity, which were then correlated to 

sleep quality and individual circadian rhythms. Results of these measurements show indications 

that late adolescents have a more marked phase delay compared to early adolescents, therefore 

confirming our study hypothesis that the differential fact of age in adolescence It affects the 

quality of sleep and the rhythms sleep-vigilant. 
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INTRODUCCIÓ 
 

Al llarg de la vida, les funcions dels éssers vius no s’han manifestat de manera constant, sinó 

que han adquirit uns sistemes de repetició en intervals de temps determinats i de manera 

organitzada. La organització temporal d’aquests sistemes en els éssers vius és estudiada per la 

cronobiologia, la qual analitza els ritmes biològics (Valentinuzzi & Araujo, 2008). 

 
 

RITMES BIOLÒGICS 

 
Pràcticament totes les nostres variables fisiològiques i de conducta es manifesten a través 

dels ritmes biològics (Valentinuzzi & Araujo, 2008). Aquests ritmes funcionen com un rellotge 

natural en l’organisme que mantenen les diverses funcions dels nostre cos dins uns períodes de 

temps determinats. D’aquesta manera els éssers vius organitzen les funcions del seu cos de 

manera rítmica en funció dels agents interns del seu propi organisme i de les variacions 

periòdiques que li arriben de agents externs presents en el medi. Això significa que les activitats 

d’un ésser viu passen per moments de major i menor activitat en un lapse de temps donat 

(Rodríguez et al., 1994). 

 
Els agents externs que arriben a mode de senyals es sincronitzen amb els interns i juguen un 

paper essencial en la regulació dels ritmes. Gràcies a l’arribada d’aquestes senyals es manté el 

rellotge dins d’un període de temps determinat. Aquests senyals son conegudes amb el nom de 

Zeitgebers (“donador de temps”). Els Zeitgebers son els agents interns i externs que ajusten un 

ritme endogen. Aquesta capacitat d’ajustar es una propietat fonamental en els sistemes 

circadiaris, ja que a través d’ella el rellotge intern està sincronitzat amb els estímuls, i d’aquesta 

manera es sincronitzen les funcions dels ritmes biològics dins períodes de aproximadament 24 

hores (Madrid et al., 2006), si es tracte de rimes circadiaris. Per tant, la seva falta o alteració 

també podrà provocar desincronitzacions o desajustos en els ritmes. L’exposició diària a la llum 

ambiental constitueix el sincronitzador més important en humans del sistema circadiari 

(Mistlberger & Skene, 2005). 

 
Degut a la seva importància en la supervivència de l’espècie, la selecció natural ha afavorit 

que el major nombre de variables fisiològiques tinguin cicles de 24 hores o propers a 24 hores, 

els anomenats ritmes circadiaris (del llatí circa: al voltant i diari: dia), adaptats a la oscil·lació del 

ritme dia/nit o llum /obscuritat.. Exemples de variables circadiàries són: la temperatura corporal, 

els nivells plasmàtics de determinades hormones com el cortisol, la melatonina y l’hormona del 

creixement, el cicle son/vigília i altres, que es repeteixen diàriament amb un màxim i un mínim 

d’activitat dins el cicle d’un dia. La periodicitat d’aquestes variables al llarg del dia es molt 

important per a l’organisme, amb repercussions sobre la salut (Erren & Reiter, 2009). 

 
Aquesta ritmicitat és controlada internament pels nuclis supraquiasmàtics (NSQ), grup de 

neurones localitzades l’hipotàlem medià, dorsalment al quiasma òptic (Valentinuzzi & Araujo, 

2008). El NSQ es considerat el rellotge endogen del cervell dels mamífers, el qual coordina els 

ritmes circadiaris hormonals i de conducte (Swaab et al., 1985). Se’l denomina també rellotge 
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mestre, degut a l’existència de rellotges perifèrics a diversos teixits i coordinats per ell. La 

coordinació la exerceix gràcies a l’entrada d’informació proporcionada pels agents interns i 

externs. 

 

Figura 1. Tall transversal del cervell on es pot localitzar l’hipotàlem i més concretament i assenyalat el 

nucli supraquiasmàtic (Guerrero et al., 2007).  

 
La llum és un sinconitzador circadiari dels mamífers amb el temps ambiental, mitjançant la 

modulació de l’entrada d’aquesta per la retina al rellotge endògen, el nucli supraquiasmàtic (NSQ) 

(Berson et al., 2002). 

El cicle diari de llum/foscor regula la síntesi de melatonina, que a la vegada regula el cicle diari 

de son. Aquesta hormona sintetitzada a la glàndula pineal (assenyalada a la Figura 1) està 

controlada des del NSQ, el qual rep informació diària del cicle llum/foscor des de unes neurones 

ganglionars específiques situades a la retina. Els nivells màxims de melatonina es donen durant 

la fase fosca, i va disminuint gradualment en el període de llum (Nir, 2003). 

 

 
EL LLUM 

 
La quantitat de llum que entra per la retina és essencial per la amplitud del ritme circadiari. 

(Mishima et al., 2001). I no només la llum, sinó la alternança de llum i foscor serà el principal 

sincronitzador d’aquest cicle. 

 
Aquesta llum que entra per la retina, es absorbida per la melanopsina, un pigment de les 

cèl·lules ganglionars de la retina, les ipRGC. Aquestes cèl·lules transformen l’estímul de la llum en 

una senyal nerviosa que s’envia al nucli supraquiasmàtic a traves del tracte retinohipotalàmic. 

Mentre que el NSQ rebi aquesta senyal, es mantindrà actiu (Berson et al. 2002; Güler et al., 2008). El 

nucli supraquiasmàtic actiu manté inhibida la secreció de melatonina de la glàndula pineal. 
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D’aquesta manera la melatonina es secretada dins un ritme circadiari en el que, durant el dia la 

glàndula pineal es mantindrà inhibida, mentre que, en el moment en que la retina capti foscor, 

aquesta hormona serà secretada. Per tant, es podria considerar que la melatonina és un 

informador, que indica a l’organisme si ens trobem en fase de llum o en fase fosca dins d’un ritme 

circadiari. Es per aquest motiu que es considera que el cicle de llum-foscor és un dels 

sincronitzadors externs més essencials per ajustar el ritme circadiari. (Martinez-Nicolas et al., 

2013) 

 
La llum, i tots els altres estímuls que intervenen en la regulació del ritme circadiari han de 

mantenir sempre els mateixos patrons, ja que la carència o el desajust d’aquests estímuls pot 

provocar alteracions en aquest ritme i provocar cronodisrupció (CD). La cronodisrupció és un 

desajust temporal del ritme intern dels ritmes bioquímics, fisiològics i de comportament. Aquesta 

alteració pot tenir conseqüències importants en la nostra salut, provocant malalties 

cardiovasculars, deteriorament cognitiu, trastorns efectius, alteracions de la son, envelliment 

accelerat, etc (Ortiz-Tudela et al., 2012). Per tant, es indispensable mantenir un patró circadiari 

saludable, que es mantingui estable dins d’un cicle de aproximadament 24 hores. 

 
La exposició inadequada a la llum pot desajustar severament el sistema circadiari, afectant al 

ritme de son-vigília. 

 
 
 

RITME SON-VIGÍLIA 

 
L’ésser humà és un animal diürn, com molts altres, dorm durant la nit i es manté despert i 

actiu durant el dia, mantenint un ritme circadiari de son-vigília. (Valentinuzzi & Araujo, 2008). 

Com s’ha dit anteriorment, quan hi ha llum, el NSQ rep una senyal nerviosa per el tracte 

retinohipotalàmic i d’aquesta manera manté inhibida la secreció de melatonina en les cèl·lules 

ganglionars de la glàndula pineal. En canvi, en el període de foscor s’indueix a la secreció de 

noradrenalina. Aquesta noradrenalina segueix un camí fins arribar a uns receptors concrets dels 

pinealòcits (cèl·lules presents a la glàndula pineal), i promou l’activació de la síntesi de melatonina 

(Guerrero et al., 2007). 
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Figura 2. La imatge mostra de manera resumida el que seria el recorregut que es dona per a la 

sintetització de melatonina (Reiter et al., 2009)  

 
 

Per formar la melatonina, en primer lloc es necessària la captació de triptòfan procedent del 

torrent sanguini (Figura 2). Aquest triptòfan es hidroxilat i convertit en serotonina, que aquesta 

es acetilada i convertida en N-acetilserotonina i aquesta darrera es metilada i convertida 

finalment en melatonina. Aquesta producció de melatonina és proporcional a l’estímul que rep 

de noradrenalina durant el període nocturn, amb valors mínims durant el dia i màxims durant la 

nit. Una cop sintetitzada la melatonina, es alliberada al sistema vascular, accedint als fluïts, teixits 

i compartiments cel·lulars, com el cervell, saliva, orina, semen, ets (Guerrero et al., 2007). La 

melatonina no és alliberada amb la mateixa proporció durant tota la vida d’una persona, sinó que 

la trobem en diferents concentracions depenent de la edat (Figura 3.) 
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Figura 3. Diferències en la concentració de melatonina segons l’edat (Karasek, 2004)   

 
 
 

MELATONINA 

 
La melatonina es un compost amb importants propietats cronobiòtiques. S’ha observat que 

té la capacitat de regular i re-sincronitzar ritmes circadiaris, ja que compleix funcions com la 

inducció de la son i la disminució de la temperatura corporal central. A més també és una 

hormona amb efectes antioxidants, oncostàtics i inmunomoduladors de especial importància. Per 

lo que la interrupció de la seva alliberació pot ser perjudicial per a la salut (Most et al., 2010). 

 
És per això que els hàbits nocturns i en conseqüència l’exposició a la llum durant la nit (fase 

fosca) disminueix els nivells de melatonina, degut a que aquesta llum inhibeix la seva secreció. 

Per aquest motiu és necessari evitar en lo possible l’exposició a la llum brillant durant la nit, ja 

que aquesta pot tenir efectes negatius sobre el sistema circadiari (Ortiz-Tudela et al., 2012). I de 

la mateixa manera, la insuficiència de llum durant el dia pot provocar inestabilitat i desaparició 

del ritme (Gronfier et al., 2007) 

 
Dins la societat actual, podem analitzar que no tots els serveis estan dins de les hores laborals 

tradicionals, sinó que hi ha una gran quantitat de serveis que es troben actius les 24 hores del 

dia. Això significa que aproximadament el 20% de la població urbana treballa fora de l’horari 

habitual durant el dia, i per tant desenvolupa tasques durant la nit, durant la fase fosca. Aquests 

horaris laborals poden generar efectes negatius per a la salut de les persones que els imparteixen. 

A més aquests horaris inusuals també poden influir en els horaris d’alimentació. Com hem dit 

anteriorment, la rutina de l’alimentació també es considera un dels sincronitzadors més 

important, per lo que alterar el seu horari també pot contribuir en el desajust del ritme son-vigília. 

Uns dels efectes més importants dels torns rotatoris, torns de nit o la simple exposició durant la 

nit a la llum brillant provoca pèrdua i alteració del ritme de la melatonina. D’aquesta manera el 
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seu efecte protector desapareix i pot afavorir l’aparició de certs tipus de càncers i trastorns 

relacionats amb l’estrès oxidatiu. (Ortiz-Tudela et al, 2012). 

 
Així com alguns horaris laborals no s’ajusten a les necessitats fisiològiques de la població 

adulta, s’ha observat en alguns estudis com la població d’adolescents, que es troben dins la fase 

de la pubertat, tampoc encaixen dins els seus horaris educatius. 

 
 
 

RITMES EN ADOLESCENTS 

 
Ja s’ha demostrat en estudis anteriors que l’exposició a la llum del Sol durant el dia te efectes 

positius, com son la reducció de la somnolència durant el dia i l’augment de l’atenció. En canvi, 

la falta de llum o intensitats reduïdes durant el dia, altera les senyals d’entrada cap al NSQ i pot 

provocar perdre la seva sincronització amb el ritme son-vigília. Aquesta manca de llum pot donar 

lloc a cronodisrupció, que com hem dit anteriorment es defineix com una alteració rellevant de 

l’ordre temporal intern dels ritmes (Ortiz-Tudela et al., 2012). Si bé la llum és un dels senyals o 

Zeitgebers més important pels ritmes circadiaris, hi ha altres senyals que també poden funcionar 

com a sincronitzadors, per exemple, l’activitat física, els contactes socials, l’alimentació, etc.. 

reforçant el funcionament del sistema circadiari i ajudant a evitar o atenuar la cronodisrupció 

(Ortiz-Tudela et al., 2012). És per aquest motiu que la quantitat d’hores que ens passem rebent 

la llum, la intensitat d’aquesta i el seu espectre són tan importants per al benestar de les 

persones. 

 
Una part de la població que també es veu afectada en la desincronització dels seus ritmes 

són els adolescents. La falta de son en els adolescents es una característica molt comú, la qual es 

deu als canvis hormonals que es donen en la pubertat. Aquests canvis promouen una fase de son 

retardada, la qual es veu agreujada per l’augment d’activitat social per la nit i la incompatibilitat 

horària de la societat moderna, com son els horaris d’inici de classes a primeres hores del matí 

(Hagenauer et al., 2009). 

 
Els adolescents han desenvolupat una resistència a la pressió de la son que els permet anar- 

sen a dormir més tard. Cosa que els provoca una fase diària tardana que provoca tenir més son 

al matí i somnolència crònica al llarg del dia. Aquest retard de son s’atribueix a moltes influències 

externes, des del treball nocturn a les situacions d’oci. Tot i així, les evidències socials no poden 

demostrar completament aquest fet, típic d’un cronotipus nocturn (Hagenauer et al., 2009). 

 
De fet, així com també sabem que la pubertat en general comença abans en les noies i més 

tard en els nois, hi ha estudis que també demostren que les noies comencen el retard de fase un 

any abans que els nois. Tot i així, segons un estudi que incloïa dades de 16 països de diferents 

cultures, va estimar que el retard es produeix en la segona dècada de vida. Aquest mateix estudi 

va observar que la vigilància prolongada en adolescents tardans es va observar que la tendència 

a la son es donava en intervals de 2 hores (després de 14,5 i 16,5 hores desperts). Les dades 

demostraven que els adolescents més madurs es queden mes endarrerits en els moments crítics, 
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es a dir, en els moments d’anar-se’n a dormir son més lents a quedar-se dormits, en relació amb 

els adolescents primerencs. Aquests fets indiquen un fet molt important per a l’estudi de la 

cronobiologia, que el mecanisme circadiari no és estàtic després del desenvolupament infantil. 

Sinó que, els adolescents tenen un rellotge intern que interpreta els indicadors de temps 

ambiental de manera diferent dels adults. Això significa que certs components circadiaris canvien 

durant la pubertat, i que per aquest motiu, incloure adolescents en estudis de ritmes circadiaris 

no permet inferir conclusions en relació a la resta de la població (Hagenauer et al., 2009). 

 
Aquests resultats demostren la gran necessitat de considerar diferents les necessitats de son 

en adolescents. Això seria un factor a tenir en compte a l’hora de diagnosticar trastorns de son, 

desordres de fase, molestar, fatiga o tristesa, els quals es poden veure agreujats amb els 

condicionants socials tan accentuats actualment (Hagenauer et al., 2009). 

 
 
 
 

HIPÒTESIS I OBJECTIUS 
Amb tot lo dit anteriorment, es pot suposar que el fet diferencial de l’edat a l’adolescència 

repercuteix en la qualitat de son i els ritmes son-vigília. Els adolescents que es troben al final de 

la pubertat tindran una tendència a tenir el retard de fase més marcat comparat amb els 

adolescents primerencs, que tindran un major capacitat per adormir-se més d’hora. Aquest fet 

serà essencial en un anàlisis de qualitat de son, i més si considerem que els horaris acadèmics de 

l’ensenyança a aquestes edats, no estan adaptats a aquests retards de fase. 

 

OBJECTIU GENERAL 

 
Analitzar els paràmetres circadiaris de llum, activitat i temperatura perifèrica, paràmetres 

marcadors del ritme son-vigília i la qualitat de son, en una mostra d’adolescents pertanyents a 

dos grups d’edat: primerencs (13-14 anys) i tardans (17-18 anys). 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 
- Analitzar els paràmetres circadiaris del ritme son-vigília, activitat i temperatura perifèrica 

(TP), relacionant-ho amb la intensitat lumínica incident, de dues mostres d’adolescents, 

primerencs i tardans. 

- Analitzar la qualitat de son relacionant-ho amb la intensitat lumínica incident, de dues 

mostres d’adolescents, primerencs i tardans. 

 
La novetat de l’estudi, enfront a la literatura existen, és analitzar aquest paràmetres amb una 

metodologia no invasiva i incloure l’anàlisi de llum com a zeitgeber principal del ritme. Els criteris 

d’elecció de les dues mostres, i donat que a la bibliografia esmentada no ho deixa molt clar, va 

ser l’edat. Es varen elegir dues franges d’edat molt separades perquè aquest fet fos realment 

diferenciador. 
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MATERIAL I MÈTODES 
 

 

MOSTRA 
L’estudi ha partit d’una mostra inicial de 18 adolescents dividits en dos grups d’edat, 9 

adolescents primerencs, de tots dos sexes (entre 13-14 anys) i 9 adolescents tardans, de tots dos 

sexes (entre 17-18 anys). 

 
CRITERIS DE INCLUSIO I EXCLUSIO 

Per a l’elecció dels participants en el estudi, es varen establir els següents criteris de selecció, 

que permeten la seva inclusió o exclusió. 

 
Inclusió: 

- Alumnes de tots dos sexes, d’edats entre 13-14 anys per als adolescents primerencs i 17- 

18 anys per als adolescents tardans, que assisteixen regularment a l’Institut Guillem 

Colom Casasnovas. 

- Alumnes que hagin signat el Consentiment Informat. 

 
Exclusió: 

- Alumnes amb trastorns de son. 

- Alumnes que prenguin medicació que afecti als ritmes o la son. 

- Subjectes amb malalties orgàniques, neurològiques i/o psiquiàtriques que els dificulti la 

participació. 

 
Tots els subjectes van ser informats prèviament de la metodologia de l’estudi i del seu 

propòsit, i posteriorment van firmar el corresponent consentiment informat, sabent que podien 

abandonar l’estudi en qualsevol moment. També se’ls va repartir un llibre informatiu amb 

coneixement bàsics de biològica relacionats amb l’estudi. 

 
Totes les dades personals es van tractar d’acord amb la Llei Orgànica de Caràcter Personal 

(BOE no298, 14 de diciembre 1999) i també va comptar amb l’aprovación del Comité Ètic 

d’Investigació del CER (86CER.18). 

 
Dels 18 adolescents inicials es van descartar 2 dels primerencs i 2 dels tardans degut a que 

en el anàlisis de dades es van observar incongruències que impossibilitaven el seu estudi. Deixant 

així finalment una mostra de 14 individus, 7 de cada grup d’edat. 

 
CENTRE ESCOLAR 

 
Els adolescents van ser seleccionats de l’Institut Guillem Colom Casasnovas de Sóller, degut 

a la familiaritat i facilitat de contacte amb els directors i els seus professors. Els alumnes del 

Guillem Colom Casasnovas assisteixen a classe diàriament en un horari fixo entre les 8:00h del 

matí i les 14:00h del migdia. Aquest institut, que té més de vint-i-cinc anys, està situat a la falda 
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de la vall de Sóller (Figura 4), i rep el nom de Guillem Colom Casasnovas en honor a l’il·lustre 

paleontòleg solleric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Imatge realitzada amb dron particular. La imatge s’observa quina part de l’edifici es veu més 

il·luminada durant les primeres hores del dia.   

 
Degut a la seva situació, una part de l’edifici rep una gran quantitat de llum, mentre que l’altre 

no. Tot i així, es va tenir en compte la incidència de llum a l’aula més que la del edifici, ja que els 

alumnes tenen un itinerari d’aules rotatori durant tot el mati, és a dir, que cada hora canvien 

d’aula. Per tant, durant el matí poden ocupar tant les aules més fosques com les més lluminoses. 

 
Encara que, com es pot observar a les Figures 4 i 5, el pati es troba a la zona més lluminosa 

de l’edifici. Això permet suposar que els alumnes que surten a defora durant el temps de pati, 

tindran una incidència de llum assegurada durant aquell temps. Com ja s’ha esmentat, aquest 

serà un factor important a l’hora de interpretar els resultats de l’estudi. 
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Figura 5: Imatge aèria de l’Institut Guillem Colom Casasnovas. La imatge mostra quina es la situació 

del Sol respecte l’edifici, per així analitzar quina zona rebrà més llum durant la jornada escolar. Font: Google 

maps  

 
 
 

 

METOLOGIA 

 
PRESA DE MOSTRES 

 
Es tractava d’enregistrar aquelles variables marcadores del ritme son-vigília, que, tal com ja 

s’ha esmentat, són l’activitat motora i la temperatura perifèrica o temperatura de la pell (TP). El 

fet d’enregistrar la TP, enlloc de la temperatura central, és per dos motius, primer per comoditat 

d’enregistrament, però sobretot per el fet de que estudis recents apunten a que els canvis en la 

TP, en forma de pèrdua de calor perifèrica, són els que guien el ritme circadiari de la temperatura 

interna. A més sembla que la somnolència està directament relacionada amb la TP i no amb la 

temperatura central (Kräuchi et al., 2000; Ortiz-Tudela et al., 2010). També s’enregistrà la 

intensitat de llum incident sobre els subjectes 

 
La presa de mostres es va realitzar en períodes de temps diferents per cada grup d’edat per 

motius logístics. La recollida en adolescents tardans es va realitzar durant el juny del 2018, mentre 

que el mostreig del grup d’edat d’adolescents primerencs es va realitzar durant el mes de 

desembre del 2018, per la qual cosa, els resultats d’intensitat de llum es varen haver d’ajustar. 

 
Per a la presa de dades s’han utilitzat tres dispositius diferents per a enregistrar les tres 

variables esmentades, activitat motora, TP i intensitat de llum incident (Figura 6). Aquests sensors 

es consideren fiables per a la avaluació de la ritmicitat circadiària. Son instruments no invasius 
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adequats per a la recollida de variables relacionades amb el ritme de son-vigília en condicions 

basals en la vida quotidiana dels participants (Ortiz-Tudela et al., 2010) 

 
Per al registre de la llum es va utilitzar el sensor Hobo®Light (dispositiu verd de la Figura 6) el 

qual enregistra i emmagatzema la intensitat lumínica incident cada 10 minuts. El subjecte porta 

el sensor a mode de colgant penjat del coll i sempre per defora de la roba, per a que pugui captar 

la llum que rep la persona que el porta. Durant el període de son el sensor es col·locava a la 

tauleta de nit. 

 
Per enregistrar l’activitat es va utilitzar el sensor Hobo® Pendant G Aceleration (dispositiu lila 

de la Figura 6) que enregistra i emmagatzema dades cada minut de l’activitat i posició del 

subjecte. Aquest sensor es col·loca al braç a l’altura del bíceps amb un braçalet. 

 
I finalment el dispositiu que enregistrà la TP (forma redona de la Figura 6) és un sensor 

anomenat Ibutton (Termochron® iButton®; MaximIntegrated TM, San José, CA, U.S). Aquest 

sensor recull i emmagatzema dades cada 10 minuts també i es col·loca al canell just a sobre de 

l’artèria radial amb l’ajuda d’una canellera que permet l’aïllament tèrmic de la temperatura 

ambiental. 

 
Figura 6. Sensors utilitzats en cada individu i lloc del cos on han estat col·locats (Rubiño, J.A. et al., 2017)   

 
 
 
 

Els subjectes varen portar els tres sensors a l’hora durant tots els dies de registre, nit i dia, 

durant un període de 7 dies, encara que només es varen tenir en compta els dies lectius en que 

els alumnes acudien al centre escolar. Es va informar als subjectes que només es podien treure 

els sensors en situacions especifiques, tals com esports amb risc de trencar els sensors, durant la 

higiene diària i altres casos justificats. Es va recomanar també, deixar el sensor de llum damunt 

la tauleta durant la nit, per així poder captar la mateixa llum que incidís sobre el subjecte. 
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Una vegada recollits els sensors, passats els 7 dies, es van descarregar les dades enregistrades 

i es van emmagatzemar per posteriorment ser analitzades mitjançant el software corresponent. 

 

 
ANALISIS DE DADES 

 
LLUM INCIDENT I PARÀMETRES CIRCADIARIS 

 

L’anàlisi de la llum incident sobre els subjectes va permetre calcular l’evolució temporal de la 

intensitat de llum que rebien en un període circadiari (24 hores), per a poder comparar, a la 

mateixa gràfica, amb les dades circadiàries de activitat motora i TP. Era d’especial interès la llum 

rebuda pels alumes durant el matí, mentre estaven en horari lectiu. El llum del matí s’ha 

demostrat que és el llum que més incideix sobre el ritme son vigília, principalment quan hi ha un 

retard de fase (Haffmans et al., 2001; Rubiño et al, 2017). Per a reduir l’error de la diferencia 

temporal a l’hora de la presa de dades lumíniques dels dos grups d’edat, es va realitzat un factor 

de conversió. 

 
Les dades obtingudes de l’activitat i la temperatura perifèrica van ser sotmeses a un anàlisis 

a través el software Circadianware v7.1.1.. L’anàlisi es va sotmetre, prèviament, a una eliminació 

de les dades recollides quan els subjectes es llevaven els sensors durant la higiene diària, filtratge 

que du a terme el software amb aquelles dades que es desvien 3 vegades de la desviació 

estàndard de la mitjana (Ortiz-Tudela et al., 2010). En aquest cas, no va fer falta utilitzar cap factor 

de conversió per a la diferència temporal en la presa de dades dels dos grups, ja que els sensors 

de TP anaven protegits per canelleres, les quals aïllen al sensor de la temperatura ambiental. 

 
L’anàlisi de les dades dels paràmetres circadiaris es va fer mitjançant proves, paramètriques: 

mètode del cosinor i el test de Rayleight, mentre que per a les no paramètriques es va calcular 

l’Índex de Funció Circadiana (DFI). 

 
El mètode del cosinor és un mètode molt utilitzat en estudis de cronobiologia. Consisteix en 

ajustar una corba cosenoïdal a les dades, la qual s’aconsegueix amb el mètode dels mínims 

quadrats. Mitjançant aquest mètode es calculen els paràmetres rítmics principals (Figura 7): el 

Mesor (valor mitjà de la variable estudiada), la acrofase (hora del dia en la que es registra el valor 

màxim) i la amplitud (diferència entre el Mesor y el valor màxim de la corba) (Molinero, 2006) 
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Figura 7. Imatge dels paràmetres rítmics principals representats en un gràfic (Refinetti & Menaker  

1992).  
 

En canvi amb el test de Rayleigh es calcula un vector. Aquest vector tindrà un valor de entre 

0 i 1 que serà proporcional al grau de homogeneïtat de la fase del període analitzat. Per això es 

considera un indicador de la estabilitat de la fase del ritme durant els dies successius. 

 
Els ritmes circadiaris en humans no son estrictament sinusoïdals, per aquest motiu es van 

realitzar també els anàlisis no paramètrics (Carvalho-Bos et al., 2007). Per a l’estudi no paramètric 

es va calcular l’Índex de Funció Circadiana (CFI). Aquest valor ens indica la ritmicitat de la funció 

circadiana dels subjectes, que oscil·la entre 1 i 0. Els valors més pròxims a 1 ens indiquen que hi 

ha un bon ritme circadiari, mentre que els valors propers a 0 ens indicarien absència del ritme 

(Ortíz-Tudela et al. 2010). Aquest índex incorpora tres paràmetres: la variabilitat interdiària (VI) 

que quantifica la fragmentació del ritme; estabilitat interdiària (EI), que quantifica la similitud 

entre els diferents cicles de 24 hores y la amplitud relativa (AR), que informa sobre la variació 

relativa de l’amplitud. 

 
Els resultats obtinguts d’aquestes proves, s’han expressat com a mitjana ± error estàndard 

de la mitjana (SEM). Posteriorment aquestes dades, tant paramètriques com no paramètriques, 

es van analitzar amb el test estadístic T-student, per a treure la comparació de les mitjanes dels 

dos grups d’edat, ja que les dades segueixen una distribució normal. Per a fer l’anàlisi s’ha utilitzat 

el software estadístic SPSS 16.0 (SPSS, Chicago, Illinois). 
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QUALITAT DEL SON 

 

Un dels altres paràmetres a analitzar va ser la qualitat de son. La qualitat de son no es refereix 

únicament al fet de dormir be o malament durant la nit, sinó que engloba una sèrie de paràmetres 

arrel del son qualitatiu, fent referència a la duració i la continuïtat del mateix. 

Per a mesurar els paràmetres de qualitat de son es varen utilitzar els enregistraments 

d’activitat motora durant el període que es subjectes restaven al llit (entre l’hora de ficar-se al llit 

i l’hora de aixecar-se). Aquestes dades eren analitzades per Software Actiwatch Sleep 2001 

(Actiwatch 2001, V1.16 Cambrige Neurotechnology) per extreure els paràmetres següents: 

 
o Latència de son: temps que transcorre abans de l’inici del temps assumit com a son 

(min). 

o Eficiència de son: percentatge de temps assumit com a son mentre el subjecte es troba 

dins el llit (%). 

o Temps de immobilitat i mobilitat: temps en que els subjectes presenten mobilitat nul·la i 

mobilitat respectivament (min). 

o Episodis de vigília: nombre d’episodis de vigília al període assumit com a son. 

o Relació temps de mobilitat/temps de immobilitat: percentatge de temps amb o sense 

mobilitat durant el període assumit com a son (%). 

 
 
 
 

RESULTATS 
 

 

LLUM INCIDENT I PARÀMETRES CIRCADIARIS 

 
A la figura 9 es representa les mitjanes de les dades obtingudes de la activitat motora i TP i 

llum incident, de cada grup en un cicle de 24 hores. La representació permet observar de forma 

ràpida l’evolució de les variables durant el període nocturn i diürn corresponent al ritme son- 

vigília. Els resultats obtinguts de la variable de la llum han passat per procés de normalització 

abans de la construcció de la gràfica, degut a la diferència estacional a l’hora de recollir els 

resultat. 
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Figura 9. Representació gràfica de la evolució temporal, en un cicle de 24 hores, de les tres variables 

rítmiques enregistrades d’activitat motora, llum i TP, separades en els dos grups d’edat analitzats, tardans 

i primerencs.   

 
 

Es pot comprovar, com era previsible, que la TP, als dos grups, presenta valors més elevats 

durant el període de nit coincidint amb els valors més baixos d’activitat motora. La TP 

s’incrementa en el període de son, a la inversa que la temperatura central, suposant quasi bé 

valors inversos (Ortiz-Tudela et al., 2010). És fàcilment observable com el ritme de TP és menor i 

menys marcat en el grup d’adolescents tardans enfront als primerencs, amb un contrast menor 

entre el dia i la nit. Per altra banda, l’hora de disminució de l’activitat està més avançada en el 

grup d’adolescents primerencs (quasi bé una hora de diferència enfront a l’altre grup). 

Aquesta figura es pot analitzar millor amb les dades dels paràmetres circadiaris d’activitat 

motora i TP descrits a les taules 1 i 2, amb els resultats estadístics analitzats: 
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Taula 1. Mitjana dels paràmetres circadiaris del ritme d’activitat dels dos grups d’edat abstrets 

mitjançant el programa Circadianware v7.1.1. Els resultats es mostren com a mitjana±SEM. La taula inclou 

la columna amb el p-valor de l’anàlisi estadístic T-Student per a mostres relacionades. Es considera 

significatiu un p-valor inferior a 0,05 (*p<0,05). 

 
ACTIVITAT 

 

 GRUP 

PRIMERENCS 

GRUP 

TARDANS 

p-valor 

Mesor 50,77±1,96 57,59±1,82 0,025* 

Amplitud 12,53±0.66 10,76±0,90 0,49 

Acrofase 11:54±00:12 12:19±00:32 0,95 

Rayleigh 0,71±0,059 0,67±0,04 0,71 

IE 0,18±0,01 0,18±0,02 0,77 

IV 1,49±0,07 1,62±0,047 0,01* 

RA 0,33±0,036 0,22±0,04 0,01* 

CFI 0,2554±0,02 0,20±0,02 0,05 

 
 
 

Taula 2. Mitjana dels paràmetres circadiaris del ritme de temperatura perifèrica dels dos grups d’edat 

abstrets mitjançant el programa Circadianware v7.1.1. Els resultats es mostren com a mitjana ±SEM. La 

taula inclou la columna amb el p-valor de l’anàlisi estadístic t-Student per a mostres relacionades. Es 

considera significatiu un p-valor inferior a 0,05 (*p<0,05). 

 
TEMPERATURA 

 

 GRUP 

PRIMERENCS 

GRUP 

TARDANS 

p-valor 

Mesor 32,97±0,24 33,96±0,24 0,006* 

Amplitud 1,50±0,20 0,82±0,03 0,004* 

Acrofase 00:23±00:12 1:44±00:11 0,01* 

Rayleigh 0,88±0,03 0,63±0,10 0,11 

IE 0,48±0,07 0,34±0,08 0,029* 

IV 0,13±0,01 0,22±0,05 0,001* 

RA 0,04±0,005 0,02±0,01 0,002* 

CFI 0,49±0,03 0,412±0,03 0,10 

 
 
 

En el cas de l’activitat (Taula 1), les diferències significatives es troben en el Mesor, però 

també en la variabilitat interdiària, la qual ens marca la fragmentació del ritme, i l’amplitud 

relativa. La variable de la TP (Taula 2) presenta més diferències significatives en els seus valor. 

Observant tant els valors paramètrics com no paramètrics es pot interpreta que els ritmes en 

adolescents tardans i en adolescent primerencs difereixen en molts paràmetres. 
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QUALITAT DEL SON 

 
Els resultats obtinguts dels paràmetres de qualitat de son als dos grups d’edat (Actiwatch 

Sleep 2001) es presenten en la Taula 3. Com s’ha esmentat anteriorment, per a obtenir els 

resultats, primer va ser necessari determinar l’hora en que els subjectes es ficaven al llit i l’hora 

d’aixecar-se. Tot això, tenint en compte l’activitat motora durant aquest període assumit com a 

son, en la qual l’activitat és nul·la o quasi bé nul·la. A partir de definir aquest període, el software 

permet obtenir els paràmetres de qualitat de son. La taula 3 presenta els resultats comparant els 

dos grups d’edat estudiats. 

 

 
Taula 3. Mitjana dels paràmetres circadiaris del ritme de temperatura perifèrica dels dos grups d’edat 

abstrets mitjançant el programa Circadianware v7.1.1. Els resultats es mostren com a mitjana ±SEM. La 

taula inclou la columna amb el p-valor de l’anàlisi estadístic t-Student per a mostres relacionades. Es 

considera significatiu un p-valor inferior a 0,05 (*p<0,05).  

 
 

 GRUP 

PRIMERENCS 

GRUP 

TARDANS 

p-valor 

Eficiència 77,06 ± 2,12 89,5 ± 2,34 0,046* 

Latència 10,86 ± 2,8 27 ± 3,4 0,008* 

Episodis de vigília 26 ± 3,24 16,29 ± 2,27 0,28 

Quocient 24,02 ± 2,63 6,53 ± 2,03 0,003* 

 
 

La representació d’aquestes dades en gràfiques de barres, per a visualitzar millor la 

comparació entre els dos grups, es mostra a les Figures 8 i 9. A les gràfiques s’han agrupat els 

paràmetres d’eficiència i latència, ja que els dos relacionen la son del subjecte dins el llit. I els 

paràmetres de nombre d’episodis de vigília i el quocient de mobilitat, ja que els dos relacionen el 

temps d’activitat dins dels períodes assumit com a son. 
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Figura 8. Comparació entre els dos grups dels paràmetres de qualitat de son (mitjana ±SEM): Eficiència 

(%) i Latència (minuts),  

 

 

 
Figura 9. Comparació entre els dos grups dels paràmetres de qualitat de son (mitjana ±SEM): Episodis 

de vigília (%) i Quocient de mobilitat (minuts  

 
 
 

LIMITACIONS 
 
 

En tractar-se d’un estudi en el qual la recol·lecta de dades depèn de la voluntat i la bona 

pràctica dels individus seleccionats, els resultats poden no ser fàcilment reproduïbles. Els 

individus han estat informats de en quins moments es podien treure els sensors i en quins 

moments no. Tot i així no tots poden complir amb les instruccions donades, i es poden trobar 

dades que es desvien una mica de la realitat que s’hauria de donar, i per tant ens minva la precisió 

a l’hora d’obtenir resultats. Per aquest motiu, és de gran importància el fet que les dades passin 

per un filtrat abans de ser analitzades, i així poder minvar aquest efecte. 
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DISCUSSIÓ 
 

Tal com s’ha comentat abans, hi ha proves, cada vegada més evidents, de que moltes 

espècies d’animals canvien les característiques del ritme circadiari durant la pubertat (Hagenauer 

& Lee, 2012), en el sentit de que la regulació circadiària de la son és sensible a les hormones 

gonadals que s’alteren durant la pubertat, i que aquestes alteracions provoquen una fase de son 

retardada. De fet, en els mateixos estudis es va comprovar com els adolescents tardans, amb 

canvis hormonals mes evidents, presenten una tendència major a mantenir-se desperts fins tard, 

en comparació amb els primerencs o prepubers (amb canvis hormonals encara 

incipients)(Hagenauer et al., 2009). 

 
El propòsit d’aquest estudi va ser analitzar el ritme circadiari i la qualitat del son d’una mostra 

d’adolescents en aquestes dues etapes diferents, i comprovar si l’efecte de l’exposició lumínica 

permet atenuar la tendència al cronotipus vespertí. Segons els estudis ja esmentats, hauríem de 

trobar un ritme circadiari més alterat en adolescents tardans, degut al seu retràs de fase més 

marcat. En canvi els adolescents primerencs haurien de tenir un ritme més estable, ja la tendència 

a un cronotipus vespertí encara no és tan evident (Hagenauer et al., 2012) 

 

 

LLUM INCIDENT I PARÀMETRES CIRCADIARIS 

 
L’evolució circadiària de les tres variables analitzades als dos grups (llum, TP i activitat) se 

representa a la Figura 9. Cal esmentar la diferència de la intensitat lumínica incident (molt més 

elevada al grup de tardans), encara compartir horaris de pati. Cal suposar, en primer lloc, que les 

aules tenien incidència de llum molt diferent i al període d’enregistrament de les dades (horari 

d’hivern al grup de primerencs i horari d’estiu al grup de tardans). Encara que les dades 

presentades porten una procés de normalització quant a la diferència d’intensitat lumínica a 

desembre i a juny (períodes d’enregistrament), cal suposar que les condicions meteorològiques 

pogueren influir. 

Observant la corba de TP al dos grups, es pot observar visualment una accentuació menor al 

grup dels tardans, sent més aplanada, característic d’un ritme circadiari de TP desajustat. Aquest 

fet recolza clarament la teoria de que els adolescents que es troben en plena pubertat, pateixen 

els seus afectes de manera més marcada. 

Finalment, l’activitat també proporciona una informació molt valuosa. Si s’observen els pics 

just abans d’anar-se’n a dormir, es veu com els adolescents primerencs s’adormen pràcticament 

una hora abans que els adolescents tardans. Els adolescent tardans, tenen el retràs de fase més 

agreujat (Hagenauer et al., 2009). Aquests efectes, en principi observables visualment, es varen 

confirmar a l’hora d’analitzar els paràmetres circadiaris de TP y activitat (Taula 1). 

 
En relació a l’activitat, podem observar que hi ha diferències significatives en el Mesor (més 

elevat en el grup dels tardans), indicatiu d’un patró d’activitat diària accentuat, presumiblement 

aquí, l’efecte d’una major intensitat lumínica d’exposició ha estat la responsable. També s’han 

trobat diferències significatives en la variabilitat (IV), menor en el grup de primerencs. Aquest fet 

és indicatiu d’una major fragmentació del ritme als tardans, la qual cosa s’agreuja si es refereix al 
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període nocturn i és indicatiu de falta d’estabilitat del ritme. Les diferències significatives en 

l’amplitud relativa (AR), menor al grup dels tardans, confirma l’aplanament del ritme esmentat. 

 
Per a la variable de la TP s’analitzen els mateixos paràmetres (Taula 2). En aquest cas el 

Mesor, també és significativament diferent als dos grups, més elevat al grup dels tardans. Una 

altra diferència significativa la trobem al paràmetre d’Amplitud, major al grup dels primerencs, 

indicatiu de que el contrast de temperatura dia/nit es major. La temperatura corporal té un ritme 

similar al de l’hormona del creixement, es manté amb valors mínims durant el dia, i te un pic 

durant les fases de son (Valentinuzzi & Araujo, 2008). L’amplitud es un bon indicador de la 

robustesa del ritme de temperatura. Els adolescents tardans, per tant, tindran un ritme més 

aplanat, cosa que no s’hauria d’esperar d’un bon ritme. En quan a l’acrofase, els adolescents 

tardans la tenen quasi dues hores més tard que els primerencs. Per tant, els adolescents tardans 

no només presenten un retràs en l’activitat (Figura 9) sinó també en la TP. Novament es tracta 

d’un ritme més alterat en el grup dels tardans. 

 
Per als paràmetres no paramètrics, hem trobat diferències significatives en la estabilitat 

interdiària (EI). Una major estabilitat, demostra que un ritme està més ajustat, ja que cada dia es 

repeteix el mateix patró. Els adolescents primerencs tenen una estabilitat significativament major 

que els adolescents tardans. A més, els adolescents tardans son significativament més variables 

(IV) que els adolescents primerencs, per tant tenen un ritme de temperatura mes fragmentat. 

 
És interessant observar els resultats del paràmetre del CFI en temperatura (Taula 2) i activitat 

(Taula 1). Ja que tot i que no han sortit diferències significatives, es pot comprovar com els 

adolescents primerencs, tenen valors majors que els adolescents tardans. Per tant, sense tenir 

significança, es podria dir que els adolescent primerencs tenen uns ritmes amb més robustesa. 

 
 
 
 

QUALITAT DEL SON 
 

Amb els paràmetres següents s’ha pogut analitzar la durada i la qualitat de son. En aquest 

anàlisi s’han pogut observar (Taula 3) diferències significatives en els paràmetres de eficiència, 

latència i quocient de mobilitat. L’eficiència ha estat major en adolescents tardans que en 

adolescents primerencs. Els adolescents tardans es desperten per iniciar la jornada escolar en un 

moment en que encara no ha finalitzat la seva fase de son. Això els provoca fatiga durant el dia, 

però a l’hora de dormir-se per la nit ho fan més tard que els primerencs. Aquest fet, podria 

explicar, que els adolescents tardans necessiten que les hores que dormin siguin més profitoses, 

necessiten una son més profunda per a poder rendir durant el dia. 

La latència es significativament mes petita en adolescents primerencs, per tant aquest fet 

recolzaria la teoria d’un retràs de fase més marcat en adolescent tardans que en adolescents 

primerencs. Els adolescents tardans tardarien més temps en dormir-se, ja que fisiològicament 

tenen la necessitat d’anar-se’n a dormir més tard (Hagenauer et al., 2009). Aquests fets es veuen 

clarament en la Figura 8, on la latència i l’eficiència predomina pels tardans. 

En canvi per al Quocient de mobilitat s’ha observat un altre fet curiós, on els adolescents 

primerencs tenen un quocient molt més alt que els adolescents tardans. Això significa que la 
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relació de mobilitat i immobilitat durant el període de son ha estat molt major per als adolescents 

primerencs, per tant els adolescents tardans es mouen molt menys. Tot i no tenir diferències 

significatives, es pot relacionar aquest fet a la Figura 8 amb els Episodis de vigília, on també han 

estat més temps en vigília els adolescents primerencs que els tardans. 

 
Totes aquestes dades, indicarien que els adolescents tardans son molt més dormidors que 

els adolescents primerencs. Aquest fet es podria relacionar amb el seu retràs de fase, ja que degut 

al cansament diari que pateixen els adolescents, durant la nit aprofiten de forma més eficient les 

hores de son. Degut a les hores imposades per l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) els 

adolescents tardans s’aixequen en un moment en que la seva fase de son no ha acabat. Això pot 

influir en que al final del dia quan es tornen dormir, necessitin recuperar la son no adquirida el 

dia abans i per això augmentin la seva eficiència. Mentre que, els adolescents primerencs, cada 

dia dormen dins el seu ritme de son-vigília, per tant durant la setmana no perden hores del seu 

cicle. 

 
La importància dels ritmes circadiaris es inqüestionable i el seu estudi ha donat lloc a resultats 

científics que recolzen que no tota la població pot adaptar-se als mateixos ritmes durant totes les 

etapes de la vida. Es per això que, responsables polítics, professors i pares i mares, haurien de 

atendre a aquest fet. Els efectes de la privació de son en adolescents son indiscutibles, posant en 

risc l’estat d’ànim, la probabilitat d’accidents, entre altres. S’hauria de donar suport a aquest 

enfocament, ja que resultats en altres estudis indiquen que un inici més tard del començament 

de la jornada escolar dona lloc a una disminució d’absents i d’abandonament. També, minimitzar 

l’exposició a la llum a la nit i reduir l’ús d’ordinador o televisió immediatament abans d’anar a 

dormir, pot afavorir immediatament el ritme circadiari (Hagenauer et al., 2009). La realització 

d’exercici físic de manera regula, també pot actuar com a sincronitzador i donar més robustesa 

al ritme. Això tambe ajudaria a millorar l’estat d’ànim, el metabolisme i reduir la latència, 

potenciat i combinat amb l’exposició a llum brillant durant el dia (Ortiz-Tudela et al., 2012). 
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CONCLUSIÓ 
 

- Segons els objectius establerts, en relació a les diferències en l’estabilitat del ritme 

son-vigília, els adolescents primerencs han mostrat un ritme circadiari més robust i 

més estable. Mentre que, per altre banda s’ha corroborat que els adolescents 

tardans pateixen un retràs de fase més marcat, i per tant, una pèrdua en l’estabilitat 

del ritme. 

- S’ha comprovat que la qualitat del son en adolescents tardans es més eficaç que en 

adolescents primerencs. Fet que dona pas a possibles estudis posteriors, on es 

podrien extreure conclusions més ajustades. 

 
- Les dades obtingudes ajuden a afirmar, que hi ha diferències significatives en quan a 

la qualitat de son i al ritme de son-vigília entre els adolescents primerencs i els 

adolescents tardans. És de vital importància que es duguin a terme futures 

investigacions més extenses i amb més factors en compte cap a l’estudi dels ritmes 

circadiaris en adolescents i la seva relació amb la pubertat. 



 

27 
 

REFERÈNCIES 
 

 

Berson, D.M., Dunn, F.A., & Motoharu, T. (2002). Phototransduction by retinal ganglion cells 

that set the circadian clock. Science, 295:1070-3 

 
Carvalho-Bos, S. S., Riemersma-van der Lek, R. F., Waterhouse, J., Reilly, T., & Van Someren, 

E. J. (2007). Strong association of the rest–activity rhythm with well-being in demented elderly 

women. The American journal of geriatric psychiatry, 15(2), 92-100. 

 
Erren, T.C., Reiter, R.J., & Piekarski, C. (2003). Light, timing of biological rhythms, and 

chronodisruption in man. Naturwissenschaften, 90 , 485–494 

 
Güler, A. D., Ecker, J. L., Lall, G. S., Haq, S., Altimus, C. M., Liao, H. W., ... & Hankins, M. W. 

(2008). Melanopsin cells are the principal conduits for rod–cone input to non-image-forming 

vision. Nature, 453(7191), 102. 

 
Gronfier, C., Wright, K. P., Kronauer, R. E., & Czeisler, C. A. (2007). Entrainment of the human 

circadian pacemaker to longer-than-24-h days. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 104(21), 9081-9086. 

 
Guerrero, J. M., Carrillo-Vico, A., & Lardone, P. J. (2007). La melatonina. Investigación y 

ciencia, 373, 30-38. 

 
Haffmans, P.M., Sival, R.C., Lucius, S.A., Cats, Q. & Van Gelder, L. (2001). Bright light therapy 

and melatonin in motor restless behaviour in dementia: A placebo-controlled study. International 

Journal of Geriatric Psychiatry, 16 , 106-110. 

 
Hagenauer, M. H., & Lee, T. M. (2012). The neuroendocrine control of the circadian system: 

adolescent chronotype. Frontiers in Neuroendocrinology, 33(3), 211-229. 

 
Hagenauer, M. H., Perryman, J. I., Lee, T. M., & Carskadon, M. A. (2009). Adolescent changes 

in the homeostatic and circadian regulation of sleep. Developmental neuroscience, 31(4), 276- 

284. 

 
Hagenauer, M. H., & Lee, T. M. (2012). The neuroendocrine control of the circadian system: 

adolescent chronotype. Frontiers in Neuroendocrinology, 33(3), 211-229. 

 
Karasek, M. (2004). Melatonin, human aging, and age-related diseases. Experimental 

gerontology, 39(11-12), 1723-1729. 

 
Kräuchi, K., Cajochen, C., Werth, E., & Wirz-Justice, A. (2000). Functional link between distal 

vasodilatation and sleep-onset latency? Am. J Physiol. Regulatory Integrative Comp. Physiol., 278: 

RF41-R748 



 

28 
 

Martinez-Nicolas, A., Ortiz-Tudela, E., Rol, M. Á., & Madrid, J. A. (2013). Influencia de la 
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