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Resum
La cafeïna és una substància molt consumida actualment arreu del món. La podem

trobar a moltes plantes i la consumim principalment del cafè, el te i refrescos. És un

estimulant del sistema nerviós, ens ajuda a sentir-nos menys cansats i la seva fama ve

en part de la rapidesa amb la qual ens fa sentir d’aquesta manera. També afecta el

sistema digestiu, el seu consum pot provocar malestar estomacal, i el sistema

circulatori amb un augment de la pressió arterial entre molts altres efectes.

Aquest treball de recerca es divideix en una part teòrica i una part pràctica, que es

complementen mútuament, ja que la primera és necessària per dur a terme la segona i

aquesta fa que el treball vagi més enllà d’un recull d’informació. La part teòrica està

centrada bàsicament en les fonts de les quals prové la cafeïna, el consum que fem

d’aquesta i com afecta aquest consum al nostre cos. La part pràctica es divideix també

en dues parts, molt diferenciades. La primera és un experiment, realitzat amb dàfnies,

l’objectiu del qual és veure els efectes de la cafeïna i la segona és una enquesta,

enviada a gent de Catalunya, per analitzar el seu consum aquí.

Resumen
La cafeína es una sustancia muy consumida actualmente en todo el mundo. La

podemos encontrar en muchas plantas y la consumimos principalmente del café, el té

y los refrescos. Es un estimulante del sistema nervioso, nos ayuda a sentirnos menos

cansados y su fama viene en parte de la rapidez con la que nos hace sentir de este

modo. También afecta al sistema digestivo, su consumo puede provocar malestar

estomacal, y al sistema circulatorio con un aumento de la presión arterial entre otros

muchos efectos.

Este trabajo se divide en una parte teórica y una parte práctica, que se complementan

mutuamente, ya que la primera es necesaria para llevar a cabo la segunda y esta hace

que el trabajo vaya más allá de una recopilación de información. La parte teórica está

centrada básicamente en las fuentes de las que proviene la cafeína, el consumo que

hacemos de esta y cómo afecta este consumo a nuestro cuerpo. La parte práctica se

divide también en dos partes muy diferenciadas. La primera es un experimento,

realizado con dafnias, cuyo objetivo es ver los efectos de la cafeína y la segunda es

una encuesta, enviada a gente de Cataluña, para analizar su consumo aquí.
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Abstract
Nowadays, caffeine is a widely consumed substance around the world. It can be found

in many plants and is consumed mainly from coffee, tea and soft drinks. It is a

stimulant of the nervous system, it helps us feel less tired, its fame comes partially from

the speed in which it makes us feel this way. Not only that, but it also affects the

digestive system, its consumption can cause stomachache, and the circulatory system

with an increase of blood pressure among many other effects.

This research is divided into a theoretical part and a practical part, which complement

each other, since the first is necessary to carry out the second and this one makes the

research go beyond a collection of information. The theoretical part is basically focused

on the sources from which caffeine comes from, the consumption we make of it and

how this consumption affects our body. The practical part is also divided into two

different parts. The first is an experiment, carried out with daphnias, whose objective is

to see the effects of caffeine and the second is a survey, sent to people in Catalonia, to

analyze their consumption here.
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Introducció

El tema d’aquest treball de recerca és la cafeïna, aquesta substància tan consumida

arreu del món. Molta gent assegura que no pot començar bé el dia sense el seu cafè i

és que el consum diari de cafeïna està en la rutina d’una gran part de la població. Des

d’un primer moment sabia que volia fer el treball d’alguna cosa relacionada amb la

biologia, però no sabia en quin àmbit d’aquesta centrar-me, llavors va ser quan vaig

veure aquest tema en els temes proposats pels departaments i em va semblar molt

interessant. L’estudi de la cafeïna em permet adquirir coneixements d’un tema que

m’afecta a mi i a la gent del meu voltant directament de manera gairebé diària.

L’objectiu del meu treball és conèixer els efectes de la cafeïna més enllà dels que es

poden veure a simple vista, com per exemple el fet que ens ajuda a sentir-nos menys

cansats, un dels motius principals del seu consum. Uns altres objectius eren investigar

el consum humà de la substància, de quins productes la consumim, amb quina

freqüència, quina quantitat hi ha en aquests… I endinsar-me en el món del laboratori

fent les pràctiques, aprenent com utilitzar correctament els utensilis, quins

procediments seguir i sobretot aprendre dels errors comesos durant aquests

experiments que em permetran preparar-me pel futur. Les meves hipòtesis estan

relacionades amb el consum de la cafeïna i són les següents:

- Potser la cafeïna afecta negativament a la nostra salut
- Potser el consum diari que fem és major del recomanat
- Potser la principal font de la qual la consumim és el cafè.

El treball es divideix en una part teòrica i una de pràctica. En la primera es pot obtenir

molta informació sobre la cafeïna, necessària per dur a terme la segona part. Els

apartats principals d’aquesta són quatre, que és la cafeïna, d’on prové, el consum

humà d’aquesta i com afecta el nostre cos. Les fonts d’informació han sigut

principalment llocs web d’internet fiables i altres treballs relacionats amb la cafeïna.

Llavors hi ha la part pràctica que consta de dos blocs, l’objectiu del primer era observar

els efectes que provoca la cafeïna, per fer-ho es van utilitzar dàfnies, crustacis

planctònics de l'ordre dels Cladòcers, ja que es pot observar molt fàcilment el seu

interior, sobretot el cor. En el segon vaig fer una enquesta amb la finalitat d’analitzar el

consum de cafeïna de la gent de Catalunya, sobretot del meu voltant, per relacionar la

part teòrica amb la realitat.
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1. Que és la cafeïna

La cafeïna, també anomenada teïna, guaranina o mateïna depenent d’on s’extreu, és

l’estimulant psicoactiu més consumit i acceptat mundialment. Es pot trobar de manera

natural a una gran varietat de plantes, entre les quals cal destacar les plantes del cafè,

del te i el cacau, a partir d’aquestes els humans consumim cafeïna amb el cafè, el

mate, el te o la xocolata i derivats d’aquests entre molts altres productes. També

s’afegeix sintèticament a aliments, begudes i alguns medicaments per les seves

propietats, com les begudes energètiques i les de cola. Habitualment els seus efectes

tarden entre 10 i 20 minuts a aparèixer, i duren entre 4-6 hores aproximadament. És

consumida principalment perquè un dels seus efectes contribueix a reduir el

cansament i estar més despert.

1.1. Composició química de la cafeïna

La cafeïna és un alcaloide del grup de les xantines, més concretament de la família de

les metil-xantines. Les xantines són substàncies estimulants, del grup químic de les

bases puríniques, que es troben de forma natural en determinades espècies vegetals.

Les més importants són la cafeïna, la teobromina i la teofil·lina, les tres formen part de

la família de les metil-xantines per tant tenen una estructura molt similar. La cafeïna es

troba principalment en el cafè, la teofil·lina en el te i la teobromina en el cacau.

Figura 1. Comparació entre l’estructura química de la xantina i les principals metilxantines, la

cafeïna, la teofil·lina i la teobromina. (Font. Elísabet Pires. “Chocolate sí, pero sin pasarse”.

Blog de divulgación del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea [bloc]. ISQCH,

16/12/2013 [01/08/2021]. Disponible a:

https://isqch.wordpress.com/2013/12/16/chocolate-si-pero-sin-pasarse/ ).
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La fórmula química de la cafeïna és C8H10N4O2, el seu nom sistemàtic és

1,3,7-trimetilxantina o 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona i té un pes

molecular de 194,19 g/mol.

En estat pur és un sòlid inodor, blanc, en forma de pols o agulles blanques i amarg. La

seva densitat és de 1,23g/cm3, el seu punt de fusió 237º i el d’ebullició 178º. És poc

soluble en aigua a temperatura ambient, però aquesta solubilitat és directament

proporcional amb la temperatura, és a dir, si la temperatura augmenta la solubilitat de

la cafeïna en aigua també augmentarà fent que sigui molt soluble en aigua bullint. A

25º es poden dissoldre 22mg de cafeïna en 1 ml d’aigua, a 80º, 180mg/ml i a 100º es

dissolen 670mg/ml. Té molta més afinitat amb el cloroform (CHCL3) i el diclorometà

(CH2Cl2).

Taula 1. Propietats químiques de la cafeïna

Fórmula química C8H10N4O2

Pes molecular 194,19 g/mol

Densitat 1,23g/cm3

Punt de fusió 237º (510K)

Punt d’ebullició 178º (451K)

1.2. Història de la cafeïna

Els humans consumeixen cafeïna des de fa milions d’anys, malgrat els intents de

prohibir el seu ús per raons econòmiques, mèdiques, polítiques o morals. Els

pobles antics mastegaven fulles i escorces de plantes que en contenien pels seus

efectes.

El descobriment del cafè s’atribueix, per una llegenda, a Kaldi, un criador de cabres

etíop, al segle IX. Aparentment havia observat que el comportament de les cabres

canviava, estaven més eufòriques, després de pasturar a la vora d’arbustos de cafè i

va decidir provar-lo ell mateix. Quan ho va provar es va sentir amb més energia i va

portar l’arbust en un monestir, va explicar-ho a l’Abad i ell va fer la beguda. Fins llavors

el cafè només estava disponible a Etiòpia, el seu hàbitat natural. Al segle XV el
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consum de productes amb cafeïna es va expandir molt ràpidament, gràcies al

descobriment del cafè.

Friedlieb Ferdinand Runge, químic alemany, la va aïllar del cafè per primer cop l’any

1819 i la va anomenar “Koffein”, l’any 1827 la va aïllar del te. No es va descriure la

seva estructura química fins al 1875 per E. Fischer.

El 1912 la cafeïna va ser afegida a la llista de substàncies creadores d’hàbits i nocives

que s’han d’indicar a l’etiqueta dels productes.
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2. La cafeïna en la natura

La cafeïna es pot trobar en més de 60 espècies de plantes, les més importants són les

següents:

1. Cafè: en aquestes plantes la cafeïna es troba principalment en les seves

llavors, que és la part utilitzada d’aquesta. També s’hi pot trobar teobromina i

teofil·lina, en menors quantitats, entre altres substàncies.

Figura 2. Planta de cafè. (Font: P&J. “La planta del Café, Coffea arabica-Cafeto”. Plantas &

Jardín [bloc]. Disponible a: https://plantasyjardin.com/2011/11/la-planta-del-cafe-coffea-arabica-cafeto/).

2. Yoco (Paullinia Yoco): té una proporció de cafeïna semblant a la del cafè, que

es troba principalment a l’escorça.

Figura 3. Paullinia Yoco. ( Font: Marco Schmidt Permission, 2007).

3. Cola (Cola acuminata): també té una quantitat de cafeïna semblant a la del

cafè que es troba en les seves llavors. El que la diferencia de les dues anteriors

és que la cafeïna d’aquesta s’allibera més lentament, motiu pel qual té un

efecte més prolongat però de menor intensitat. S’utilitza molt a la indústria de

les begudes energètiques.
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Figura 4. Flor de la Cola acuminata. (Font: Dick Culbert, 2008).

4. Guaranà (Paullinia cupana): La cafeïna d’aquesta planta, la qual en conté

molta,   també és anomenada guaranina i es troba principalment a les llavors.

Figura 5. Planta de guaranà. (Font: “Propiedades del guaraná”. Naturlider [bloc]. Alimentación y

dieta, Ejercicio físico. Disponible a: https://blog.naturlider.com/propiedades-del-guarana/).

5. Huito (Genipa americana): conté una quantitat molt elevada a les seves llavors

tot i que el seu ús no es caracteritza per l’ús d’aquesta cafeïna sinó pels seus

fruits comestibles.

Figura 6. Genipa americana. (Font: Alex Popovkin, Bahia, Brazil, 2008).
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6. Mate (Ilex paraguariensis): les seves fulles són riques en cafeïna, també

anomenada mateïna en aquest cas.

Figura 7. Ilex paraguariensis. (Font: Stickpen, 2010).

7. Cacau (Theobroma cacao): tot i que el component que destaca és la

teobromina també conté cafeïna amb una quantitat molt menor respecte les

plantes anteriors.

Figura 8. Theobroma cacao. (Font: Luisovalles, 2010).

8. Te: en conté a tota la planta, també anomenada teïna.

Figura 9. Camellia Sinensis. (Font: Kyusu Teas. “La Planta del Té: Camellia Sinensis”. Kyusu Teas [bloc].

Disponible a: https://www.kyusuteas.com/wp-content/uploads/2019/03/la-planta-del-te-Camellia-sinensis.jpg ).
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En moltes espècies de plantes la cafeïna actua com a pesticida natural. Té dues

funcions principals en aquest àmbit, la primera és protegir plantes que encara s’estan

desenvolupant, paralitzant i fins i tot matant als insectes que se les intenten menjar.

L’altra funció és evitar que al voltant d’algunes plantes puguin créixer d’altres de

manera que es millora la seva oportunitat de supervivència, aquesta és la conclusió a

la qual s’ha arribat quan s’han trobat alts nivells de cafeïna al voltant de grans de cafè

germinats.
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3. Productes que contenen cafeïna

Consumim cafeïna principalment del cafè, que acostuma a ser de consum diari per

moltes persones, el te, el cacau, les begudes cola i les energètiques, que arriben a un

públic més adolescent, entre d’altres. També en podem trobar en alguns medicaments

i a aliments que en un principi no pensaríem que en porta com el cafè i te

descafeïnats, la xocolata natural i desfeta, els bombons, alguns cereals...

3.1. Cafè

3.1.1. Característiques

El cafè no conté només cafeïna, tot i ser la substància farmacológicament més activa.

Posseeix més de 2000 substàncies diferents com lípids, aminoàcids, carbohidrats i

proteïnes entre altres. Es poden observar diferències entre les varietats de cafè,

centrant-nos en l’àrabica i la robusta, la quantitat de cafeïna de la segona és superior

amb un 2,4% respecte a la primera que és d’1,3%. Altres diferències notables són la

quantitat de lípids que en la primera varietat és del 17% i en la segona de l'11%, i la

quantitat de carbohidrats que en l’àrabica és del 38% i en la robusta del 41,5%.

Taula 2. Composició d’un gra de cafè mitja (percentatge en base seca). (Font: Darío Echeverri,

MD.; Lorena Buitrago, MB.; Félix Montes, MD.; Ingrid Mejía, MV.; María del Pilar González, MV.

2005).

Una tassa de cafè, no descafeïnat, pot contenir entre 26 i 176 mil·ligrams de cafeïna,

més detalladament una tassa de cafè instantani en conté 60 mil·ligrams de mitjana,

una tassa de cafè de filtre uns 80 mil·ligrams i una de cafè descafeïnat uns 3

mil·ligrams.
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El procés de descafeïnament encara s’ha de perfeccionar per tant quan es diu cafè

descafeïnat no vol dir que no contengui cafeïna sinó que conté menys quantitat de la

normal, legalment es pot anomenar a un cafè descafeïnat quan no conté més d’un

0,1% de cafeïna.

3.1.2. Tipus

Hi ha dos grans tipus de cafès, el cafè àrabica i el robusta que constitueixen el 98%

de la producció mundial de cafè, també hi ha el cafè libérica, però d’aquest quasi no hi

ha producció.

Cafè aràbica:
La planta d’aquest cafè és de l’espècie Coffea arabica, aquesta planta pot arribar a fer

6 metres en estat silvestre i s’ha de cultivar en altituds majors de 900 metres.

Acostuma a tenir una quantitat bastant menor de cafeïna comparada amb la varietat

robusta. Es considera de més qualitat, ja que té més aromes i un gust més suau, i és

més car.

Cafè robusta:
La planta d’aquest cafè és de l’espècie Coffea Canephora, aquesta planta en estat

silvestre pot arribar a fer 12 metres, es cultiva en altituds més baixes, fins als 900

metres per sobre el nivell del mar i resisteix condicions més dures. Acostuma a tenir

més cafeïna que l’aràbica. Es considera de menys qualitat, ja que és més fàcil de

produir i té menys aromes,  i és més barato.

Figura 10. Gra de cafè aràbica i de cafè robusta. (Font: Iván B.)

En aquesta imatge podem observar que el gra d’aràbica és més allargat i la línia

central té forma de s, per l’altra banda el de robusta és més rodó i la línia és recta.
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Figura 11. Mapa mundial on s’indica on es produeix cada varietat de cafè. (Font: Sabora).

En el mapa es pot observar que el cultiu de cafè es fa exclusivament a la zona

equatorial a causa de les condicions climàtiques que ofereix.

3.1.3. Procés de fabricació
La producció de cafè es divideix en les següents etapes:

La plantació:
Una planta de cafè necessita entre tres i quatre anys per donar la seva primera collita i

té un cicle de vida de vint a vint-i-cinc anys depenent de les condicions de cultiu i

l’espècie. La floració de la planta tarda entre 4 i 5 mesos i la maduració del gra entre 6

i 8 mesos després de la floració.

Figura 12. Plantació de cafè al Perú. (Font: Miko, 2019).

La collita:
Es fa quan les baies estan madures, és a dir, quan adquireixen un color vermellós.

Hi ha tres tipus de collites:

1. Manual o selectiva: es recullen manualment totes les baies madures deixant les

que encara no ho estan a la planta perquè acabin de madurar. Aquest mètode
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dona lloc a cafè de bona qualitat, ja que no hi ha baies verdes, però és una

feina molt dura.

2. Raspat o desrapat: s’arrosseguen totes les baies de la branca manualment,

s’utilitza quan la majoria d’aquestes estan madures. Llavors se separen les

impureses que hagin pogut caure i les baies verdes o en mal estat.

3. Mecànica: és l'emprada en les grans plantacions de cafè. Amb una màquina es

recullen les baies dels arbres. És el mètode menys selectiu, ja que no

discrimina el grau de maduració, per tant, es barrejant baies madures amb

altres que no ho estan i la qualitat del cafè baixa.

Figura 13. Màquina de recol·lecció de grans de cafè. (Font: Cafés Orús, 2020).

El procediment:
Es separa el gra de cafè del fruit, la baia, eliminant la polpa d’aquesta. Hi ha dos

mètodes, el sec i l’humit, al final dels dos s’obté el gra que posteriorment es torrarà.

- Mètode en sec: és el més antic i senzill, no es necessita molta maquinària.

Primer es classifiquen i netegen els fruits de cafè, es treuen les baies verdes o

en mal estat i les impureses per cribratge1 o flotació2. Llavors s’assequen les

baies fins arribar a un màxim de 12.5% d’humitat. Aquest procés, que

normalment dura quatre setmanes, es pot accelerar mitjançant màquines

assecadores, és el més important perquè afecta molt a la qualitat del cafè.

Finalment el desgranament, les baies de cafè s’envien a un molí on la

desgranadora treu totes les capes de la baia deixant només el gra de cafè.

2 Procés pel qual es separen els materials basant-se en propietats superficials com la hidrofília o
hidrofòbia.

1 Procés pel qual es classifiquen i separen per mida materials sòlids mitjançant una malla d’acer amb una

obertura determinada que estableix la mida del material a classificar.
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- Mètode humit: el cafè obtingut a través d’aquest mètode es considera de millor

qualitat i, per tant, és més car. Comença pel desgranament, es fa tan aviat com

es pot després de la collita perquè el fruit no es deteriori i afecti la qualitat del

gra. Es fa amb una màquina que estreny les baies de manera que el gra i la

pell d’aquesta queden per separat sense fer malbé el gra i deixant-lo envoltat

per pergamí. Aquests grans després passen per un procés de cribratge i els

grans que estan en bon estat es netegen. Llavors es col·loquen en tancs de

fermentació durant 24 a 36 hores en el qual el pergamí que els envolta es

descompon i l’aigua se l’emporta, quan passen les hores corresponents els

grans es tornen a netejar. Finalment, els grans s’assequen, es pot fer al sol o

amb una màquina, amb la finalitat que hi hagi una humitat màxima de 12,5%.

El torrat:
El gra de cafè és sotmès a temperatures de fins 200°, augmenta fins a un 80-100% la

seva mida, perd entre un 12-20% de pes i disminueix la quantitat de cafeïna.

A partir d’aquí es pot moldre o envasar.

3.2. Te

3.2.1. Característiques

La planta del te és la Camellia Sinensis, es cultiva en zones càlides i humides i suporta

una gran varietat d’altituds. Pot arribar a fer entre 10 i 15 metres d’alçada, però a les

plantacions només es deixa que creixin fins al metre i mig per facilitar la seva

recol·lecció. Les fulles de te no són recol·lectades fins que els arbres tenen 3 anys i

viuen de 25 a 40 anys.

Figura 14. Mapa de les principals productores de te. (Font: Diana Casado, 2016).
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El te conté més de 600 compost químics, d’aquests 500 representen compostos

orgànics representant aproximadament el 95% del te sec. Les fulles de te fresques

contenen un 75% d’aigua. Les substàncies orgàniques són fenols (20 a 35 %)

proteïnes (20 a 30 %), glúcids (20 a 25 %), lípids (4 a 5 %), alcaloides (3 a 5 %), àcids

orgànics (3 a 5 %) i aminoàcids (1 a 5 %) entre d’altres.

La quantitat de cafeïna, també anomenada teïna, depen del tipus de te però la mitjana

són 27 mg per cada 150 ml de te.

Els fenols produeixen efectes preventius i terapèutics sobre nombroses malalties

humanes. El te verd és el que es considera el te amb més quantitat de principis actius

beneficiosos per la salut humana.

3.2.2. Tipus

Els tipus de tes no depenen de la planta sinó del seu procés d’elaboració, les

condicions climàtiques locals, el moment de recol·lecció de les fulles… Hi ha una gran

quantitat de varietats però les més importants són les següents:

● Te verd: no ha patit cap procés de fermentació, és el més popular i conté

cafeïna però en petites quantitats. Té molts beneficis, redueix el risc d’atacs

cardíacs i  d’ictus, pot disminuir la pressió cardíaca...

● Te blanc: tampoc ha sigut fermentat, es fa a partir dels brots sense obrir més

tendres de la planta els quals estan envoltats per un vel blanc que és el que li

dona nom a aquest tipus de te. És el que es considera el més refinat, conté

cafeïna però en menys quantitat que el te negre i serveix per prevenir la

diabetis, malalties cardíaques i càncer.

● Te negre: ha sigut fermentat, passa per un procés d’oxidació completa que

transforma en marró fosc el verd original de la planta fent que els aromes es

tornin més complexos. És la varietat més estimulant i que conté més cafeïna, ja

que el procés d’oxidació afavoreix l’alliberament de cafeïna en la infusió.

● Te vermell o pu erh: és un te postfermentat, té un procés de fermentació molt

lent i específic. Té un gust molt fort i també és conegut com a “te dels
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emperadors” perquè durant molts anys el seu consum estava prohibit a la resta

de la població.

● Te oolong o blau: te semifermentat, té característiques tant del te verd com del

negre.

● Te huang da cha o groc: es troba entre el verd i el blanc, es fa mitjançant un

curt procés de fermentació que es frena en sec fent que les fulles adquireixin

un to groguenc.

● Té aromatitzat: quan se li afegeixen flors, fruites, espècies o aroma a qualsevol

dels tipus anteriors.

3.2.3. Procés de fabricació
El procés de fabricació del te, sense entrar en especificacions de cada tipus, comença

amb la recol·lecció. Les plantes de te s’organitzen en jardins amb el nom específic del

tipus de te que es cultiva, la recol·lecció depèn de les diferents zones geogràfiques,

però acostuma a haver-hi una a la primavera i una a la tardor. Aquest procés es pot fer

a mà, en aquest cas normalment és realitzat per dones, o amb màquines.

Figura 15. Recol·lecció manual de fulles de te a Xina. (Font: Guo ChiNan, 2010).

Llavors es passa al segon procés en el qual es treu la humitat de les fulles mitjançant

diferents mètodes d’evaporació fent que perdin la seva rigidesa. A continuació es fa

l’enrotllat, les fulles s’enrotllen de manera que es trenquen les membranes exteriors i

interiors d’aquesta afavorint la barreja dels diferents components químics que
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contenen. Després es passa pel procés del cribratge en el qual deixen que les fulles

es refredin, ja que en l’enrotllament tendeixen a escalfar-se, i es separen per mida. Si

volem un té fermentat el següent procés és la fermentació, si pel contrari volem un te

verd, es salta aquest pas i es passa directament a l’assecatge.

En la fermentació es mantenen les fulles a una humitat i temperatura constants,

normalment 27°. En aquest ambient la saba de les cèl·lules s’oxiden amb l’oxigen de

l’aire i es comença a fermentar per un procés de desintegració. Depenent del te que es

vol adquirir, es deixen les fulles en aquestes condicions més o menys temps.

Per posar fi a la fermentació es passa a l’assecament on les fulles es posen en forns o

ventiladors d’aire calent en una temperatura i humitat determinades. A la Xina també

ho fan exponent les fulles al sol. I finalment es classifiquen per tipus i empaqueten per

comercialitzar el producte.

3.3. Mate

3.3.1. Característiques

El mate és una infusió molt consumida a Argentina, Uruguai, Paraguai i Brasil

preparada amb les fulles de la Ilex Paraguariensis, més coneguda com a Herba mate.

Aquesta planta pot arribar a fer entre dotze i setze metres d’altura en estat silvestre, és

de fulla perenne i la seva llavor té una closca que la recobreix i impedeix que en caure

es pugui germinar per si sola. Els fruits de la planta inicialment són de color verd, però

en madurar adopten un color vermellós. Les seves fulles tenen la vora dentada amb

una nervadura groguenca molt marcada.

Figura 16. Fulla de Ilex Paraguariensis. (Font: Phyzome, 2005)

El mate conté xantines, la quantitat de cafeïna en pes sec varia entre un 0,2% i un 2%,

la qual també s’anomena mateïna.
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3.3.2. Tipus

El que influeix al gust i la intensitat del mate són el temps d’estacionament i les

proporcions de fulla, pal i pols, aquest conjunt s’anomena “blend” i cada tipus de mate

en té un de particular.

- Herba mate tradicional, amb pal: és un mate suau. Segons el Codi Alimentari

Argentí, ha de contenir mínim un 65% de fulles dessecades i no més d’un 35%

de pal.

- Herba mate sense pal: té un gust més intens. El Codi Alimentari Argentí

estableix que ha de contenir un 90% com a mínim de fulles dessecades,

trencades o polvoritzades i un 10% de pal.

- Herba mate composta: conté herbes, les més comunes són el boldo, el til·ler i

la camamilla. Pot contenir fins a un 40% d’herbes i el 60% restant ha de ser

herba mate.

- Herba mate saboritzada: està elaborada amb una àmplia gamma d’herbes

elaborades amb essències naturals.

- Herba mate per Tereré: el tereré és una beguda típica del Paraguay i del litoral

d’Argentina, per fer-la s’utilitza mate molt d’una manera més gruixuda i sense

pols.

- Herba mate “barbacuá”: “barbacuá” vol dir torrat en guaraní, consisteix en un

procés lent i artesanal en el qual les fulles estan exposades tot un dia a la calor

del foc.

3.3.3. Procés de fabricació
1. Germinació i cultiu: es desenvolupen petites plantes que deixen créixer fins a

set centímetres, aquestes reposen entre nou i dotze mesos abans de ser
portades als camps.

Figura 16. Plantes d’herba mate abans de ser plantades al camp. (Font: Basilio
Ramirez, 2021)
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2. Collita: passats quatre anys la planta ja està prou desenvolupada per la collita,
aquesta es fa en els mesos d’abril i setembre, ja que les fulles estan madures.

3. “Sapecado” i assecament: en el “sapeco” es sotmet la fulla a foc directe durant
uns segons per reduir el percentatge d’humitat al mínim i després es segueixen
assecant a unes cintes.

4. Es mol la fulla un primer cop quan aquesta està seca. Es col·loca en bosses i
es deixa durant nou mesos en dipòsits amb la temperatura i humitat
controlades.

5. Es torna a moldre passats els nou mesos i es determina el “blend” depenent el
tipus de mate que es vol obtenir i s’envasa.

3.4. Guaranà

El guaranà és una beguda gasosa elaborada de l’extracte de la llavor torrada i molta

de guaranà, paullinia cupana, molt consumida a Brasil i Paraguai.

La planta del guaranà és una liana que pot arribar a créixer 15 metres originària de

l’Amazones. Les seves fulles són compostes, de 5 a 9 folíols3 lanceolats4 i dentats.

Els seus fruits tenen una closca groga, vermella o ataronjada que quan madura deixa

veure la polpa blanca de l’interior i semblen ulls.

Figura 17. Parts de la planta del guaranà (Paullinia cupana). (Font: Franz Eugen Köhler,

Köhler's Medizinal-Pflanzen, 1897)

4 En forma de llança i més ampla prop del pecíol que de l'àpex
3 Cadascuna de les divisions d'una fulla composta.
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Figura 18. Zona on es cultiva la Paullinia cupana. (Font: Herbarium)

Les llavors del guaranà contenen una gran quantitat de cafeïna, poden contenir entre

un 6,2% i un 8%, percentatges bastant majors que el contingut de cafeïna del cafè.

També conté altres metilxantines com la teobromina i teofil·lina, en menors quantitats,

terpens, flavonoides i amides entre altres coses.

3.5. Cacau

3.5.1. Característiques

El cacau, que s’utilitza per fer xocolata, és la llavor de l’arbre Theobroma cacau.

Aquest arbre que pot arribar a fer entre 6 i 10 metres, tot i que en cultiu és de 2 a 3

metres, és originari l’Amèrica central i de Sud-amèrica. Creix principalment en climes

calents i humits amb temperatures d’entre 24 i 26 ºC aproximadament i és productiu

durant uns vint-i-cinc anys. Les seves fulles són grans vermelloses o groguenques i

perennes, i els fruits, que contenen entre 20 i 40 llavors cada un al seu interior, tenen

una mida d’uns 25 cm de llarg per 15 d’amplada. A la polpa del gra hi ha

aproximadament un 45% de mantega de cacau.

La quantitat de teobromina present en el cacau és bastant major que la de cafeïna,

però el seu efecte és molt menor. Les proporcions que destaquen en la composició

del cacau són: 10 % de proteïnes, 30 % d'hidrats de carboni i 55 % de grasses, i de

cafeïna hi ha entre un 0,16% i 0,31%.
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Figura 19. Interior del gra de cacau. (Font: Keith Weller,2004)

3.5.2. Tipus

Totes les varietats de l’arbre de cacau es poden dividir en tres grups:

- Crioll: produeix els grans de més qualitat, però hi ha molt poca producció,

només representa el 5% del cacau mundial.

- Foraster: és la varietat més comuna, donà una gran quantitat de fruits però el

gust dels seus grans és el menys aromàtic.

- Trinitari: Barreja entre els dos anteriors

Els tipus de cacau es classifiquen segons el seu origen, ja que es produeix diferent a

cada regió, donant-li diferents característiques de sabor i aroma.

3.5.3. Procés de fabricació
1. Neteja i calibració

Els fruits es cullen, s’obren i la polpa i les llavors que hi ha a l’interior s’aboquen

en tancs. Perquè les llavors perdin una mica l’amargor es deixen fermentar de

5 a 6 dies, en acabar la fermentació se les sotmet a l’assecatge, que es pot fer

al sol o en cambra amb temperatures de 52 ºC, per reduir la humitat i millorar la

conservació.

2. Torrefacció
En aquest procés el cacau perd el 6% del seu pes, té diverses finalitats entre

les quals hi ha la volatilització de substàncies de gust i aroma desagradables i

la mort d’ous i larves de l’arna del cacau. Quan surt de la torradora s’asseca

més i passa per la màquina d'esclofollar i per la trituradora.

3. Trituració i esclofollat
L’eliminació de la clofolla és molt important perquè d’això depèn la qualitat de la

xocolata fabricada posteriorment amb aquest cacau, ja que és d’un material
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fibrós difícil de molí, no digerible i que pot donar-li un gust desagradable a la

xocolata. La trituració trenca els grans en petits fragments, elimina

completament la clofolla i la llavor i es fa sempre en fred.

4. Mòlta
Finalment els grans de cacau es redueixen a una pasta fluida denominada

xocolata amarga o xocolata licor en el molí a uns 60ºC i és distribuïda.

3.5.4. Xocolata

La xocolata està feta de cacau, quan més negra és més cacau conté i, per tant, més

quantitat de cafeïna. Tot i això, la quantitat de cafeïna no només depèn del percentatge

de cacau sinó que també s’han de tenir en compte altre factors com la marca, el país i

òbviament la mida d’aquesta que la fan variar molt. Tenint això en compte, les xifres

que la EFSA aproxima són 20 mg de cafeïna en una rajola de xocolata negra de 50g i

uns 10 mg en una de xocolata amb llet. La xocolata blanca no conté cafeïna, ja que

està feta de mantega de cacau.

3.7. Begudes cola

Les begudes cola són gasoses dolces que contenen cafeïna, originalment provinent de

les nous cola de l’arbre cola, avui en dia s’acostuma a afegir per separat. L’arbre cola,

concretament el cola acuminata, és un arbre propi de les zones equatorial de l’oest

Àfrica i cultivat en zones tropicals d’Amèrica que pot arribar a fer 30 metres. Les seves

llavors s’han mastegat durant milers d’anys pels natius de les zones on és pròpia per

les seves propietats com estimulant, per alleugerir la fatiga, la set i la gana i per

conservar l’energia. Comencen a produir llavors 12 anys després de ser cultivats i

poden arribar a produir fins a 6 kg de llavors anuals durant 80 anys. Cada una

d’aquestes llavors conte fins a un 2,5% de cafeïna.

Les dues marques de begudes cola més famoses i conegudes són Coca-cola i Pepsi,

les quals tenen una gran rivalitat entre elles, a part d’aquestes, hi ha més no tan

conegudes o de marca blanca. Una llauna de Coca-cola de 330ml conté uns 30 mg de

cafeïna i una de Pepsi uns 40 mg,  a part de cafeïna, i altres ingredients, contenen

grans quantitats de sucre, 10,6 g per cada 100 ml.
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3.8. Begudes energètiques

Les begudes energètiques són begudes que contenen molts ingredients, dins dels

quals destaquen el sucre i la cafeïna. Les marques més conegudes i consumides a

Espanya són el Monster i el Red-Bull. Si mirem els ingredients que contenen hi

podrem trobar una advertència de contingut alt en cafeïna recomanant que

embarassades, nens i persones sensibles a la cafeïna no en prenguin.

Les dues marques contenen 32 mg de cafeïna per cada 100 ml, és a dir que en una

llauna de 250 ml hi ha 80 mg i en una de 500 ml 160 mg, mides amb les quals

s’acostumen a vendre. Podem observar que una llauna de 250ml conté una mica

menys de cafeïna que una tassa de cafè però una llauna de 500 ml ja s’acosta molt al

límit recomanat de 200mg de cafeïna per ingesta, més endavant indicaré les quantitats

de cafeïna que es consideren segures. Aquesta prové de les herbes que contenen les

quals poden ser llavors de guaranà, nous de cola o fulles d’herba mate. A més a més

s’ha de tenir en compte que també tenen una gran quantitat de taurina. També

contenent altes quantitats de sucre, 11g/100 ml, una llauna de 250ml conté 27,5g de

sucre el que seria l’equivalent de 5 sobrets i mig de sucre.

Totes les dades anteriors són de la varietat original de cada marca, és a dir, de The

Original Green Monster Energy i Red Bull Energy Drink, les quantitats tant de sucre

com de cafeïna de les seves altres variants poden variar.

Figures 20/21: Llauna de Red-Bull i llauna de Monster (Font (22): Red-Bull, font(23): Monster)

Cal no confondre-les amb les begudes energètiques destinades als esportistes que

proporcionant l’energia i la hidratació necessàries després d’un esforç intens.
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4. Contingut de cafeïna en aliments

Taula 3. Principals fonts de cafeïna i quantitat que contenen. (Font: Ricardo Pardo Lozano;

Yolanda Alvarez García; Diego Barral Tafalla; Magí Farré Albaladejo, 2007).

En aquesta taula podem observar en trets generals les quantitats de cafeïna que

contenen les fonts més comunes per les quals la digerim, és a dir el cafè, el te el

cacau i les begudes cola, excepte les begudes energètiques. En l’apartat anterior he

anat mencionant de manera breu per cada producte la quantitat de cafeïna que

contenen, en aquest he ajuntat la informació per poder-la comparar.

La beguda que conté una mitjana més alta i variable de cafeïna és el cafè, que oscil·la

entre 29 i 176 mg per cada 150 ml. El te i les begudes cola contenen en general una

quantitat bastant menor, contenint entre 8 i 98 mg per cada 150 ml i entre 15 i 35 per

cada 180 ml respectivament. Les begudes energètiques contenen més cafeïna que els

refrescos uns 80 mg per una llauna de 250 ml.

S’ha de tenir en compte que la quantitat de cafeïna que una persona ingereix és la

suma de la cafeïna de tots els productes consumits que en contenen, és a dir, si un dia

prens tres cafès, hauries d’evitar beure’t un refresc cola quan quedes al bar amb els

amics més tard perquè això suposaria un consum excessiu de la substància, ja que els

cafès sols ja contenen una quantitat més alta de la recomanada.
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5. Normativa dels aliments amb cafeïna

La cafeïna és una substància que s’ha d’indicar a l’etiqueta dels productes que la

contenen. Les normes d’etiquetatge s’exposen en el Reial decret 900/2003, aquest

estableix que:

● Quan una beguda contingui cafeïna, independentment de la font que provingui,

i estigui destinada a consumir-se tal qual, si té una proporció superior a 150

mg/l, haurà de figurar a l’etiqueta, en el mateix camp visual que la denominació

de venda de la beguda de la següent manera: “Contingut elevat de cafeïna”

seguit del contingut de cafeïna en mg/100 ml entre parèntesis.

La cafeïna també és una substància aromatitzant, està permesa en els aliments en les

condicions d’ús següents:

- Productes làctics i succedanis: màxim 70 mg/kg.

- Gelats:  màxim 70 mg/kg.

- Articles de confiteria: màxim 100 mg/kg.

- Begudes no alcohòliques: màxim 150 mg/kg.

En el Reial decret també s’estableix que:

● Quan la cafeïna o la quitina són utilitzades com aromes en la fabricació o

presentació de productes alimentaris haurà de figurar a la llista d’ingredients

amb la seva denominació i amb el terme “aroma” immediatament després.

● La normativa no s’aplicarà a begudes fabricades a base de cafè, de te o els

extractes de qualsevol dels dos sempre que a la denominació de venda

s’inclogui el terme “cafè” o “te”.

En el Reglament (UE) núm.1169/2011, que va entrar en vigor l’any 2014, es va afegir

l’obligació d’indicar a grups vulnerables la presència de cafeïna com a ingredient en els

aliments de la següent manera:

● En begudes, excepte les fabricades a base de cafè o te en què la denominació

de l’aliment s’inclogui el terme “cafè” o “te”, que estiguin destinades al consum

sense cap modificació o que estiguin en forma concentrada o seca i després de

la reconstrucció continguin cafeïna independentment de l’origen, amb una

proporció superior a 150 mg/ml.
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“Contingut elevat de cafeïna. No recomanat per a nens ni dones embarassades

o en període de lactància”. Seguit del contingut de cafeïna en mg/100 ml entre

parèntesis.

● Altres aliments diferents de les begudes als quals s’afegeixi cafeïna amb

finalitats fisiològiques.

“Conté cafeïna. No recomanat per a nens ni dones embarassades”. Seguit del

contingut de cafeïna expressat en mg per 100g/ml.
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6. Consum humà de la cafeïna

La cafeïna és una substància molt consumida per gent de totes les edats, fins i tot

nens. Es distribueix a tots els líquids corporals, inclosa la suor. La distribució pel cos es

modifica depenent del pes de la persona. És molt important saber que per la majoria

de persones no és nociu consumir fins a 400 mg diaris, aproximadament uns 5,7

mg/kg, una quantitat major pot provocar efectes nocius per la nostra salut. I d’aquests

400 mg, no consumir-ne més de 200 en una sola ingesta.

L’edat d’inici del consum de cafè, sent una de les begudes amb cafeïna més

consumides, acostuma a ser a l’etapa universitària, tot i que per algunes persones és a

la infantesa, i és molt comú per un gran nombre d’adults prendre’n diàriament. Els

moments del dia on es pren més són al matí, molta gent afirma que no pot començar

bé el seu dia sense prendre’s una tassa de cafè, i després de dinar, ja que ajuda a

combatre la son que s’agafa després de menjar. S’estima que a Espanya el 80% de la

població adulta té un consum mitjà d’entre 200-300 mg de cafeïna al dia (2-3 tasses de

cafè). En nens menors de divuit anys, la ingesta mitjana és d’1 mg/kg/dia.

En els últims anys s’ha popularitzat molt entre el públic adolescent per les begudes

energètiques, que acostumen a tenir molta cafeïna. A vegades aquestes begudes són

barrejades amb alcohol, pràctica altament desaconsellada pels experts que la

classifiquen com a perillosa, ja que els components excitants de la cafeïna amaguen la

sensació d’embriaguesa cosa que porta a consumir una quantitat major d’alcohol i a

perdre el control del que realment has begut. També són molt consumides en època

d’exàmens perquè ajuden a mantenir-se despert i reduir la sensació de cansament

permetent dedicar més hores a estudiar.

6.1. Consum mundial

La cafeïna és una substància consumida a tot el món en major o menor quantitat. Tot i

que en un primer moment podríem pensar que els Estats Units és el lloc, o un dels

llocs, on es consumeix més cafeïna per la publicitat que li donen a begudes amb

cafeïna com la coca-cola o el cafè, no està en el rànquing dels països que més en

consumeixen.
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Caffeineinformer al 2020 va fer diferents taules amb informació sobre cafeïna recollint i

agrupant la informació d’euromonitor i de Food and Agriculture Organization of the

United Nations determinant que els deu països on es consumeix més cafeïna, sobretot

del cafè i les begudes cola, són:

1. Suècia: 388 mg / dia 6. Alemanya: 292 mg / dia

2. Noruega: 379 mg / dia 7. Àustria: 276 mg / dia

3. Països Baixos: 369 mg / dia 8. Suïssa: 275 mg / dia

4. Dinamarca: 354 mg / dia 9. Nicaragua: 219 mg / dia

5. Finlàndia: 322 mg / dia 10. França: 215 mg / dia

Com podem observar en aquesta llista hi predominen els països nòrdics i és que la

temperatura que hi ha en aquests és un factor que contribueix notablement el consum

de begudes amb cafeïna.

A Àfrica la major font de consum de cafeïna prové del te i de les begudes refrescants

sense cola, a Àsia del te i del cafè, sobretot instantani, a Europa per diferència del

cafè, a Llatinoamèrica de les begudes refrescants amb cola, sense i del cafè i a Nord

Amèrica del cafè i del te.

A Espanya 8 de cada 10 persones consumeixen cafè diàriament, que és la font més

gran de consum de cafeïna del país seguit per les begudes cola. El 84% dels

espanyols comencen el dia bevent un cafè i el 59% d’aquests accepta que és una

cosa a la qual els hi costaria molt renunciar. La franja d’edat que registra un major

consum de cafè és entre els 46 i 55 anys, el 94% de persones d’aquesta edat

consumeixen cafè habitualment.

6.2. Metabolisme, mecanisme d’acció i vida mitjana

Quasi la totalitat de cafeïna consumida és absorbida pel tracte gastrointestinal

ràpidament, els seus efectes comencen al cap de 15 minuts del seu consum i el

moment on es mostren més és entre 30 i 40 minuts després, que és quan hi ha la

màxima concentració al plasma d’aquesta.
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Per ser expulsada la cafeïna s’ha de metabolitzar, aquest procés es dona en el fetge

pel sistema enzimàtic del Citocrom P450 oxidasa. Comença amb la desmetilació inicial

que dona lloc a tres productes metabòlics, la paraxantina, la teobromina i la teofilina

que després tornen a ser metabolitzats, principalment per l’enzim CYP1A2, en

monoxantines  i s’expulsen en l’orina.

Figura 22. Metabolisme de la cafeïna. (Font: Eva María Carral Mahía, 2011)

La principal acció de la cafeïna és inhibir els receptors de l’adenosina. L’adenosina és

un nucleòtid format de la unió de l'adenina amb un anell de ribosa que constitueix un

important sistema depressor del sistema nerviós central. Es troba en qualsevol part del

cos degut el seu paper en el metabolisme energètic relacionat amb l’ATP. En el cervell

actua protegint-lo mitjançant la supressió de l’activitat neuronal i l’increment del flux

sanguini a través dels seus receptors. Segons Robert McCarley la principal causa de

la sensació de son és l’acumulació de l’adenosina. La molècula de la cafeïna és

estructuralment similar a la de l’adenosina cosa que li permet unir-se els seus

receptors sense activar-los antagonitzant així l’activitat d’aquest nucleòsid de manera

que l’activitat en la neurotransmissió augmenta, ja que l’adenosina la disminuiria.
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Figura 23. Estructura molecular de la cafeïna i l'adenosina. (Font: Jose Maria, 2015)

Figura 24. Efecte de la cafeïna en els receptors d’adenosina.

(Font:  Rechargeenergy, 2021)

En aquest esquema es pot observar com la cafeïna bloqueja els receptors d’adenosina

impedint que aquesta s'hi uneixi i per tant evitant la somnolència.

La vida mitjana és el temps que necessita el cos per eliminar la meitat de la quantitat

inicial de cafeïna, aquesta varia considerablement depenent de la persona i el seu

estat i pot passar de ser hores a dies depenent de diferents factors com l’embaràs, la

medicació, la salut o l’edat, entre d’altres. En un adult sa la vida mitjana de la cafeïna

és d’unes 4-9 hores segons l’edat i el metabolisme de cada persona, per això es

recomana que l’últim cafè del dia no sigui després de 4-5 hores abans d’anar a dormir.

En bebès i nens s’allarga sent de 30 hores en un nadó, per les dones embarassades

de 9-11 hores i per persones amb malalties hepàtiques es pot incrementar fins a 96
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hores. El tabaquisme pot escurçar la vida mitjana fins a 3 hores i la fluvoxamina

redueix l’eliminació de la cafeïna en un 91,3% prolongant la seva vida mitjana unes

11,4 vegades respecte a la normal, és a dir que passa a ser d’unes 46-103 hores.

6.3. Quan evitar el seu consum

Nens i adolescents:
Les raons per les quals haurien d’evitar-la són moltes, estan en plena època de

creixement, és a dir, que no estan formats del tot, i per això necessiten seguir uns

hàbits i dietes saludables, el seu cervell, en desenvolupament, és molt més sensible

als seus efectes. Normalment consumeixen cafeïna de begudes cola o energètiques

que a més a més contenen quantitats molt elevades de sucre, prendre aquestes

begudes porta a ser més propensos a tenir càries, tenir problemes de son, augmenta

el risc d’obesitat, a la hiperactivitat, d’ansietat, etc. En general no es recomana que

ingereixin més 2,5 mg de cafeïna per kg.

Embarassades:
També es recomana evitar el consum a dones embarassades, alletant o sota algun

tractament de fertilitat. La cafeïna, tot i haver ingerit una petita quantitat, pot arribar al

bebè, cosa que seria molt nociu per aquest. Es recomana no prendre més d’una tassa

de cafè quan estàs a qualsevol de les tres situacions. També s’ha demostrat per

l’Escola de Medicina de la Universitat de Nevada que redueix l’activitat muscular de les

trompes de Fal·lopi afectant la fertilitat de la dona. Alts nivells de cafeïna poden

augmentar el risc d’avortament espontani i la seva ingesta durant el tercer trimestre de

l’embaràs pot disminuir el creixement fetal.

Altres:
També s’ha d’evitar si pateixes insomni o altres problemes de son, sobretot no

prendre’n després de mitja tarda perquè no interfereixi encara més amb la son,

migranyes o altres mals de cap crònics, ansietat, problemes cardíacs, reflux

gastroesofàgic o úlceres. I també si s’està prenent certs medicaments com

estimulants, alguns antibiòtics, medicaments per l’asma i pel cor, ja que pot fer que els

efectes secundaris es marquin més o alterar l’acció del medicament.
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7. Efectes de la cafeïna

La cafeïna afecta diversos sistemes del nostre cos especialment al sistema nerviós

central i al sistema cardiovascular. La intensitat dels efectes que provoca depenen de

factors com l’edat de la persona, la seva alçada, el seu pes, el metabolisme i si és

consumidora habitual de cafeïna o no.

Efectes sobre el sistema nerviós central
La cafeïna és un estimulant potent del sistema nerviós central, provoca una activació

general del sistema que depèn de la dosi i es dona per l’augment de noradrenalina5.

L’efecte més popular de la cafeïna és l’augment d’estat d’alerta que redueix la

sensació de cansament, augmenta la capacitat per fer un esforç intel·lectual, la

capacitat de reacció i la dificultat per dormir.

També té un efecte analgèsic potenciat pels inhibidors de serotonina que es mostra

evident durant l’exercici.

Efectes sobre el sistema cardiovascular
En el sistema cardiovascular la cafeïna augmenta la pressió arterial i té una important

acció circulatòria. Estimula directament el muscle cardíac augmentant la força de

contracció, freqüència i capacitat expulsiva. També causa dilatació coronària i

pulmonar  augmentant la resistència vascular cerebral.

Efectes sobre el sistema respiratori
La cafeïna, juntament amb les altres metilxantines, és broncodilatadora i millora de

manera subtil la respiració ja que augmenta la contractilitat del diafragma.

Efectes sobre l’aparell digestiu i excretor
El consum de cafeïna pot ocasionar acidesa o malestar estomacal, no serveix per

calmar la set ja que actua com a diürètic6 encara que no s’utilitza com a tal per la seva

escassa potència. Estimula la secreció tant d'àcid gàstric com d'enzims digestius. Tot i

que begudes descafeïnades també provoquen aquests efectes per tant es creu que la

cafeïna no és el principal estimulant d’aquests.

6 Tipus de medicament que fa que els ronyons produeixin més orina, ajuda a eliminar líquids i sals
sobrants.

5 Substància química produïda per algunes cèl·lules nervioses i en la glàndula suprarenal que pot actuar
com hormona o com a neurotransmissor.
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Efectes sobre el sistema muscular
La cafeïna pot servir per millorar el rendiment físic per vasodilatació a nivell muscular

augmentant la resposta contràctil a l'estímul nerviós, de fet va ser una substància

restringida en l’esport durant anys perquè es considerava dopatge si sobrepassaven

els 12 mg/ml en orina, per arribar a aquesta quantitat s’haurien d’ingerir unes set

tasses de cafè. Des del 2004 ja no consta a la llista de substàncies prohibides en

l’esport i es pot consumir sense limitacions.

Provoca broncodilatació, però els efectes sobre el sistema nerviós central limiten la

seva dosificació, i pot tenir efectes antiinflamatoris.

7.1. Efectes positius

Els efectes positius de la cafeïna que podríem destacar són els següents:

- Reducció del mal de cap, ja que aquests es deuen a la tensió dels vasos

sanguinis del cervell i la cafeïna redueix la intensitat del dolor dilatant-los.

També ajuda a fer que els analgèsics actuïn més ràpidament.

- Evita coàguls sanguinis, aquests causen atacs de cor i embòlies cerebrals. La

cafeïna s’utilitza en l’elaboració de medicaments per evitar-los.

- En algunes investigacions recents s’ha comprovat que el seu consum podria

reduir el risc de patir Parkinson, i altres malalties neurodegeneratives, o

alentir-la, però encara s’han de fer més estudis al respecte.

- Es fa servir en medicaments per problemes respiratoris, ja que millora els atacs

d’asma i al·lèrgies dilatant els bronquis.

- Preveu les càries, sempre i quan es prengui sense sucre ni llet, ja que evita el

creixement de bacteris en la boca.

- Redueix fins a un 30% el risc de desenvolupar diabetis, ja que els seus

components disminueixen la concentració de sucre en la sang.

- Redueix el risc de tenir alguns càncers com el mama o ovari.

S’ha de tenir en compte que aquests només es manifesten si el consum de cafeïna és

moderat, és a dir, menys de 400 mg diaris.
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8. Cafeïna com a droga

La consideració de la cafeïna com a droga és subjecte de debat, per una banda la

Classificació Internacional de malalties de l’OMS considera l’existència de la

dependència a la cafeïna, l’abstinència i la intoxicació, per l’altre el DSM-IV-TR7 només

accepta l’existència de la intoxicació per aquesta i posa en investigació la

dependència. Tot i això la cafeïna compleix tres dels criteris de la definició de

dependència del DSM-IV-TR 93, la presència de tolerància, una síndrome

d’abstinència específic i el fet que es consumia amb freqüència amb quantitats majors

o durant un període més llarg del que inicialment es pretenia. A més produeix efectes

agradables cosa que porta a l’autoadministració.

Segons la FDA, resulta segur consumir fins a 400 mg de cafeïna al dia, per un adult

sa, aquesta quantitat equivaldria a unes quatre tasses de cafè i varia d’una persona a

una altra, però quantitats superiors a aquesta es consideren nocives per la salut i es

considera addició quan s’ingereix la cafeïna equivalent a sis o set tasses de cafè de la

font que sigui.

Tolerància:
La tolerància és la necessitat de consumir dosis cada vegada més altes d’una

substància per aconseguir un efecte similar a l’original. La tolerància a la cafeïna es

produeix perquè el seu consum crònic pot incrementar el nombre de receptors

d’adenosina en el sistema nerviós central, és una tolerància que s’agafa ràpidament i

de baixa magnitud.

Abstinència:
L’abstinència és la sèrie de símptomes que es presenten per la dependència d’un

subjecte a una substància quan es suprimeix o redueix la ingesta d’aquesta. La

síndrome d’abstinència de la cafeïna s’ha pogut demostrar en animals, en diferents

estudis experimentals i a enquestes a usuaris. A diferència d’altres síndromes

d’abstinència no es considera perillosa però si molesta. Entre les dotze hores i les

vint-i-quatre després d’interrompre el consum de cafeïna és quan s’inicia la

simptomatologia de l’abstinència, entre les 24-48 hores és quan es dona la màxima

intensitat i dura entre 2 i 9 dies. La intensitat de la simptomatologia depèn de si la

quantitat que es deixa de consumir és major o menor, el símptoma més freqüent és la

7 Manual usat en psicologia i psiquiatria per al diagnòstic de malalties i trastorns mentals i els símptomes
que en permeten un diagnòstic.
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cefalea (mal de cap) seguida pel cansament, la fatiga i la disminució de l’estat d’alerta,

tots són generalment limitats en temps i reversibles prenent cafeïna un altre cop. Altres

símptomes són somnolència, disminució del benestar i del desig de socialitzar,

dificultat per concentrar-se, irritabilitat, entre d’altres que es presenten en menor grau.

Un diagnòstic de dependència a la cafeïna pot ser un marcador de vulnerabilitat a la

dependència d’altres drogues.

Taula 4. Criteris d’investigació proposats pel diagnòstic de l’abstinència de cafeïna (Font: DSM

IV-TR)

A. Consum diari de cafeïna durant un període de temps prolongat.

B. Abandonament o reducció sobtats del consum de cafeïna, seguit de mals de cap i
un (o més) dels següents símptomes:

(1) fatiga o somnolència acusades
(2) ansietat o depressió evidents
(3) nàusees o vòmits

C. Els símptomes del Criteri B provoquen malestar clínicament significatiu
deteriorament social, laboral o d'altres àrees importants de l'activitat de l'individu.

D. Els símptomes no es deuen als efectes fisiològics directes d'una malaltia mèdica i
no s'expliquen millor per la presència d'un altre trastorn mental.

8.1. Efectes de l’ús abusiu

Els efectes que pot provocar la cafeïna quan abusem del seu consum són diferents

dels efectes normals, en principi un consum moderat no causa riscs per la salut a un

adult sa.  Aquests efectes són:

- Sistema nerviós central: irritabilitat, ansietat, nerviosisme, sensació de tristesa

(disfòria).

- Sistema digestiu i excretor: acidesa, malestar estomacal, diarrea, set excessiva

i micció freqüent (necessitat d’orinar més seguit del normal).

- Sistema circulatori i respiratori: batecs irregulars i ràpids i dificultat per respirar.
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- Interferir en l’absorció de calci fent possible l’aparició d’osteoporosis.

- Mals de cap, visió borrosa, nàusees i espasmes musculars.

- A llarg termini també pot provocar càncer de pàncrees o de pròstata.

Figura 25. Efectes del consum abusiu de cafeïna. (Font: Blog de farmacia, 2021)

8.2. Intoxicació (cafeisme)

Normalment les intoxicacions també anomenades cafeismes es donen a persones no

consumidores de cafeïna, a persones que augmenten bastant la seva dosis habitual o

a persones que acostumen a consumir quantitats molt altes d’aquesta. Els símptomes

d’aquesta intoxicació  descrits en el  DSM IV-TR són els següents:

● inquietud

● nerviosisme

● excitació

● insomni

● Rubefacció facial

● diüresi

● alteracions digestives

● contraccions musculars

● logorrea i pensament accelerat

● taquicàrdia o arrítmia cardíaca

● fatiga

● agitació psicomotora

Una sola cullerada de cafeïna pura és una quantitat tòxica d’aquesta, ja que pot

equivaler a 28 tasses de cafè alhora. La diferència entre una quantitat segura i una

que posa en risc la teva vida és molt difícil de calcular i quasi impossible de fer-ho de

manera exacta a casa per això s’acostuma a vendre envasat amb les proporcions ja

fetes.
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9. Part pràctica

9.1. Experimentació dels efectes de la cafeïna amb dàfnies

Un dels objectius del meu treball és avaluar quins efectes té la cafeïna, per fer-ho la

primera part pràctica consisteix a avaluar aquests efectes en les dàfnies (Daphnia

magna), també conegudes com a puces d’aigua. Aquest crustaci és molt utilitzat en la

recerca, ja que la seva transparència permet veure amb molta facilitat el seu interior i,

per tant, els canvis que es produeixen en aquest. En el cas d’aquest experiment em

centraré a observar el seu cor, comptant els batecs, i en el moviment, tant el seu en

general com el de les antenes, després de donar-los cafeïna pura, cafè o coca-cola i

comparar el comportament que tenen amb cada una d’aquestes substàncies.

Objectius
Esbrinar els efectes que té la cafeïna i dues begudes molt comunes que en contenen

sobre les dàfnies.

Problema
La cafeïna augmenta l’activitat de les dàfnies?

Quina de les substàncies utilitzades afecta més a la seva activitat?

Hipòtesis
● Potser la cafeïna augmenta l’activitat de les dàfnies.

● Potser la cafeïna pura serà la que provocarà aquests efectes amb més

intensitat.

9.1.1. Daphnia magna

La Daphnia més coneguda com a puça d’aigua és un petit crustaci de la família dels

dàfnids. Aquesta família que compta de cinc gèneres, de repartició cosmopolita, i més

de dues-centes espècies. Dins el gènere Daphnia hi ha diverses espècies, com la D.

magna, la D. Bolvari, la D.atkinsoni, la D. pulex i la D. Longispina.
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Taula 5. Fitxa sistemàtica de la dàfnia. (Font. Falcó,M., Moreno,O. Daphnia magna)

Tipus Artròpodes

Subtipus Crustacis

Classe Branquiòpodes

Ordre Cladòcers

Família Dàfnids

Gènere Daphnia

Espècie Daphnia magna

Característiques
Aquests crustacis poden fer entre 0,2 i 5 mil·límetres de longitud aproximadament i es

mouen utilitzant les seves antenes donant petits saltets per l’aigua, aquestes dues

característiques són el motiu pel qual també s’anomenen puces d’aigua tot i no tenir

res a veure amb l’animal. S’alimenten principalment de fitoplàncton, algues

microscòpiques, i d’alguns microorganismes i matèria orgànica. Habitant tant a llacs,

rieres, rius o basses, fins a pantans àcids o ambients hipersalins. Són molt bons

indicadors de les condicions del lloc on viuen.

Es poden reproduir per reproducció asexual o sexual. La primera és per mitjà de

partenogènesis, generació d'un nou individu a partir d'un òvul sense fecundar, per tant

només es necessiten les femelles. Aquest tipus de reproducció es dona en condicions

favorables, el nombre d’ous que dona depèn de l’espècie i l’abundància d’aliment, però

en produeix més que a la sexual. Aquesta segona reproducció es fa mitjançant el

ganxo copulador del mascle i dona ous més duradors i resistents, la fecundació porta a

la formació de l’efipi, una mena de sac que protegeix els ous. Aquest tipus de

reproducció només dona femelles i es produeix en condicions no favorables.
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Figura 26. Imatge d’una dàfnia al microscopi òptic (x10). (Font. Falcó,M., Moreno,O. Daphnia

magna)

Morfologia
Hi ha diferències entre els mascles i les femelles, els primers són més petits, tenen les

antenes més desenvolupades i un ganxo copulador.

Figura 27. Morfologia d’una daphnia (Font. Menéndez Valderrey,J.L, Lorenzo Corchón,

A. “Crustáceos. Los Branquiópodos (Branchiopoda)”. asturnatura.com [en ínia]. Núm

90. [Consulta:02/07/2021]. ISSN 1887-5068. Disponible a:

https://www.asturnatura.com/articulos/artropodos/branquio.php )
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9.1.2. Material

El material necessari per dur a terme l’experiment és el següent:

Figura 28. Material utilitzat en la pràctica.

1. Dàfnies: em van ser proporcionades
per CESIRE.

Figura 29. Pot amb les dàfnies utilitzades.

2. Microscopi òptic i un adaptador de lent pel
microscopi per poder gravar amb més
facilitat.

Figura 30. Microscopi òptic i adaptador de lent.

3. Vasos de precipitat: utilitzats per fer
la dissolució de cafeïna en aigua

Figura 31. Vasos de precipitats.

4. Plaques de petri: en total n’he utilitzat 7.

Figura 32. Plaques de petri.
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5. Pipetes: n’he utilitzat una per a cada
substància i la de vidre per agafar
les dàfnies, ja que em proporcionava
més precisió.

Figura 33. Pipeta de plàstic i de vidre.

6. Espàtules

Figura 34. Espàtules

7. Portaobjectes

Figura 35. Portaobjectes i
cobreobjectes.

8. Aigua desionitzada: per fer la dissolució amb
cafeïna.

Figura 36. Ampolla d’aigua desionitzada

9. Cafeïna: càpsules de 100 mg
d’extracte sec de coffea arabica
100% cafeïna

Figura 37. Pot de 100 càpsules de
cafeïna.

10. Coca-cola zero: sense sucre perquè aquest
també pot afectar a les dàfnies i així
descartar que els resultats es puguin veure
afectats. En una llauna hi ha 40 mg de
cafeïna.

Figura 38. Llauna de coca-cola zero.
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11. Cafè: fet amb una càpsula
Nespresso,  cada càpsula conté 65
mg de cafeïna.

Figura 39. Cafè fet amb la càpsula de
…...Nespresso de la caixa.

9.1.3. Variables

En aquest experiment hi ha dues variables a estudiar, la freqüència cardíaca de la

dàfnia i el seu moviment després de subministra-li diverses substàncies amb cafeïna.

Per tant la variable independent serà la quantitat de cafeïna subministrada (depenent

de quina substància prové) i la dependent les pulsacions per minut del cor de la dàfnia

i el seu moviment.

9.1.4. Control

Per aconseguir fiabilitat a l’experiment i assegurar que els resultats no siguin afectats

per altres variables:

- Perquè la temperatura no variï es realitzarà tot el procediment al mateix lloc de

treball.

- Les dàfnies provenen totes de la mateixa font.

- Tindrem un grup control al qual no se li donarà cafeïna per poder contrastar en

tot moment la freqüència cardíaca

- El temps que passa des que la dàfnia entra en contacte amb la cafeïna i quan

prenem les ppm és el mateix, dos minuts.

- S’han preparat tot al moment, amb els mateixos materials.

- La persona qui conta les ppm sempre és la mateixa.

- Tots els utensilis es netejaran abans, durant i després de la pràctica.
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9.1.5. Procediment

● Preparem la dissolució de cafeïna.

En un vas de precipitat, hi posem 100 mil·lilitres d’aigua desionitzada i una

càpsula de cafeïna, 100 mg i barregem amb l’espàtula fins que quedi diluït.

● En un altre vas de precipitat posem coca-cola zero, i en un tercer un cafè fet a

partir d’una càpsula de Nespresso.

Figura 40. Vasos de precipitat amb una dissolució de cafeïna, Coca-cola zero i cafè (en

ordre).

● Separem les dàfnies en grups.

A quatre plaques de petri, amb una pipeta, hi posem aigua de l’àmbit natural de

les dàfnies i les separem en quatre grups de tres dàfnies cada un. Sota hi

posem una etiqueta indicant quin és cada grup.

1. Grup control: dàfnies a les quals no se’ls donarà cafeïna, per tenir en tot

moment la informació en el seu estat natural i poder comparar.

2. Grup 2: dàfnies a les quals se’ls donarà Coca-cola.

3. Grup 3: dàfnies a les quals se’ls donarà una dissolució de cafeïna.

4. Grup 4: dàfnies a les quals se’ls donarà cafè.

Figura 41. Dàfnies dins de plaques de petri separades en quatre grups, tres en

cada un.
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● Determinem la freqüència cardíaca de les dàfnies del grup control.

Per fer-ho agafem una dàfnia amb la pipeta i la posem al portaobjectes, reduïm

l’aigua per evitar que es mogui molt, ja que dificulta contar els batecs. Això es

pot fer amb la pipeta, sempre deixant una mica d’aigua per no matar-la. Llavors

posem el portaobjectes al microscopi i contem el nombre de batecs durant 15

segons i multipliquem aquest número per 4 per tenir les pulsacions per minut.

Per assegurar-nos d’haver contat bé, la gravem durant 15 segons, fent servir

l’adaptador de lent pel microscopi per poder gravar amb més facilitat, contem

les pulsacions i les tornem a multiplicar per 4.

Figura 42. Observant les dàfnies pel microscopi.

● Retornem les dàfnies a la seva placa de petri corresponent.

● Fem una rèplica d’aquest procés amb les altres dues dàfnies del grup.

Anotem els resultats i fem la mitjana d’aquests.

● Determinem la freqüència cardíaca de les dàfnies del segon grup.

Agafem una dàfnia d’aquest grup amb la pipeta, la posem a un portaobjectes i

traiem tota l’aigua que puguem, llavors un cop col·locat el portaobjectes al

microscopi hi posem una gota de coca-cola. Esperem dos minuts i gravem

durant 15 segons per contar les pulsacions. El resultat, igual que abans el

multipliquem per quatre. I ens fixem també en altres coses com el moviment de

les antenes i l’anotem.
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● Un cop apuntada tota la informació necessària traiem la dàfnia del

portaobjectes, amb aigua netegem curosament la coca-cola per evitar que la

dàfnia caigui del portaobjectes i tirem aquesta coca-cola en un pot, llavors la

posem en una placa de petri separada de les del seu grup per evitar

contaminar el medi d’aquestes, ja que encara que haguem netejat la coca-cola

sempre en pot quedar una mica.

Figura 43. Posant la dàfnies utilitzada en una placa separada de les del seu grup

desprès de netejar el portaobjectes.

● Fem una rèplica d’aquest procés amb les altres dues dàfnies del grup.

● Determinem la freqüència cardíaca de les dàfnies del tercer grup.

Repetim el procés anterior però en comptes d’una gota de coca-cola zero, els

hi donem una gota de la dissolució que hem fet amb cafeïna. Utilitzem un

portaobjectes diferent, una pipeta diferent per donar-lis la substància i després

les tornem a posar a una placa de petri separada de les del seu grup.

● Determinem la freqüència cardíaca de les dàfnies del quart grup.

Tornem a repetir el mateix procés que amb les del segon grup canviant la gota

de coca-cola zero per una gota de cafè.
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Figura 44. Dàfnies dels grups utilitzades i no utilitzades separades.

● Anotem totes les dades en una taula.

9.1.6. Resultats

Taula 6. Pulsacions per minut de les dàfnies dels diferents grups.

Daphnies

Grup 1 (Grup control)

Nombre de pulsacions en 15 segons

Valor mitjà de
la freqüència

cardìaca
(pulsacions/min

ut)

Mesura 1 Mesura 2 Mitjana

1 87 87 87 348

2 99 97 98 392

3 97 87 92 368

Mitjana 369,33

Daphnies

Grup 2 (coca-cola)

Nombre de pulsacions en 15 segons

Valor mitjà de
la freqüència

cardìaca
(pulsacions/min

ut)

Mesura 1 Mesura 2 Mitjana

1 122 119 123,5 494

2 116 120 118 472

3 17 17 17 68

Mitjana 483
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Daphnies

Grup 3 (cafeïna)

Nombre de pulsacions en 15 segons

Valor mitjà de
la freqüència

cardìaca
(pulsacions/min

ut)

Mesura 1 Mesura 2 Mitjana

1 126 129 127,5 510

2 134 136 135 540

3 126 126 126 504

Mitjana 538,6

Daphnies

Grup 4 (cafè)

Nombre de pulsacions en 15 segons

Valor mitjà de
la freqüència

cardìaca
(pulsacions/min

ut)

Mesura 1 Mesura 2 Mitjana

1 124 126 125 500

2 123 129 126 504

3 119 124 121,5 486

Mitjana 496,67

D’aquests resultats podem observar que efectivament la freqüència cardíaca de les

dàfnies ha augmentat després de subministrar-lis cafeïna, en tots tres grups, passant

de 370 pulsacions per minut del grup control fins a un augment de 100 pulsacions més

en el cas en què ha augmentat menys. En el grup 2 es pot observar que la dàfnia 3

només ha fet 68 pulsacions per minut, això pot ser per múltiples factors, així doncs he

decidit no incloure-la a la mitjana del seu grup per no influenciar negativament als

resultats. La cafeïna pura és la que les ha excitat més, marcant una diferència de 169

pulsacions, seguida del cafè i per últim la coca-cola.

Moviment:

● Grup 1 (Grup Control): les tres dàfnies s’han mantingut en la mateixa posició

tota l’estona, no han parat de moure les antenes  i l’apèndix toràcic.
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● Grup 2 (Coca-cola): s’han mogut més que les anteriors, però seguint

conservant la mateixa posició inicial, les antenes només s’han mogut

esporàdicament, estaven quietes la major part del temps i l’apèndix toràcic s’ha

mogut molt.

● Grup 3 (cafeïna): molt de moviment general i a l’apèndix toràcic amb canvis de

posició sobtats, les antenes quasi no s’han mogut.

● Grup 4 (cafè): moviment del recte, disminució del moviment l’apèndix toràcic

respecte els grups anteriors, però igualment es movia molt, han conservat la

seva posició i molt de moviment de les antenes.

Per tant, es pot interpretar que la cafeïna sí que ha fet augmentar el moviment de les

dàfnies, sobretot la cafeïna pura, però que, contradient la hipòtesi inicial, ha fet

disminuir el moviment de les antenes.

9.1.7. Conclusions

Inicialment, tenia dues hipòtesis, la primera era que potser la cafeïna augmenta

l’activitat de les dàfnies i la segona que potser la cafeïna pura serà la que provocarà

aquests efectes amb més intensitat. Després de fer l’experiment he pogut demostrar

que efectivament la cafeïna augmenta la freqüència cardíaca de les dàfnies i que tot i

que també augmenta el seu moviment disminueix el moviment de les antenes, per

tant, la primera hipòtesi no era del tot correcte. He pogut acceptar la segona hipòtesi,

la cafeïna pura ha sigut la que ha fet mostrar més efectes amb més intensitat seguida

pel cafè i la coca-cola.
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9.2. Enquesta: el consum de cafeïna

La segona part de la meva part pràctica ha consistit a fer una enquesta per respondre

a una sèrie d’hipòtesis que em vaig marcar a l’inici del treball, concretament les

següents: que el consum diari de cafeïna que fem és major del recomanat, que
potser la cafeïna afecta negativament a la nostra salut i que la principal font de la
qual la consumim és el cafè. Les preguntes de l’enquesta es poden dividir en tres

grups, les que fan referència la consum, les que fan referència als efectes i les

preguntes generals. Per obtenir respostes la vaig enviar a gent del meu voltant d’edats

diverses i aquesta la gent li va enviar a més. Finalment, vaig obtenir 178 respostes,

nombre que vaig considerar adequat per obtenir unes dades definidores. La major part

dels enquestats va ser gent de 16 a 24 anys seguits per gent de més de cinquanta

anys.

L’enquesta és la següent:

1. Quina/ quines de les següents begudes consumeixes més? (tenint en
compte la freqüència i la quantitat de consum)

- Cafè

- Te

- Mate

- Guaranà

- Begudes cola (coca-cola,pepsi…)

- Begudes energètiques

2. Si consumeixes cafè diàriament, quants cops?
- No en consumeixo diàriament

- 1 al dia

- 2 al dia

- 3 al dia

- 4 o més

3. Consumeixes una altra de les begudes de la pregunta 1 diàriament,
quina?

- No consumeixo cap altra beguda de la llista diàriament

- Te
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- Mate

- Guaranà

- Begudes cola (coca-cola, pepsi…)

- Begudes energètiques

4. Si a la pregunta anterior has seleccionat una, quants cops el dia?
- 1 al dia

- 2 al dia

- 3 al dia

- 4 o més

5. Notes els efectes de la cafeïna després de prendre una beguda que en
conté?

- No en prenc

- No noto els efectes o els noto molt poc

- Noto els efectes

- M’afecta molt prendre cafeïna

- Amb algunes begudes si i amb altres no

6. Si a la pregunta anterior has triat l’última opció, especifica amb quines sí i
amb quines no.

7. Ingerir cafeïna et dificulta dormir?
- No m’ho dificulta

- M’ho dificulta però puc dormir

- M’impedeix dormir

- No en prenc

8. La cafeïna és una droga?
- Sí

- No

- No ho se
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9. Quines d’aquestes begudes quan són descafeïnades porten cafeïna
igualment?

- Cafè descafeïnat

- Te descafeïnat

- Begudes cola (coca-cola,pepsi…) descafeïnades.

Totes les preguntes de l’enquesta eren de resposta única excepte la primera i l'última.

Consum
Les preguntes referents al consum són les quatre primeres: quina/ quines de les
següents begudes consumeixes més? Si consumeixes cafè diàriament, quants
cops? Consumeixes una altra de les begudes de la pregunta 1 diàriament, quina i

quants cops al dia?

La primera pregunta era per confirmar la meva hipòtesi que el cafè era la principal font

de la qual consumim cafeïna.

Gràfic 1. Begudes que consumeixen més sovint els enquestats.

Per les respostes es va poder observar per una àmplia majoria que era així amb un

64% dels vots. Les següents begudes més votades van ser les begudes cola amb un

38,8%, seguides pel te amb un 21,3% i les begudes energètiques amb un 7,9%. Les

menys votades i, per tant, consumides, van ser el mate i el guaranà, amb només dos

vots pel mate. L’ordre de les més votades era el que m’esperava i els resultats de les

dues últimes no em van sorprendre gens, ja que aquestes begudes són molt poc
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típiques aquí, fins al punt que hi havia gent que no sabia ni que eren, són més

característiques de Sud-amèrica on sí que hi ha una forta tradició de consum

d’aquestes.

La segona i tercera i quarta pregunta eren per la hipòtesi que potser el consum diari

que fem és major del recomanat, em va semblar més profitós analitzar aquestes dades

per edat, ja que el consum diari de cafeïna d’un adult pot ser bastant diferent del d’un

adolescent.

Gràfic 2. Consum diari de cafè de menors de setze anys.

Un 84,6% dels menors de 16 anys enquestats no consumeixen cafè diàriament,

d’aquest 84,6% un 20% aproximadament consumeixen begudes cola diàriament, tots

aquests un cop al dia i un 10% consumeix te diàriament, 2 cops al dia. És a dir, el

consum en general és moderat tot i l’edat que tenen.

Gràfic 3. Consum diari de cafè de persones de 16-24 anys.
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Gràfic 4. Begudes amb cafeïna consumides diàriament per persones de 16-24 anys.

A la franja d’edat de 16 a 24 un 34,5% consumeixen cafè diàriament, la majoria 1 o 2

cops al dia. En general no prenen cap beguda o cap altra beguda amb cafeïna

diàriament, entre els que sí que ho fan destaca el consum de te i begudes cola. He

pogut observar dos grups molt pronunciats, amb algunes excepcions, els que no

consumeixen cap beguda amb cafeïna de manera habitual i els que de manera diària

en consumeixen més d’una, per tant, en general el consum és molt moderat, però

tanmateix al segon grup, minoritari, ja estaria més al límit o superant el que es

recomana i més a aquestes edats.

Gràfic 5. Consum diari de cafè de persones de 25-35 anys.

A la franja d’edat de persones entre 25 i 35 un 52,4% prenen cafè diàriament la

majoria dos cops al dia i un 29% consumeixen una altra beguda diàriament sent

aquesta te en tots els casos. Majoritàriament, s’hi pot observar un consum moderat

que no afecta negativament la seva salut.
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Gràfic 6. Consum diari de cafè de persones de 36-50 anys.

A la franja d’edat de 36-50 un 86,4% consumeixen cafè diàriament, la majoria 2 o 3

cops al dia i el 82% no consumeixen cap altra beguda que en contingui. En aquests

casos encara que els 3 cafès s’acostin al límit de 400 mg diaris en general el consum

és elevat però sense passar el límit.

Gràfic 7. Consum diari de cafè de majors de 50 anys.

I finalment un 73,7% de les persones majors de 50 anys enquestades consumeixen

cafè diàriament, la majoria 1 o 2 cops i només un 15% consumeixen una altra beguda

amb cafeïna cada dia. És a dir, el consum és moderat.

Mirant els resultats haig de refutar la meva hipòtesi que el consum diari que fem és

major del recomanat perquè en conjunt aquest consum és prou moderat, tot i que si es

mira de manera individual sí que hi ha bastants individus que haurien de disminuir

considerablement el seu consum.
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Efectes
Sobre els efectes  m’he centrat en dos factors, el primer és en quin nivell afecta la

cafeïna després de prendre una beguda que en conté i el segon si prendre’n dificulta

dormir. Concretament, les preguntes són les següents: notes els efectes de la
cafeïna després de prendre una beguda que en conté? (si la resposta triada era

que amb algunes begudes si i amb d’altres no demanava que especifiquessin amb

quines sí i amb quines no). Ingerir cafeïna et dificulta dormir?

Gràfic 8. Respostes de la pregunta: Notes els efectes de la cafeïna després de prendre una

beguda que en conté?

La majoria d’enquestats no notava els efectes de la cafeïna després d’ingerir-la o els

notava molt poc. Als que van contestar que amb algunes begudes si i amb altres no

quan van especificar amb quines la majoria van dir que amb el cafè si i amb les altres

no i també, moltes menys persones, amb les begudes cola i amb les energètiques,

però amb el te ningú.
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Taula 7. Percentatges de les respostes a la pregunta “Notes els efectes de la cafeïna

després de prendre una beguda que en conté?” separades pel sexe.

Dones Homes

No en prenc 14,91% 12,70%

No noto els efectes o
els noto molt poc 49,12% 53,97%

Noto els efectes 26,32% 19,05%

Amb algunes begudes
si i amb altres no 6,14% 12,70%

M’afecta molt prendre
cafeïna 3,51% 1,58%

En un primer moment pensava que les diferències entre sexes serien majors, ja que

els efectes poden dependre del sexe, però observant els percentatges de les

respostes he pogut observar que no.

Gràfic 9. Percentatges de les respostes a la pregunta. “Ingerir cafeïna et dificulta dormir?”

Podem observar, que en general el consum cafeïna no dificulta dormir o ho dificulta

però no ho impedeix. Hem d’analitzar aquestes respostes tenint en compte que, com

hem vist a l’apartat anterior, el consum de la major part dels enquestats és moderat.

En conseqüència, a la hipòtesi que la cafeïna pot afectar negativament la nostra salut,

la conclusió seria que amb un consum moderat no.
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Preguntes generals
Em semblava interessant també fer dues preguntes generals, l’objectiu de la primera,

la cafeïna és una droga?, era per mirar fins a quin punt la gent coneix aquest fet.

Gràfic 10. Percentatges de les respostes a la pregunta “la cafeïna és una droga?”

Encara que un 63,5% afirmes que és una droga, considero que un 36,5% de persones

que no ho sàpiguen o que diguin que no és, un percentatge bastant elevat, ja que si és

una substància que tanta gent consumeix diàriament és important saber-ho.

L’objectiu de la segona pregunta, quines d’aquestes begudes quan són
descafeïnades porten cafeïna igualment?, era comprovar si la gent sap que encara

que demani un cafè descafeïnat això no vol dir que no hi hagi res de cafeïna.

Gràfic 11. Respostes a la pregunta “quines d’aquestes begudes quan són descafeïnades

porten cafeïna igualment?”

En general la gent va votar el cafè, però van votar més les begudes cola, les quals

quan indiquen que no en porten realment no en porten.
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Conclusions

La cafeïna és un alcaloide de la família de les metil-xantines que consumim diàriament

de molts aliments fins i tot d’alguns que en un primer moment podríem no saber que

en porta, com la xocolata. Avui en dia prendre aquesta substància estimulant és un

costum de la major part de la població, per tant, és important saber coses generals

sobre ella com la dosis màxima recomanada, de 400 mg diaris,  perquè al cap i a la fi

no deixa de ser una droga amb efectes molt nocius si abusem d’ella. El seu consum no

és recomanat  a nens, sobretot si l’obtenen de begudes energètiques que a més a més

contenen altes quantitats de sucre, tampoc a dones embarassades, en període de

lactància  o sota algun tractament de fertilitat i a persones amb certes patologies

cardiovasculars o insomni. Un consum moderat ens pot aportar molts efectes positius i

ser-nos útils a l’hora d’estudiar, de mantenir-se despert, etc. El mecanisme que utilitza

per actuar és inhibir els receptors d’adenosina que és un important factor depressor

del sistema nerviós central, quan notem més els seus efectes és entre 30 i 45 minuts

després de la seva ingesta.

Una de les hipòtesis formulades a l’inici del treball és que potser la cafeïna afecta

negativament a la nostra salut. He pogut comprovar que aquesta hipòtesi és

parcialment correcte,  la cafeïna només té efectes negatius per la nostra salut si

abusem d’ella, pot provocar irritabilitat, dificultats fer respirar, batecs irregulars, visió

borrosa i mals de cap entre molt altres efectes juntament amb el fet de fer que la

persona que fa aquest consum sigui més propensa a certes malalties com

osteoporosis o càncer. Si el seu consum és moderat, pot suposar tot el contrari,

aportar diversos beneficis, des de reduir el mal de cap o evitar coàguls sanguinis fins a

reduir el risc de patir diverses malalties com diabetis o malalties neurodegeneratives.

Una altra hipòtesi és que potser el consum diari que fem és major del recomanat,

aquesta afirmació depèn del país on  s'analitzi. Per una banda, els països nòrdics

destaquen en el consum més elevat de cafeïna sent Suècia el país que en consumeix

més amb una quantitat mitjana de 388 mg / dia, tenint en compte que el màxim

recomanat és de 400 mg/dia el consum allà seria molt elevat. Per l’altra banda, a

Catalunya aquest consum és bastat menor tot i que també és una substància molt

popular, a l’enquesta que he fet a la part pràctica he pogut observar que es fa un

consum més aviat moderat en comparació amb altres països. Un 69,6% dels

enquestats tenen un consum diari de cafè baix no consumint-ne o només un cop al
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dia, un 20,8% un consum moderat consumint-ne dos cops al dia i només un 9,6% un

consum elevat superant aquests dos cafès diaris. Un 80% no consumeixen diàriament

cap altra beguda amb cafeïna i dins del que sí que ho fan un 86,7% no la prenen més

de dos cops al dia.

L’última hipòtesi va ser que potser la principal font de la qual la consumim és el cafè.

L’únic continent on aquesta hipòtesi no és correcte és a l’africà on hi predomina el té, a

la resta del món es pot acceptar. A la part pràctica un 64% dels enquestats van

contestar que el cafè era una de les begudes amb cafeïna que consumien més.

Aquest treball m’ha servit per aprendre molt d’una substància tan present a les nostres

vides com la cafeïna, moltes coses que al començar aquest treball no sabia. M’ha

semblat molt interessant poder fer un experiment al laboratori de principi a fi, haver-lo

dissenyat, dut a terme i analitzat els resultats, això m’ha fet adquirir uns coneixements

que em serviran en un futur. En general ha sigut un treball amb el qual he pogut

aprendre molt, no només del tema en si, sinó també a com fer un treball d’aquest tipus.
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