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INTRODUCCIÓ 

Quan vam assabentar-nos de la proposta que feia el CEDECT (Centre de 

recursos de Documentació i Experimentació de Ciències i Tecnologia) per 

col·laborar en la recerca sobre els efectes del cafè en la freqüència cardíaca 

ens vam sentir afortunades. En aquest centre havien fet algunes proves 

aleatòries que semblaven posar de manifest una paradògica disminució de la 

freqüència cardíaca en el temps immediat a la ingesta de cafè. La idea ens va 

semblar molt engrescadora: una beguda tan quotidiana com el cafè, tan 

arrelada als hàbits de la nostra societat i de la qual tothom en creu conèixer els 

efectes encara resultava desconeguda en alguns aspectes i nosaltres podríem 

col·laborar en la recerca! 

Afortunadament, al nostre centre ens van donar suport i, juntament amb la 

nostra tutora, vam acordar quina seria concretament la nostra recerca, entre 

diverses possibilitats. Així doncs, vam establir que investigaríem l’efecte del 

cafè, i no de la cafeïna en concret, i que ho faríem alhora amb organismes 

habituats i no habituats a aquesta beguda, per tal de veure les diferències que 

intuíem que hi hauria. En un primer moment vam acordar fer la investigació 

amb dàfnies (Daphnia magna), uns petits crustacis coneguts comunament com 

a  puces d’aigua i molt utilitzats en recerca, donat que la seva transparència 

ens permetia poder-los veure el cor i comptar-ne els batecs. Posteriorment, 

vàrem considerar que seria interessant realitzar aquest estudi també amb 

éssers humans, per tal de comprovar si els efectes eren similars. 

D’aquesta manera, l’objectiu d’aquest treball és verificar la següent hipòtesi: 

El cafè provoca un efecte immediat sobre la freqüència cardíaca, fent-la 

disminuir, i aquest efecte és menor quan existeix una habituació a aquesta 

beguda. 

Aquesta hipòtesi la desglossem, separant les dues afirmacions, i les intentem 

demostrar investigant primer amb dàfnies (Daphnia magna) i després amb 

persones. 
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Per fer aquest treball experimental vam haver de documentar-nos primer sobre 

l’anatomia i fisiologia del sistema cardiovascular humà, sobre les dàfnies o 

puces d’aigua i sobre el cafè. D’aquí en va sorgir una part teòrica, recollida en 

tres annexos no inclosos en aquest document, donada la limitació en el nombre 

de pàgines. 

Per dissenyar els experiments i per resoldre els diferents problemes que ens 

van anar sorgint vam haver de realitzar alguns estudis previs: un sobre la 

manera d’habituar les dàfnies al cafè, en concret sobre la concentració idònia 

perquè alhora no provoqués la seva mort després d’un cultiu continuat en 

aquest medi; un altre sobre la selecció de la mostra de persones perquè 

complís una sèrie de condicions i així poder controlar una sèrie de variables, i 

encara un tercer sobre possibles instruments alternatius de mesura de la 

freqüència cardíaca en humans i les seves possibilitats, aspecte que ens 

condicionava el disseny de l’experiment. 

També ens va semblar important fer dos petits treballs complementaris: un per 

averiguar la quantitat de cafeïna que contenia el cafè utilitzat als experiments i, 

a ser possible, la dels cafès de consum habitual i un altre consistent a 

enregistrar en forma de fotografies i gravacions en vídeo algunes de les 

imatges tan interessants que hem tingut oportunitat de veure al microscopi al 

llarg del nostre treball amb dàfnies.  

Així doncs, presentem el  treball experimental, que es troba subdividit en dues 

recerques diferents, una amb dàfnies i l’altra amb humans, en cada una de les 

quals diferenciem el treball amb organismes habituats al cafè i amb organismes 

no habituats. Els estudis previs necessaris i els treballs complementaris que 

hem esmentat estan inclosos en aquesta part experimental, en els punts on 

correspon.
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TREBALL EXPERIMENTAL 

1.1 Objectiu 

L’objectiu d’aquesta recerca és trobar resposta als següents problemes: 

� Problema 1: influeix el cafè sobre la freqüència cardíaca, en el temps 

immediat a la seva ingesta?  

� Problema 2: influeix el cafè sobre la freqüència cardíaca, en el temps 

immediat a la seva ingesta, si hi ha hagut una habituació prèvia ?  

Per resoldre aquests problemes, hem dividit el treball experimental en dues 

parts, és a dir, hem fet dos estudis diferents que requereixen tècniques de 

treball diferents. Primer intentarem donar resposta a aquests dos problemes 

amb dàfnies (Daphnia magna), conegudes comunament com a puces d’aigua, 

ja que a aquests petits crustacis per transparència i a través del microscopi 

se’ls pot veure clarament el cor bategar. El segon estudi, amb limitacions 

òbvies, és amb un grup de persones, per tal de comprovar si en aquest cas es 

produeixen uns efectes semblants. 

1.2 Recerca amb dàfnies 

1.2.1 Hipòtesis  de treball 

Donat que el cafè és una beguda estimulant, la primera resposta que 

preveuríem seria que augmenta la freqüència cardíaca. No obstant, tenint en 

compte algunes observacions realitzades en el Centre de recursos de 

Documentació i Experimentació de Ciències i Tecnologia1, i en resposta a la 

seva demanda de col·laboració, hem formulat les hipòtesis següents:  

� El cafè fa disminuir la freqüència cardíaca de les dàfnies en el temps 

immediat . 

� Aquest efecte és menor si les dàfnies estan habituades al cafè.  

                                                 
1  En aquest centre, unes proves aleatòries semblaven posar de manifest una disminució 

paradoxal  de la freqüència cardíaca en el temps immediat a la ingesta de cafè. 
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Si aquestes hipòtesis són certes, ha de succeir que: 

� En posar un grup de dàfnies un breu temps en un medi amb una 

concentració de cafè hauríem d’observar que la freqüència cardíaca 

disminueix. Fins i tot, a més elevada concentració de cafè el grau 

d’afectació hauria de ser major. 

� Si habituem un grup de dàfnies a una certa concentració de cafè i 

després les tractem de manera semblant a les anteriors, hauríem 

d’observar menys afectació en la pèrdua de freqüència cardíaca. 

Per això hem dividit l’experiment en dues parts. 

1.2.2 Experiment: I part 

En aquesta primera part estudiarem l’efecte del cafè sobre la freqüència 

cardíaca en dàfnies no habituades al cafè. 

1.2.2.1 Variables en estudi 

Hi ha dues variables a estudiar: la concentració de cafè i la freqüència 

cardíaca. En aquest cas, la concentració de cafè actua com a variable 

independent, ja que nosaltres triem quins valors li atorguem, i la freqüència 

cardíaca, com a variable dependent, ja que ve determinada pels valors donats 

a la independent. 

Nosaltres hem donat tres valors a la variable independent, és a dir, que hem fet 

tres tractaments, que corresponen a tres concentracions de cafè diferents: C, 

C/2 i C/4. 

Anomenem C a la solució de cafè de consum, una solució de 2’5g de Nescafé 

clàssic natural soluble en 50ml d’aigua mineral Viladrau. Obtenim la solució C/2 

diluint a la meitat C i la solució C/4 diluint a la meitat C/2. 

1.2.2.2 Controls de l’experiment 

Els controls de l’experiment són importants per tal d’aconseguir fiabilitat en els 

resultats. 
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� Per contrastar els resultats obtinguts hem utilitzat un blanc o patró, que 

és el valor de la freqüència cardíaca de les dàfnies en el seu medi 

natural abans d’entrar en contacte amb cafè.  

� En cada tractament hem fet deu rèpliques, és a dir, hem utilitzat deu 

dàfnies ja que considerem aquesta mostra raonablement adequada com 

per aconseguir uns resultats mínimament fiables. A més, per aconseguir 

una major exactitud en aquests hem pres tres mesures de la freqüència 

cardíaca de la dàfnia per a cada rèplica i situació. 

� Després de comprovar l’efecte del cafè en la freqüència cardíaca de les 

dàfnies hem volgut veure si aquestes es recuperaven i hem tornat a 

mesurar la seva freqüència cardíaca després d’un temps prefixat. 

Hem tingut en compte una sèrie de variables a controlar:  

- La temperatura ambient hauria de ser sempre la mateixa, ja que 

aquesta altera considerablement la freqüència cardíaca de les 

dàfnies. Nosaltres només l’hem poguda controlar realitzant 

aquesta part del treball experimental sempre en el mateix espai i 

tancant el màxim el diafragma al observar les dàfnies per tal 

d’evitar que la preparació s’escalfés degut a la llum. 

- La procedència i l’estat fisiològic de les dàfnies haurien de ser 

els mateixos, ja que aquests poden ser factors que incideixin en 

la freqüència cardíaca. Malgrat això sigui bastant difícil de 

controlar, hem procurat que almenys totes les dàfnies amb les 

que hem treballat fossin femelles. 

- El temps que transcorre des que la dàfnia entra en contacte amb 

la solució de cafè fins que es prenen les primeres mesures ha de 

ser sempre el mateix. Nosaltres hem establert que aquest temps 

sigui de dos minuts. 

- De la mateixa manera, els períodes de temps entre la primera 

mesura de la freqüència cardíaca d’una dàfnia en un medi 

determinat i la primera mesura de la freqüència cardíaca 
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Fig. 29. Material emprat en la pràctica. 

d’aquesta mateixa en el següent medi a treballar, tenint en 

compte que en un mateix medi es pren mesura de les deu 

dàfnies de forma seguida, han de ser els mateixos. 

- Aquest temps no es pot allargar molt donat que hem comprovat 

efectes molt adversos sobre les dàfnies, fins i tot invalidadors 

dels resultats. 

- No s’ha d’utilitzar una solució de cafè que porti unes hores 

preparada, ja que com més temps porta fet més possibilitat hi ha 

que s’hagin donat canvis en la seva composició.  

- La persona que compta les pulsacions de la dàfnia ha de ser 

sempre la mateixa. Tot i així, nosaltres hem organitzat el còmput 

de manera que fos sempre la mateixa la que comptés, però en 

un mateix tractament, per fer una distribució de treball més 

equilibrada.   

1.2.2.3 Procediment 

� Preparem la solució de cafè diluint 2’5 g 

de cafè soluble, pesats prèviament amb 

una balança electrònica, en 20 ml d’aigua. 

S’ha de tenir en compte que els productes 

emprats a l’hora de fer la dissolució de 

cafè han de ser sempre els mateixos. 

� En una bateria de deu vidres de rellotge numerats de l’u al deu posem 

una dàfnia en cada un d’ells 

amb una petita quantitat 

d’aigua del seu medi natural.  

� Numerem deu portaobjectes 

excavats de l’u al deu i posem 

la primera dàfnia al seu 

portaobjectes  corresponent 

amb l’ajut d’una pipeta Pasteur 

Fig. 28. Material emprat en 
preparar la dissolució de cafè 
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i amb unes poques fibres de cotó al damunt per tal de reduir-li la 

mobilitat. 

� Enfoquem la preparació al microscopi a 150x i ens disposem a observar 

el cor de la dàfnia, procurant tancar el màxim el diafragma per tal de no 

inquietar-la ni modificar la temperatura del medi, la qual cosa  seria una 

altra variable que podria influir en els resultats.     

� Una de nosaltres compta el 

nombre de pulsacions del cor 

de la dàfnia durant quinze 

segons mentre l’altra 

cronometra el temps. La 

freqüència cardíaca de la 

dàfnia és molt elevada, cosa 

que obliga a comptar les 

pulsacions durant quinze 

segons i després multiplicar 

aquest valor per quatre, per tal de calcular el nombre de pulsacions per 

minut. Per evitar errors prenem tres mesures de manera seguida i en 

calculem després el valor mitjà. 

� Retornem la dàfnia al seu vidre de rellotge pertinent. 

� Repetim el procediment esmentat amb les nou dàfnies restants 

procurant que sigui sempre la 

mateixa persona la que compti la 

freqüència cardíaca de la dàfnia. 

� Posem la dàfnia número u al 

portaobjectes excavat que li pertoca, 

on prèviament hi hem dipositat dues 

gotes de la solució de cafè. Com 

que al afegir la dàfnia inevitablement 

diluïm la concentració, renovem el 

medi absorbint amb paper de filtre 

Fig. 30. Treballant amb dàfnies. 

Fig. 31. Visió al microscopi d’una 
dàfnia femella en una dissolució de 
cafè paralitzada amb fibres de cotó 
(60x). 
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quatre vegades seguides la dissolució del portaobjectes mentre que amb 

l’ajut d’una pipeta Pasteur hi afegim la dissolució de cafè en qüestió.  

� Transcorreguts dos minuts, ens preparem per observar el cor de la 

dàfnia al microscopi i comptar-ne el nombre de pulsacions durant quinze 

segons repetint el procediment esmentat anteriorment. 

� Retornem la dàfnia al seu vidre de rellotge amb medi natural després 

d’haver-la tingut submergida en diferents recipients en aigua del seu 

medi per tal d’evitar que el vidre de rellotge quedi contaminat de cafè. 

� Repetim el procediment esmentat amb les nou dàfnies restants. 

� Per comprovar si la freqüència cardíaca de les dàfnies recupera el seu 

ritme habitual, després d’acabar amb el procés anterior, tornem a 

comptar, a través del microscopi, les pulsacions de cada una de les deu 

dàfnies en el seu medi natural. Per a cada dàfnia hauran transcorregut 

uns 40-50 mimuts. 

 

En experimentar amb les dilucions C/2 i C/4 el procediment a seguir és el 

mateix que al treballar amb la dissolució de cafè C a partir de la qual hem 

obtingut les altres dues. 

Per obtenir C/2 s’agafa un volum conegut de la solució C i se’n dobla el volum 

amb aigua. S’obté  la solució C/4 duplicant el volum de C/2 amb aigua o bé 

quadruplicant amb aigua el volum de C.   
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1.2.2.4 Resultats 

TAULA 1: Efectes de la solució C/4 en dàfnies no habituades al cafè. 

Medi natural C/4 Recuperació 

Nombre de pulsacions en 15 
segons 

Nombre de pulsacions en 15 
segons 

Nombre de pulsacions en 15 
segons Dàfnia 

Mesura  
1 

Mesura  
2 

Mesura 
3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Mesura  
1 

Mesura  
2 

Mesura  
3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Mesura  
1 

Mesura  
2 

Mesura  
3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Observacions 

1 79 77 76 309 84 75 70 305 67 66 64 263  

2 87 79 84 333 69 70 68 276 85 81 77 324 Amb ous 

3 88 88 83 345 74 76 75 300 88 80 87 340  

4 82 80 78 320 72 72 70 285 90 87 89 355 

Amb una cria. 
Amb cafè està 
inquieta i es 

mou molt 

5 84 70 75 305 49 47 45 188 † - - - 
Amb dues cries 
i presenta un 

ritme inconstant 

6 81 74 73 304 75 71 70 288 74 78 78 307  

7 80 78 75 311 80 78 72 307 84 86 82 336 Es contrau molt 

8 78 74 70 296 74 70 70 285 44 † - -  

9 75 75 74 299 † - - - - - - - Amb dues cries 

10 79 73 76 304 † - - - - - - -  

Mitjana    312’6    292’3    320’8  
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TAULA 2: Efectes de la solució C/2 en dàfnies no habituades al cafè. 

 

Medi natural C/2 Recuperació 

Nombre de pulsacions en 15 
segons 

Nombre de pulsacions en 15 
segons 

Nombre de pulsacions en 15 
segons Dàfnia 

Mesura  
1 

Mesura  
2 

Mesura 
3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Mesura  
1 

Mesura  
2 

Mesura  
3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Mesura  
1 

Mesura  
2 

Mesura  
3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Observacions 

Dàfnia 1 87 87 87 348 87 86 80 337 50 52 50 203 Amb una cria 

Dàfnia 2 99 97 99 393 87 80 80 329 † - - - Es belluga molt 

Dàfnia 3 100 100 100 400 78 80 77 313 † - - - Amb un ou de 
resistència 

Dàfnia 4 100 99 90 385 94 84 86 352 84 79 80 324 Amb tres cries 

Dàfnia 5 98 100 90 384 89 89 89 356 77 75 75 303 
Amb una cria 

molt 
desenvolupada 

Dàfnia 6 99 97 101 396 89 95 89 364 † - - - 

Amb dues cries 
molt 

desenvolupade
s 

Dàfnia 7 97 87 87 361 80 80 79 319 79 79 77 313  

Dàfnia 8 94 89 85 357 84 84 80 331 † - - -  

Dàfnia 9 91 91 94 368 87 80 87 339 91 84 84 345  

Dàfnia 10 90 89 97 368 69 69 69 276 86 84 89 345  

Mitjana    376’0    331’6    305’5  
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TAULA 3: Efectes de la solució C en dàfnies no habituades al cafè. 

 
Medi natural C Recuperació 

Nombre de pulsacions en 15 
segons 

Nombre de pulsacions en 15 
segons 

Nombre de pulsacions en 15 
segons 

Dàfnia 

Mesura  1 Mesura  2 Mesura 3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Mesura  1 Mesura  2 Mesura  3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Mesura  1 Mesura  2 Mesura  3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Observacions 

Dàfnia 1 85 90 90 353 65 69 70 272 † - - - Amb dues cries. 
Es belluga molt 

Dàfnia 2 90 87 88 353 26 44 46 155 † - - - Es belluga molt 

Dàfnia 3 90 99 90 372 85 90 89 352 90 100 100 387 

Amb una cria 
molt 

desenvolupada. 
Es belluga molt 

Dàfnia 4 90 90 89 359 79 80 79 317 † - - - 

És petita. Ha 
quedat atrapada 
entre les fibres 

de cotó. 
Dàfnia 5 80 83 80 324 52 56 55 217 64 57 54 233  

Dàfnia 6 80 89 80 332 25 21 50 128 † - - -  

Dàfnia 7 90 89 90 359 † - - - - - - - 

Es belluga molt. 
Té la cambra 

incubadora molt 
desenvolupada. 

Dàfnia 8 89 88 85 349 88 90 85 351 42 44 45 175 Es belluga molt 

Dàfnia 9 86 93 90 359 78 80 80 317 80 90 80 333 Té tres cries 

Dàfnia 10 90 90 90 360 † - - - - - - - Té tres cries. Es 
belluga molt. 

Mitjana    352’0    304’3    282  
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Observem que la freqüència cardíaca mitjana en un mateix medi varia bastant 

d’un tractament a un altre. Això probablement sigui degut a alguns factors que 

no ha estat possible controlar, com la temperatura ambient o l’estat fisiològic de 

les dàfnies en dies diferents. És per aquest motiu que per comparar els 

resultats cal expressar les freqüències cardíaques com valors relatius (%) 

respecte a la freqüència cardíaca inicial en cada cas i no utilitzar els valors 

absoluts. 

 

TAULA 1: 

En posar les dàfnies en contacte amb una dilució C/4 dues de les deu es moren 

abans que hagin passat dos minuts i una d’elles, com que dona valors 

extremadament baixos i possiblement distorsionadors dels resultats  i més tard 

acaba morint, hem pres el criteri que en casos com aquest no en tindrem en 

compte les dades a l’hora d’analitzar resultats. Així doncs, la freqüència 

cardíaca mitjana de les set dàfnies restants ha disminuït a un 93’51%, és a dir, 

en un 6’49%. 

En la recuperació dues de les vuit dàfnies supervivents es moren i la freqüència 

cardíaca mitjana de les sis restants s’ha recuperat fins a un 102’62% de 

mitjana, és a dir, que augmenta un 2,62% respecte a la freqüència cardíaca 

mitjana en el seu medi natural abans de posar-les en cafè. 

En total n’han mort quatre de les deu inicials.  

 

TAULA 2: 

En posar les dàfnies en contacte amb una dilució C/2 totes elles sobreviuen, 

així que, la seva freqüència cardíaca mitjana ha disminuït fins a un 88’19%, és 

a dir, en un 11’81%. 

En la recuperació s’observa que han mort quatre dàfnies i, per tant, només 

podem valorar la freqüència cardíaca mitjana de les altres sis, que ha disminuït 
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fins a un 81’25%, és a dir, en un 18’75%. Per tant, les dàfnies que han 

sobreviscut no han recuperat la seva freqüència cardíaca inicial. 

En total han mort quatre dàfnies. 

 

TAULA 3: 

En posar les dàfnies en contacte amb la solució C se’n moren dues i les 

freqüències cardíaques de dues de les sis restants, seguint el criteri explicat 

anteriorment, les hem descartat. Per tant, la freqüència cardíaca mitjana de les 

dàfnies ha disminuït fins a un 86’45%, és a dir, en un 13’55%. 

En la recuperació s’han mort quatre dàfnies, així doncs, la freqüència cardíaca 

mitjana de les quatre restants ha disminuït fins a un 80’11%, és a dir, en un 

19’89%, la qual cosa indica que no s’han recuperat. 

En total n’han mort sis. 

 

1.2.3 Experiment: II part 

En aquesta segona part estudiarem l’efecte del cafè sobre la freqüència 

cardíaca en dàfnies habituades al cafè, que contrastarem amb els resultats 

obtinguts a la primera part. 

1.2.3.1 Variables en estudi 

Pel que fa a aquesta part de l’experiment la variable dependent continua sent la 

freqüència cardíaca, però en canvi la variable independent és l’existència o no 

de la prèvia habituació al cafè. 

Cal tenir present que ja disposem dels resultats de la primera part de 

l’experiment, és a dir, de la freqüència cardíaca de les dàfnies no habituades al 

cafè, que en aquest cas és el patró de referència. Per tant, en aquesta segona 

part de l’experiment treballarem amb dàfnies habituades al cafè, ja que han 

estat 24h en un cultiu C/128, i contrastarem els resultats amb els de l’apartat 

anterior. 
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Degut als resultats obtinguts al llarg de l’experiment amb les dàfnies habituades 

al cafè, hem decidit fer-lo amb dues concentracions de cafè: C i C/2. 

En intentar aconseguir l’habituació se’ns ha presentat un problema addicional 

molt important que hem hagut de resoldre amb una petita investigació prèvia. 

En deixar les dàfnies en cultius de C/2 i C/4 se’ns han mort totes en poc temps, 

per la qual cosa hem decidit fer un petit estudi de supervivència utilitzant 

diferents dilucions de cafè amb l’objectiu de determinar quina és la màxima 

concentració de cafè a la qual les dàfnies sobreviuen 24h, donat que aquest és 

el temps que volem utilitzar per habituar-les i poder així tractar-les després. 

1.2.3.2 Estudi previ sobre la concentració de cafè per a l’habituació de les 
dàfnies 

Objectiu 

Determinar la màxima concentració de cafè a la qual les dàfnies sobreviuen 

24h.  

Procediment 

� Preparem una sèrie de dilucions successives a partir de la dissolució de 

cafè C, cada una la meitat de concentrada que l’anterior. A C/2 i a C/4 ja 

està clara la manca de supervivència, per la qual cosa no tornem a 

experimentar amb cap d’aquestes dues dilucions ni amb solució C. 

D’aquesta manera obtenim C/8, C/16, C/32, C/64 i C/128 (fig. 32).  

Fig. 32. Mostra de les diferents dilucions obtingudes a partir de la solució C. 
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� Amb l’ajut d’una pipeta Pasteur posem 5 dàfnies a cada medi de cultiu. 

Ens en cal un nombre reduït per la dificultat de veure-les clarament i fer 

un seguiment de la seva supervivència a cada observació, malgrat la 

foscor d’algunes de les dilucions. 

� Prenem nota de les dàfnies supervivents a cada recipient al llarg de 24h: 

cada hora durant les primeres 8 hores i cada dues hores al llarg de les 

16h restants. 

Resultats 

TAULA 4: Supervivència de les dàfnies al llarg de 24h en diferents 

concentracions de cafè. 

 

Nombre de dàfnies vives Temps (h) 
C/8 C/16 C/32 C/64 C/128 

1 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 4 5 
3 4 5 5 4 5 
4 4 5 5 4 5 
5 4 4 5 4 5 
6 3 4 4 3 5 
7 1 4 3 3 5 
8 0 2 3 3 5 
10 0 2 3 3 5 
12 0 0 3 3 5 
14 0 0 3 3 5 
16 0 0 3 3 5 
18 0 0 2 3 5 
20 0 0 2 3 5 
22 0 0 1 3 5 
24 0 0 0 2 5 
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GRÀFIC 1 
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El fet que en el cultiu C/8 cap dàfnia sobrevisqui més de 7h, en el C/16 s’hagin 

mort totes al cap de 12h, en el C/32 s’hagin mort totes passades les 22h i que 

en el C/64 arribin només dues dàfnies vives a les 24h, mentre que a C/128 

totes es mantinguin vives al cap de 24h, ens fa pensar que aquesta és la 

concentració que buscàvem. Cal aclarir, a més, que en un recipient duplicat 

d’aquest medi C/128 va passar exactament el mateix.  

Conclusió: 

La concentració més encertada per habituar les dàfnies a una solució de cafè 

durant 24h és C/128. 

 

1.2.3.3 Controls de l’experiment 

A nivell general, com ja hem esmentat anteriorment, el patró de referència, a 

l’hora de valorar els resultats de la segona part de l’experiment i comparar-los . 
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amb els de la primera, és la freqüència cardíaca de les dàfnies no habituades al 

cafè. 

La resta de controls de l’experiment són bàsicament els mateixos que en la 

primera part de la investigació. En aquest cas, però, observem que la 

freqüència d’origen per a valorar el canvi és a C/128 i la valoració de la 

recuperació torna a ser a C/128 (medi inicial o medi d’habituació). 

1.2.3.4 Procediment 

El procediment a seguir és el mateix que en la primera part de l’experiment, 

però els diferencien dos aspectes: 

� Les dàfnies provenen d’un cultiu de  cafè C/128 on han restat 24h. Hem 

utilitzat aquesta dilució per desenvolupar aquest experiment ja que 

C/128 és la màxima concentració de cafè a la qual hem comprovat que 

les dàfnies sobreviuen 24h. 

� A l’hora d’observar si les dàfnies recuperen la freqüència cardíaca que 

presentaven abans de posar-les en un medi diferent al del cultiu, no les 

tornem al seu medi natural, sinó que les posem al medi on havien estat 

durant 24h, és a dir, C/128.
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1.2.3.5 Resultats 

 

TAULA 5: Efectes de la solució C/2 en dàfnies cultivades 24h en un medi C/128 

C/128 C/2 Recuperació en C/128 
Nombre de pulsacions en 15 

segons 
Nombre de pulsacions en 15 

segons 
Nombre de pulsacions en 15 

segons Dàfnia 
Mesura  

1 
Mesura  

2 
Mesura 

3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Mesura  
1 

Mesura  
2 

Mesura  
3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Mesura  
1 

Mesura  
2 

Mesura  
3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Observacion
s 

Dàfnia 1 100 90 95 380 83 88 87 344 90 91 94 367  

Dàfnia 2 90 90 85 353 86 85 86 343 87 81 89 343 En C/128 es 
belluga molt 

Dàfnia 3 84 87 85 341 95 90 89 365 87 84 90 348  

Dàfnia 4 84 86 85 340 91 93 93 369 90 89 95 365  

Dàfnia 5 91 90 89 360 100 100 99 399 90 88 87 353  

Dàfnia 6 90 95 93 371 84 81 82 329 84 94 90 357 Amb ous de 
resistència 

Dàfnia 7 90 85 83 344 85 85 86 341 90 94 91 367 

Amb una 
cria molt 

desenvolupa
da 

Dàfnia 8 89 89 90 357 92 90 93 367 94 90 89 364 Està molt 
inquieta 

Dàfnia 9 96 95 94 380 95 89 90 365 80 88 83 335 Està molt 
inquieta 

Dàfnia 10 100 100 99 399 100 102 100 403 92 93 94 372  

Mitjana    362’5    362’5   357’1  
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TAULA 6: Efectes de la solució C en dàfnies cultivades 24h en un medi C/128 

 

C/128 C Recuperació en C/128 

Nombre de pulsacions en 15 
segons 

Nombre de pulsacions en 15 
segons 

Nombre de pulsacions en 15 
segons 

Dàfnia 

Mesura  
1 

Mesura  
2 

Mesura 
3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Mesura  
1 

Mesura  
2 

Mesura  
3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Mesura  
1 

Mesura  
2 

Mesura  
3 

Valor mitjà 
de la 

freqüència 
cardíaca 
(p/min) 

Observacion
s 

Dàfnia 1 83 81 77 321 76 76 77 305 95 92 93 373  

Dàfnia 2 80 80 82 323 80 80 83 324 94 90 90 365  

Dàfnia 3 85 82 84 335 77 73 79 305 94 88 89 361  

Dàfnia 4 86 84 86 341 82 82 82 328 95 88 88 361 Amb dues 
cries 

Dàfnia 5 84 84 84 336 83 80 83 328 93 89 89 361  

Dàfnia 6 90 87 87 352 86 84 82 336 89 84 89 349  

Dàfnia 7 94 89 87 360 89 89 88 355 91 87 88 355  

Dàfnia 8 89 91 89 359 80 80 80 320 89 87 87 351 

Amb dues 
cries 

desenvolupa
des. 

Es mou molt. 

Dàfnia 9 90 89 89 357 85 82 75 323 87 87 87 348  

Dàfnia 10 87 87 87 348 86 87 87 347 87 88 87 349  

Mitjana    343’2    327’1    357’3  
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TAULA 5: 

En posar les dàfnies, que hem tingut durant 24h en un cultiu C/128, en un medi 

C/2 totes elles sobreviuen i la seva freqüència cardíaca mitjana no varia 

respecte a la que tenien en medi C/128. 

En la recuperació totes les dàfnies continuen vives, però la seva freqüència 

cardíaca mitjana ha disminuït fins a un 98’51% respecte a la inicial, és a dir, en 

un 1’49%. 

No ha mort cap dàfnia.  

 

TAULA 6: 

En posar les dàfnies, habituades a un medi C/128, en la solució C totes deu 

sobreviuen i la seva freqüència cardíaca mitjana només ha disminuït fins a un 

95’31%, és a dir, en un 4’69%. 

En la recuperació no mor cap dàfnia i la seva freqüència cardíaca mitjana ha 

augmentat fins a un 104’12%, és a dir, un 4’11%, respecte a la que tenien en 

medi C/128. Per tant, podem dir que totes les dàfnies s’han recuperat. 

No ha mort cap dàfnia. 
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1.2.4 Anàlisi global dels resultats 

Resumim en el quadre següent (taula 7) algunes de les dades que clarament 

hem observat: 

TAULA 7: Comparació dels resultats obtinguts en dàfnies habituades i no 

habituades. 

C/4 C/2 C 

Dàfnies 

Mortalitat 

FC  en 
relació 

a la 
inicial 

FC 
recup. 

en 
relació a 
la inicial 

Mortalitat 

FC  en 
relació 

a la 
inicial 

FC 
recup. 

en 
relació 

a la 
inicial 

Mortalitat 

FC  en 
relació 

a la 
inicial 

FC 
recup. 

en 
relació a 
la inicial 

No 
habituades 4/10 93’51% 102’62% 4/10 88’19% 81’25% 6/10 86’45% 80’11% 

Habituades    0/10 100% 98’51% 0/10 95’31% 104’12% 

Si atenem als resultats obtinguts a la primera part de l’experiment, observem: 
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Podem afirmar que la freqüència cardíaca de les dàfnies no habituades  

disminueix de manera immediata al posar-les uns minuts en cafè, en major o 

menor mesura segons la concentració d’aquest. Quan les posem en una 

solució C/4 l’afectació és menor i les dàfnies recuperen la seva freqüència 

cardíaca habitual. En canvi, quan la concentració de cafè a la qual estan 

sotmeses és més elevada, com en el cas de C/2 i C, l’afectació és més gran i 

no es recuperen del tot passats 40-50 minuts en el seu medi natural. Malgrat 

sigui cert que a major concentració de cafè les dàfnies quedin més afectades, 

aquesta relació no és proporcional.  

Cal destacar també que en totes les concentracions de cafè, en major o menor 

mesura, hi ha hagut dàfnies que han mort. Això juntament amb el fet que les 

sotmeses a concentracions més elevades, solució C/2 i solució C, no recuperen 

la seva freqüència cardíaca habitual, ens fa pensar que el cafè representa un 

cert grau de toxicitat per a les dàfnies. Tot i així, el nivell d’afectació de cada 

dàfnia és diferent i això ens indica que existeix una diversitat en la reacció de 

GRÀFIC 5 
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les dàfnies en front al cafè, és a dir, que hi ha diferent susceptibilitat al cafè 

entre les dàfnies. 

El fet que en la solució C/4 hi hagi la mateixa mortalitat que en la solució C/2 

potser es podria atribuir a diferències en l’estat fisiològic de les dàfnies 

utilitzades en la primera concentració respecte a les de la segona. 

En resum, podem afirmar que a major concentració de cafè disminueix més la 

freqüència cardíaca de les dàfnies, se’n moren més i es recuperen menys. 

 

Si atenem als resultats obtinguts a la segona part de l’experiment, observem: 

 

 

 

 

 

 

100 100 98,51 100
95,31

104,12

60
65
70
75
80
85
90
95

100
105

Variació de la FC 
mitjana respecte a 

la FC inicial (%)

C/2 C

Solucions de cafè

Efectes del cafè sobre la freqüència cardíaca en les dàfnies 
habituades

Medi C/128

Amb cafè

Recupercaió

Supervivència de les dàfnies habituades 
en la solució C/2

100%

Dàfnies supervivents

Dàfnies mortes al entrar en contacte amb C/2

Dàfnies mortes en la recuperació

Supervivència de les dàfnies habituades 
en la solució C

100%

Dàfnies supervivents

Dàfnies mortes al entrar en contacte amb C

Dàfnies mortes en la recuperació

GRÀFIC 6 GRÀFIC 7 

GRÀFIC 8 



Cafè i freqüència cardíaca                                                                   Recerca amb dàfnies 

 

 

 

 

28 

Podem constatar que, malgrat la diversitat poc dispersa en el grau d’afectació 

al cafè de les dàfnies habituades a un cultiu C/128, com a terme mitjà, si la 

concentració de cafè és menor, com en el cas de la solució C/2, la freqüència 

cardíaca de les dàfnies ja no es veu alterada i si la concentració de cafè és més 

elevada, com en el cas de la solució C, sí que es veu afectada, però en menor 

mesura que en el cas de les dàfnies no habituades al cafè sotmeses a aquesta 

mateixa concentració. 

A diferència dels resultats obtinguts a la primera part de l’experiment, en 

aquesta segona part de la investigació no hi ha hagut mortalitat. Cal destacar a 

més que nosaltres hem treballat amb totes les dàfnies posades al cultiu 

d’habituació, supervivents totes elles, i que no hem treballat amb dàfnies 

seleccionades com a supervivents després de restar 24h en un cultiu C/128. 

Per tant, l’absència de mortalitat no es pot atribuir a una selecció prèvia i 

errònia de la mostra. 

El fet que a les dàfnies posades en una solució C/2 en la recuperació la 

freqüència cardíaca els disminueixi molt lleugerament podria ser explicat com a 

conseqüència del cansament provocat per l’estrès al qual han pogut estar 

sotmeses. En canvi, sorprèn que en sotmetre-les a la solució C, és a dir, a una 

concentració superior de cafè, en la recuperació la seva freqüència cardíaca 

s’excedeixi a l’habitual. Això es podria atribuir a una afectació a llarg termini a 

l’haver estat en una concentració de cafè molt més elevada a la que estaven 

habituades. 

Observem ara l’expressió gràfica en contrastar els resultats obtinguts amb les 

dàfnies no habituades i amb les dàfnies habituades:
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GRÀFIC 9  
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En resum, podem dir que a les dàfnies habituades al cafè els disminueix menys 

la freqüència cardíaca que en el cas de les no habituades, donat que l’efecte és 

inexistent (a C/2) o molt menor (a C). També sembla que el fet d’estar 

habituades elimini l’efecte tòxic perquè la mortalitat és nul·la. 

1.2.5 Conclusions de la recerca amb dàfnies 

Com a conclusió, podem afirmar que es compleixen les dues hipòtesis, amb 

alguns matisos addicionals: 

� Les dàfnies no habituades al cafè, al entrar-hi en contacte els disminueix 

la freqüència cardíaca en el temps immediat. Aquest efecte és més 

acusat com més concentrat és el cafè. A més, encara que apliquem a 

les dàfnies les solucions de cafè durant pocs minuts, els representa una 

certa toxicitat perquè provoca una mortalitat considerable. 

� En les dàfnies habituades prèviament al cafè, al entrar en contacte amb 

una concentració més elevada d’aquest, el grau d’afectació de la 

freqüència cardíaca en el temps immediat és molt inferior que en el cas 

de les no habituades, fins i tot, no es nota cap efecte si no és cafè 

concentrat. Ha desaparegut l’efecte tòxic causant de la mortalitat. S’ha 

de fer esment que cal tenir cura de trobar una encertada concentració de 

cafè per a fer el cultiu de l’habituació. 

1.2.6 Observacions 

1. Tot i que hem treballat amb cafè i que aquest inclou moltíssims compostos 

diferents, és interessant conèixer la concentració de cafeïna amb la qual 

hem estat treballant, donat que és a aquest component al que se li 

atribueixen bona part dels efectes del cafè. Per trobar la concentració de 

cafeïna que hi ha en el cafè de consum hem fet una petita recerca, com ja 

s’esmenta més endavant al treball complementari sobre el contingut en 

cafeïna del cafè que consumim 

D’aquesta manera hem obtingut la informació sobre quina és la 

concentració de cafeïna que conté el cafè que hem utilitzat, és a dir, el 

Nescafé clàssic natural soluble. A partir d’aquí hem calculat la concentració 
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de cafeïna continguda en les tres solucions de cafè que hem emprat per dur 

a terme l’experiment. Aquestes són: 

� Solució C: entre 1’84mg/ml i 2’28mg/ml de cafeïna, és a dir, una 

mitjana de 2’06mg/ml.  

� Solució C/2: entre 0’92mg/ml i 1’14mg/ml de cafeïna, és a dir, una 

mitjana d’1’03mg/ml. 

� Solució C/4: entre 0’46mg/ml i 0’57mg/ml de cafeïna, és a dir, una 

mitjana de 0’52mg/ml. 

2. No ens ha estat possible controlar totes les variables que hauríem desitjat, 

ja que algunes d’elles són gairebé impossibles de regular al cent per cent. 

Per exemple la temperatura ambient, la procedència i l’estat fisiològic de les 

dàfnies, és a dir, la seva edat, el moment del cicle vital en que es troben ( 

que tinguin més o menys cries a la cambra d’incubació, que tinguin ous o 

que no en tinguin...), etc. Com ja hem dit anteriorment, suposem que això 

podria explicar les diferències de freqüència cardíaca inicial d’un tractament 

a un altre, per la qual cosa hem parlat d’augment o disminució en termes 

relatius (%). 

3. Cal tenir present que en el transcurs de la investigació hem hagut d’anar 

buscant i trobant solucions per acurar detalls de les tècniques utilitzades 

que ens permetessin obtenir més fiabilitat en els resultats. Per exemple, la 

manera d’immobilitzar les dàfnies amb les fibres de cotó i d’alliberar-les 

després; la forma de manipular-les per poder fer bé la feina i alterar-les el 

mínim, la manera de no alterar les concentracions de cafè amb les que hem 

treballat... Tot això ha suposat repetir diverses vegades algunes parts de 

l’experiment.  

4. Cal afegir que tot i haver treballat amb deu dàfnies cada vegada, i que això 

ha multiplicat les hores de treball, estadísticament seria més vàlid treballar 

amb una mostra més gran.  

5. A partir d’aquí seria interessant fer investigacions similars per corroborar els 

resultats i obrir-ne de noves per respondre preguntes que han anat sorgint. 
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1.2.7 Treball complementari: Selecció de fotografies de les dàfnies 

d’experimentació obtingudes al microscopi  

Durant el treball experimental amb dàfnies vam tenir accés a un microscopi 

amb càmera connectat a un ordinador amb el programa Motic, amb el qual vam 

poder realitzar fotografies i vídeos de les dàfnies d’experimentació. 

Posteriorment, vam poder tractar-les amb el mateix programa per fer mesures, 

indicar noms o destacar elements. 

Algunes d’aquestes imatges ja han estat adjuntades a l’apartat teòric que tracta 

aquests petits crustacis. De les fotografies restants, n’hem volgut fer un recull 

que presentem a continuació: 

 

 

 
Fig. 33. Dàfnia femella (40x) 

 
 Fig. 34. Dàfnia femella amb tres cries a la 

cambra d’incubació (40x) 
 

 

 

 

Fig. 35. Detall dels ous partenogenètics i del cor 
d’una dàfnia (100x) 

 

 Fig. 36. Muda de dàfnia (40x) 
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Fig. 37. Dàfnia femella amb mesures de llarg i ample 
(40x) 

 

 Fig. 38. Detall de l’intestí de dàfnia defecant 
(100x) 

 

 

 

 
Fig. 39. Cria de dàfnia (40x) 

 
 Fig. 40. Dàfnia femella amb ous 

partenogenètics (40x)  
 

 

 

 
Fig. 41. Cap de dàfnia femella (100x) 

 
 Fig. 42. Dàfnia femella amb detalls del cap i 

diàmetre de l’ull (100x) 
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Fig. 43. Dàfnia femella amb cries (40x)  
 

 Fig. 44. Dàfnia morta en descomposició (40x) 
 

 

 

 
Fig. 45. Ous de resistència o efipi (100x) 

 
 Fig. 46. Ous de resistència o efipi (40x) 

 

 

 

 
Fig. 47. Detall dels ous a la cambra d’incubació 

(40x) 
 

 Fig. 48. Dàfnia femella amb cries (40x) 
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Fig. 49. Dàfnia femella amb ous 

partenogenètics (40x) 
 

 Fig. 50. Dàfnia mascle (100x) 
 

 

 

 

Fig. 51. Dàfnies femelles joves (40x) 
 

 Fig. 52. Dàfnia femella amb cries (40x) 
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1.3 Recerca amb humans 

1.3.1 Hipòtesis de treball 

Les bases per a formular les hipòtesis de treball amb humans són les mateixes 

que hem esmentat en la part experimental amb les dàfnies: bàsicament, 

col·laborem en la recerca proposada pel CEDECT, aportant dades sobre la 

possible i paradoxal disminució immediata de la freqüència cardíaca en beure 

cafè. 

Les hipòtesis que volem demostrar són les següents: 

� Als humans, el cafè produeix una disminució de la freqüència cardíaca 

en el temps immediat a la seva ingesta. 

� Aquesta disminució és menor quan es tracta de persones habituades a 

prendre’n. 

Suposant que la primera hipòtesi fos certa, si mesurem la freqüència cardíaca 

en un grup de persones després de prendre una tassa de cafè hauríem 

d’observar una disminució respecte a la freqüència cardíaca inicial, a diferència 

d’un grup que només hagués pres una tassa d’aigua. 

Suposant que la segona hipòtesi fos certa, si mesurem la freqüència cardíaca 

en un grup de persones habituades a prendre cafè després de prendre’n una 

tassa, hauríem d’observar una menor disminució de la freqüència cardíaca que 

en un grup de no habituats. 

Per tant, també en aquest cas dividim l’experiment en dues parts. Però per 

abordar aquesta recerca ens va caldre fer dos estudis previs: un per 

seleccionar la mostra de persones adients i l’altre per decidir quin instrument de 

mesura de la freqüència cardíaca podíem utilitzar, cosa que condicionava molt 

el procediment a seguir.  

1.3.2 Estudi previ sobre la selecció de la mostra 

Era important fer primer una selecció de les persones candidates a formar part 

de l’estudi perquè havien de complir una sèrie de condicions imprescindibles, 
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per tal de poder controlar el màxim de variables que podien interferir en els 

resultats i per comptar amb dades que ens poguessin ajudar a entendre’ls. 

Per això vam elaborar el següent qüestionari:  

QÜESTIONARI 

1. Home           Dona  

2. Indiqui la franja d’edat que li correspon: 

      17-40 anys          40-60 anys            més de 60 anys 

3. Pren cafè amb cafeïna?   Sí            No 

Si és que sí, quants en pren diàriament? 

               1              2           3             >3   

4. Pren té, coca-cola amb cafeïna, red-bull, burn o similar?    

           Sí               No  

           Quin:...................... 

           Amb quina freqüència:.................................................  

5. Està prenent actualment algun medicament que contingui cafeïna? 

  Quin:...................... 

  Amb quina freqüència:................................................. 

6. Practica habitualment algun tipus d’activitat física? 

      Quina:......................... 

       Amb quina freqüència:................................................  

7. Pateix o ha patit algun tipus de problema cardiovascular?  

                        Sí             No 

        Quin:...................... 

8. Porta marcapàs? 

                        Sí                         No  
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Vam passar aquest qüestionari a unes quaranta persones, havent descartat ja 

de passar-lo a d’altres pel seu perfil poc adient. 

Definitivament en vam seleccionar 20 com a idònies dintre de les possibilitats, 

deu persones no habituades al cafè, cinc homes i cinc dones, i deu persones 

habituades al cafè, bevedores de 2-3 tasses de cafè al dia, també cinc homes i 

cinc dones. Hem hagut d’admetre una franja d’edat força ampla per aconseguir 

voluntaris que s’ajustessin a altres característiques  que consideràvem 

prioritàries. 

Presentem a continuació les dades de les persones que definitivament han 

constituït la mostra. 
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TAULA 8: Dades de la mostra  

Sexe Consumidor de productes 
cafeïnats 

Activitat física Problemes 
cardiovasculars Habituació 

Sí No Sí No Sí No 
Marcapàs 

Humans 
Home  Dona 

Edat No 
habituació 

1 
c/dia 

2 
c/dia 

3 
c/dia 

>3 
c/dia Quins? Freqüència  Quina? Freqüència  Quin?  Sí No 

1 X  41 x       x   x  x  x 

2 X  17 x     Coca-
cola 2/setmana  Ciclisme 2/setmana   x  x 

3 X  17 x     Coca-
cola 3/setmana  Gimnàs 3/setmana   x  x 

4  X  17 x       x Córrer i 
senderisme 

1-
2/setmana   x  x 

5 X  17 x       x 
Ciclisme, 
córrer i 
gimnàs 

2/setmana   x  x 

6  x 25 x     Coca-
cola 1/setmana    x  x  x 

7  x 17 x       x Gimnàs 3/setmana   x  x 
8  x 17 x       x Ciclisme  2/setmana   x  x 

9  x 17 x     

Nestea, 
té i 

coca-
cola 

0-2/setmana  Ballet 2/setmana   x  x 

10  x 17 x     Nestea 
i té 2/setmana  Gimnàs 2/setmana   x  x 

                   

11 X  59     x    x Córrer i 
senderisme  5/setmana   x  x 

12 X  53    x    x gimnàs 1/setmana   x  x 
13 X  50    x    x Senderisme 1/mes   x  x 
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14 X  27    x  
Te i 

coca-
cola 

1/setmana  Escalada 1/setmana   x  x 

15 x  32   x   Coca-
cola esporàdicament    x  x  X 

16  x 58    x    x   x  x  X 
17  x 53   x   Te 4/setmana    x  x  X 
18  x 48   x     x Caminar 3h/setmana   x  X 

19  x 27   x   Coca-
cola esporàdicament    x  x  X 

20  x 20   x   Nestea 2/setmana    x  x  X 
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1.3.3 Estudi previ per a determinar l’instrument de mesura de la 

freqüència cardíaca 

Cal destacar la dificultat pel disseny d’aquest experiment, condicionat per un 

procediment adequat i per l’ús d’un instrument de mesura assequible i amb el 

menor marge d’error possible per augmentar la fiabilitat dels resultats. Pel que 

fa a l’instrument de mesura hem estat provant prèviament amb diverses 

possibilitats: 

1. Hem hagut de descartar la presa i enregistrament de dades per mitjà de la 

consola Multilog Pro que funciona amb el programa informàtic Multilab, 

perquè malgrat el seminari de física i química de l’institut ens facilitava 

aquest material, no disposàvem del sensor de freqüència cardíaca, que era 

imprescindible. El vam sol·licitar al CEDECT, però 

aquest sensor no està en servei de préstec. 

Poder disposar d’aquest recurs hauria facilitat molt el 

treball perquè hauria permès l’enregistrament 

instantani de la freqüència cardíaca de cada individu a 

intervals de temps molt petits i, per tant, hauríem 

obtingut fàcilment moltes dades que, a més, després 

hauríem pogut tractar amb el mateix programa.  

2. Després de provar amb algunes mostres prèvies, hem 

hagut de descartar també l’ús d’un pulsòmetre com a 

estri de mesura per dos motius: 

� Perquè dóna valors instantanis de la freqüència cardíaca i si la presa 

de dades, que ha de ser manual, no la fem amb molta freqüència, 

cosa que és impossible, les dades recollides poden ser poc 

representatives del que està succeint a la realitat. 

� Perquè resulta força incòmode per a la persona objecte de la 

investigació, donat que s’ha de posar el cinturó que conté el sensor 

en contacte amb la pell, sota el pit i humit.  

 

Fig. 53.  Consola 
Multilog Pro. 
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3. Hem provat també d’utilitzar un esfigmomanòmetre, que ens enriquia amb 

dades sobre els valors de la pressió arterial sistòlica i diastòlica, a més de 

donar-nos el valor de la freqüència cardíaca. Tot i així, aquestes mesures 

també eren instantànies i no es podien fer amb molta  freqüència, de la 

mateixa manera que tampoc era gaire agradable de repetir per al subjecte 

amb el que s’estava investigant i no es podia controlar el moment exacte de 

la presa de dades. 

     

 

4. Assessorades pel CEDECT, hem provat de mesurar la freqüència cardíaca 

manualment, seguint el mètode convencional, és a dir, prenent el pols en un 

punt accessible, com l’artèria radial a nivell del canell, i amb una freqüència 

de presa de dades raonable. Aquest semblava un sistema més fiable per a 

l’obtenció de dades dintre de les possibilitats, però donava una gran 

incertesa per possible error humà. 

Fig. 56. Esfigmomanòmetre Fig. 57. Individu fent ús d’un 
esfigmomanòmetre 

Fig. 54. Sensor de freqüència 
cardíaca. 

Fig. 55. Individu fent ús del sensor de 
freqüència cardíaca. 
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5. Finalment, hem intentat resoldre 

aquesta dificultat amb l’ús 

complementari d’un fonendoscopi i, per 

tant, comptant directament els batecs 

cardíacs per minut sempre que hem 

pogut o ha resultat convenient.          

  

 
 

 

 

 

1.3.4 Experiment: I part 

En aquesta primera part estudiarem l’efecte del cafè sobre la freqüència 

cardíaca de persones no habituades a prendre’n. 

1.3.4.1 Variables en estudi i controls de l’experiment 

Estudiem la variació de freqüència cardíaca, corresponent a la variable 

dependent, en funció de la ingesta de cafè, que és la variable independent. 

Hem utilitzat una única solució de cafè de composició i concentració definides: 

2’5g de Nescafé clàssic natural soluble en 50ml d’aigua mineral Viladrau, a 

temperatura ambient i sense cap edulcorant. 

Cal tenir present que hem administrat cafè a persones voluntàries, a les quals 

els oferim cafè sense edulcorants i a temperatura ambient per tal d’evitar 

interferències en els resultats. Per tot plegat, ens hem vist obligades a restringir 

al màxim el nombre de tractaments. 

Pel que fa a la freqüència cardíaca (variable dependent), donat que no 

disposem d’informació prou concreta respecte al temps que pot transcórrer des 

de la ingesta de cafè fins a posar-se de manifest l’efecte que volem comprovar, 

hem pres diverses mesures de la freqüència cardíaca al llarg d’un període 

raonable de temps (cada dos minuts al llarg de setze minuts) i sempre fent 

servir de referència la freqüència cardíaca inicial, en estat de repòs, abans de 

prendre el cafè. 

Fig. 58. Prenent el pols d’un individu 
manulament a l’artèria radial, i els batecs 
cardíacs amb l’ús d’un fonendoscopi. 
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Hem fet l’estudi amb una mostra de deu persones, cinc homes i cinc dones. 

Han servit de blanc els resultats previs obtinguts en un mostreig amb persones 

del mateix grup havent begut aigua sense el cafè dissolt.  

Hem procurat controlar moltes variables que podien incidir en els resultats, però 

això no ha estat sempre possible. Hem donat prioritat al consum baix d’altres 

productes amb cafeïna, però no ha estat possible restringir la franja l’edat dels 

individus, per exemple. 

Hem procurat evitar tota mena d’incidències externes que poguessin ser causa 

de canvis en la freqüència  cardíaca. 

1.3.4.2 Procediment 

Sobre una mostra de deu persones (número 1 a la 10) no habituades a prendre 

cafè, el procediment es basa en subministrar una tassa d’aigua sense cafè 

dissolt a algunes d’aquestes persones decidides a l’atzar i, en un altre moment, 

subministrar una tassa de cafè a tot el grup. D’aquesta manera, si hi ha 

diferència de resultats podrem atribuir-la realment al cafè. 

En concret, el procediment és el següent: 

� Preparem 50ml d’aigua mineral Viladrau sense el cafè (que 

subministrarem a alguns dels deu individus del grup) o bé el cafè amb 

50ml de l’aigua especificada i 2’5g de Nescafé clàssic natural soluble a 

temperatura ambient i sense cap edulcorant (que subministrarem als 

individus 1 al 10). 

� Expliquem a la persona objecte de l’experimentació la importància de 

mantenir un estat de repòs i de relaxació per evitar canvis de freqüència 

cardíaca deguts a altres causes. 

� Mesurem, pel mètode explicat anteriorment, la freqüència cardíaca de la 

persona objecte de l’experiment, després de romandre cinc minuts en 

repòs i sense parlar. Repetim la mesura per confirmar el resultat. 

� Fem prendre el cafè (o l’aigua sense cafè en el cas del grup control) a la 

persona en qüestió i posem el cronòmetre en marxa just en el moment 

en què se l’acaba de prendre. 
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� A partir d’aquest instant anem mesurant la freqüència cardíaca cada dos 

minuts durant setze minuts, començant pel minut dos, i anem anotant els 

resultats. 

És important insistir que la persona sotmesa a la prova no ha de fer cap tipus 

d’esforç, ni tan sols per parlar, i que s’han d’evitar tota mena d’estímuls externs 

i canvis emocionals. 

1.3.4.3 Resultats 

A continuació presentem els resultats obtinguts amb el grup control, és a dir, 

aquelles persones del grup d’experimentació que han begut aigua sense cafè 

(taula 9), i els resultats obtinguts  amb tots quan han begut el cafè (taula 11). 

Donat que les freqüències cardíaques inicials són molt diverses, per poder 

comparar els resultats, aquests estan expressats en percentatges respecte a la 

freqüència cardíaca inicial en cada cas a les taules 10 i 12, respectivament.  
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TAULA 9: Freqüències cardíaques observades en prendre una tassa d’aigua en persones no 

habituades a prendre cafè. 

Freqüència cardíaca 

Després de prendre el volum d’aigua sense el cafè 
Individus 

Abans 
de 

prendre 
aigua 

Minut   
2 

Minut   
4 

Minut   
6 

Minut   
8 

Minut 
10 

Minut 
12 

Minut 
14 

Minut 
16 

1 71 72 72 70 70 71 72 72 72 

3 53 54 54 54 55 55 55 55 55 

4 59 59 59 59 59 60 60 60 60 

8 87 87 88 86 87 86 87 88 87 

9 70 69 70 70 70 70 70 70 71 

10 65 64 64 65 64 63 63 64 65 

 
TAULA 10: Freqüències cardíaques observades en prendre una tassa d’aigua en persones no 

habituades a prendre cafè, expressades en % respecte a la freqüència cardíaca inicial. 

Freqüència cardíaca 

Després de prendre el volum d’aigua sense el cafè 
Individus 

Abans 
de 

prendre 
aigua 

Minut   
2 

Minut   
4 

Minut   
6 

Minut   
8 

Minut 
10 

Minut 
12 

Minut 
14 

Minut 
16 

1 100 101 101 99 99 100 101 101 101 

3 100 102 102 102 104 104 104 104 104 

4 100 100 100 100 100 102 102 102 102 

8 100 100 101 99 100 99 100 101 100 

9 100 99 100 100 100 100 100 100 101 

10 100 98 98 100 98 97 97 98 100 
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TAULA 11: Freqüències cardíaques observades en prendre una tassa de cafè en persones no 

habituades a prendre’n (els individus de l’1 al 5 són homes i del 6 al 10 són dones). 

Freqüència cardíaca 

Després de prendre cafè 
Individus 

Abans 
de 

prendr
e cafè 

Minut   
2 

Minut   
4 

Minut   
6 

Minut   
8 

Minut 
10 

Minut 
12 

Minut 
14 

Minut 
16 

1 87 81 74 75 70 78 82 90 88 

2 65 63 60 65 65 63 62 65 64 

3 54 52 49 52 53 52 53 54 56 

4  54 54 45 45 46 48 50 50 52 

5 70 69 67 67 64 66 63 64 66 

          

6 80 75 73 73 79 73 73 74 69 

7 54 55 54 51 51 50 52 52 54 

8 76 55 60 64 67 69 72 68 70 

9 86 86 79 76 80 80 82 79 84 

10 79 76 73 74 72 60 60 70 67 

 
 

TAULA 12:  Freqüències cardíaques observades en prendre una tassa de cafè en persones no 

habituades a prendre’n, expressades en % respecte a la freqüència cardíaca inicial. 

Freqüència cardíaca 

Després de prendre cafè 
Individus 

Abans 
de 

prendre 
cafè 

Minut   
2 

Minut   
4 

Minut   
6 

Minut   
8 

Minut 
10 

Minut 
12 

Minut 
14 Minut 16 

1 100 93 85 86 80 90 94 103 101 

2 100 97 92 100 100 97 95 100 98 

3 100 96 91 96 98 96 98 100 104 

4  100 100 83 83 85 89 93 93 96 

5 100 99 96 96 91 94 90 91 94 

          

6 100 94 91 91 99 91 91 93 86 

7 100 102  100 94 94 93 96 96 100 

8 100 72 79 84 88 91 95 89 92 

9 100 100 92 88 93 93 95 92 98 

10 100 96 92 94 91 76 76 89 85 
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A partir dels resultats obtinguts a la taula 9 (taula 10 en %) amb el grup control i 

amb l’experiència de les múltiples mesures fetes prenem el criteri de no 

considerar significatius els canvis de ±4% en la freqüència cardíaca, donat que 

poden ser deguts simplement a la impossibilitat d’una apreciació més exacta o 

a lleugeríssimes oscil·lacions instantànies per causes molt diverses i en general 

desconegudes. Per tant, considerarem canvis de freqüència cardíaca 

mínimament significatius a partir d’un increment o una disminució del 5%. 

Observem que marquem a les taules en color blau les disminucions més 

acusades o iguals al 5% i també en cada cas la màxima disminució. 

Tinguem en compte que els individus de l’1 al 5 són homes i del 6 al 10 són 

dones.  

Observem que: 

� En el grup que només ha pres aigua i no cafè (taula 10) no hi ha canvis 

significatius de freqüència cardíaca en cap cas al llarg dels setze minuts. 

� El grup que ha pres cafè (taula 12) manifesta una disminució de la 

freqüència cardíaca de forma més o menys significativa en tots els 

casos. Aquests canvis són més acusats en dones (individus del 6 al 10) 

que en homes (individus de l’1 al 5). En el cas dels homes la màxima 

disminució oscil·la entre un 8% i un 20% i en les dones, entre un 7% i un 

28%. 

� Pel que fa al moment en què es dóna la màxima davallada, aquest és 

força variable. En homes es produeix principalment en el quart minut o 

bé entre els minuts vuit i dotze i en les dones no es dóna en un temps 

determinat sinó que en cada cas és diferent. 

� Dins el període de setze minuts, s’arriba a observar una mica la 

tendència a la recuperació, la qual cosa es dóna més clarament en 

homes que en dones.   

1.3.5 Experiment: II part 

En aquesta segona part estudiarem l’efecte del cafè sobre la freqüència 

cardíaca de persones habituades a prendre’n, que contrastarem amb els 

resultats obtinguts a la primera part. 
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1.3.5.1 Variables en estudi i controls de l’experiment 

En aquest cas la variable dependent torna a ser la variació de freqüència 

cardíaca, però la variable independent és el fet d’estar o no habituat al cafè. 

Només utilitzarem un grup d’habituats d’una manera semblant ( 2-3 tasses de 

cafè al dia) i el grup de no habituats serà el de la primera part de l’experiment, 

que alhora ens serveix ara de blanc o patró. 

La resta de variables a controlar són bàsicament les mateixes que en la 

primera part de l’experiment, però ara a més cal tenir cura de la quantitat de 

cafè ingerida: la que subministrem no es pot sumar a cap cafè que hagi pres 

prèviament l’individu que participa en l’experiment. 

1.3.5.2 Procediment 

El procediment a seguir és el mateix que en la primera part de l’experiment 

amb humans, havent-se donat la selecció prèvia fonamentada en el grau 

d’habituació (2-3 cafès al dia). A tots els individus  els subministrem una tassa 

de cafè, però en aquest cas sovint és necessari fer la prova a primera hora del 

matí o en qualsevol cas tenint cura que l’individu no s’hagi pres algun dels seus 

cafès habituals pel seu compte.  

1.3.5.3 Resultats 

Presentem a continuació a la taula 13 els valors de freqüència cardíaca 

observats i, de la mateixa manera com ho hem fet a la primera part de 

l’experiment, per poder comparar els resultats estan expressats en 

percentatges respecte a la freqüència cardíaca inicial en cada cas a la taula 14 
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TAULA 13: Freqüències cardíaques observades en prendre una tassa de cafè en persones 

habituades a prendre’n (els individus de l’11 al 15 són homes i del 16 al 20 són dones). 

Freqüència cardíaca 

Després de prendre cafè 
Individus 

Abans 
de 

prendre 
cafè 

Minut   
2 

Minut   
4 

Minut   
6 

Minut   
8 

Minut 
10 

Minut 
12 

Minut 
14 

Minut 
16 

11 52 56 51 51 51 53 51 52 52 

12 54 54 52 55 55 54 54 54 55 

13 71 72 68 72 73 70 75 69 70 

14 63 63 63 66 66 60 61 62 65 

15 83 83 80 79 82 87 81 83 80 

          

16 70 71 71 69 70 70 72 71 69 

17 70 70 69 70 72 72 75 73 74 

18 87 90 90 90 92 92 88 88 88 

19 76 74 76 72 72 70 70 72 74 

20 69 67 62 64 64 67 68 72 66 

 

 
TAULA 14: Freqüències cardíaques observades en prendre una tassa de cafè en persones 

habituades a prendre’n, expressades en % respecte a la freqüència cardíaca inicial. 

Freqüència cardíaca 

Després de prendre cafè 
Individus 

Abans 
de 

prendre 
cafè 

Minut   
2 

Minut   
4 

Minut   
6 

Minut   
8 

Minut 
10 

Minut 
12 

Minut 
14 

Minut 
16 

11 100 108 98 98 98 102 98 100 100 

12 100 100 96 102 102 100 100 100 102 

13 100 101 96 101 103 99 106 97 99 

14 100 100 100 105 105 95 97 98 103 

15 100 100 96 95 99 105 98 100 96 

          

16 100 101 101 99 100 100 103 101 99 

17 100 100 99 100 103 103 107 104 106 

18 100 103 103 103 106 106 101 101 101 

19 100 97 90 93 93 97 99 104 96 

20 100 97 100 95 95 92 92 95 97 
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En aquest cas seguim els mateixos criteris explicats anteriorment per valorar 

els resultats: considerarem canvis de freqüència cardíaca mínimament 

significatius a partir d’un increment o una disminució del 5%. Observem que 

marquem a les taules aquests canvis: en color blau les disminucions més 

acusades o iguals al 5% i ara, a més, en vermell els increments superiors o 

iguals al 5% que observem que es donen en alguns casos. Remarquem també 

en cada cas la màxima disminució i el màxim augment. Tinguem en compte 

que els individus 11 a 15 són homes i els individus 16 a 20 són dones. 

Observem que: 

� Només es dóna una disminució significativa de la freqüència cardíaca en 

quatre de les deu persones: dos homes i dues dones. 

� Aquestes davallades en el seu valor màxim són poc acusades, però ho 

són una mica més en dones (entre el 8%i el 10%) que en homes (del 

5%). 

� Per contra, crida l’atenció que en cinc dels deu casos s’observa un 

increment significatiu de la freqüència cardíaca en algun moment, en 

tres de cinc homes i dues de cinc dones. Aquest increment en els seu 

valor màxim oscil·la entre el 5% i el 8% en homes i entre el 6% i el 7% 

en dones. 

� En tres casos (dos homes i una dona) no es produeixen canvis 

significatius. 

� En general, el moment en què es dóna la màxima disminució de 

freqüència cardíaca no és sempre el mateix: en alguns casos es dóna 

als primers minuts (4-6 min) i en altres en els minuts posteriors (10-12 

min). Recordem, però, que només es tracta de quatre persones. 

� Pel que fa al moment en què es dóna el màxim increment de la 

freqüència cardíaca, excepte en el cas d’un home en què aquesta té lloc 

al minut dos, en la resta de casos es dóna en un temps més tardà (6-12 

min). Només es tracta però de cinc persones. 

� No s’arriba a observar amb claredat una tendència  a la recuperació al 

final dels setze minuts. 
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1.3.6 Anàlisi global dels resultats 

Resumim en el quadre següent (taula 15) algunes de les dades que clarament 

hem observat: 

TAULA 15: Comparació dels resultats obtinguts en persones habituades i no habituades, 

diferenciant sexes. 

Casos en què s’observa una 
disminució significativa de la FC en 

prendre una tassa de cafè 

Casos en què s’observa un 
augment significatiu de la FC en 

prendre una tassa de cafè   

Nombre de 
casos respecte 

al total 

Valor de la 
disminució 

màxima 

Nombre de 
casos respecte 

al total 

Valor de 
l’augment 

màxim 

Homes 5/5 
Entre 8% i 20% 
(20%, 8%, 9%, 

17%, 9%) 
0/5 - 

No 
habituats 

Dones 5/5 
Entre 7% i 28% 
(14%, 7%, 28%, 

12%, 24%) 
0/5 - 

Homes 2/5 5% (5%, 5%) 3/5 Entre 5% i 8% 
(8%, 5%, 5%) 

Habituats 

Dones 2/5 Entre 8% i 10% 
(10%, 8%) 2/5 Entre 6% i 7% 

(7%, 6%)  

 

A continuació presentem els gràfics referents al nombre de casos en què es 

posa de manifest una disminució significativa de la freqüència cardíaca.  

 

 

 

 

 
 

 

GRÀFIC 12 GRÀFIC 13 

Nombre de casos, entre les persones no 
habituades, en què es posa de manifest una 

disminució de la FC després de prendre aigua

0

6

Casos en què es posa de manifest una disminució de la FC després de prendre
aigua

Casos en què no es posa de manifest una disminució de la FC després de
prendre aigua

Nombre de casos, entre les persones no 
habituades, en què es posa de manifest una 
disminució de la FC després de prendre una 

tassa de cafè 

10

0

Casos en què es posa de manifest una disminució de la FC després de prendre
una tassa de cafè 
Casos en què no es posa de manifest una disminució de la FC després de
prendre una tassa de cafè 
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Si comparem els resultats obtinguts a la taula 10 i gràfic 12 amb els de la taula 

12 i gràfic 13 podem deduir que la disminució de freqüència cardíaca 

observada és deguda a la ingesta de cafè, ja que en tots els individus que han 

pres cafè s’observa una davallada de la freqüència cardíaca i en canvi en el 

grup que han pres el mateix volum d’aigua sense cafè la freqüència cardíaca es 

manté pràcticament constant. 

Comparant taula 12 i el gràfic 13 amb la taula 14 i el gràfic 14, es posa de 

manifest que tots els individus no habituats al cafè experimenten una 

disminució de la freqüència cardíaca en el temps immediat a la seva ingesta i 

en canvi, només en quatre dels deu individus habituats es produeix aquest 

tipus de variació. Per tant la diferència ha de ser deguda al fet de l’habituació. 

Tot seguit, presentem la representació gràfica dels resultats recollits a les 

taules (separant en la majoria dels casos segons el sexe dels individus).  

GRÀFIC 14 
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GRÀFIC 15: grup control (homes i dones) 
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GRÀFIC 17 

GRÀFIC 16 
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GRÀFIC 18 
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Comparant el gràfic 15 amb els gràfics 16 i 17 tornem a comprovar l’efecte del 

cafè disminuint la freqüència cardíaca tant en homes com en dones, potser 

d’una manera més acusada en dones. 

Comparant els gràfics 16 i 17 (dades corresponents a la taula 12) amb els 

gràfics 18 i 19 (dades corresponents a la taula 14) observem, tal com hem 

expressat a la taula comparativa (taula 15), que l’efecte és menor en els 

habituats pel que fa a la màxima disminució i observem alhora uns casos on es 

posa de manifest l’efecte contrari. 

Per diferenciar amb certesa els resultats segons el sexe caldria fer noves 

investigacions, però amb mostres més grans. 

Respecte al moment en què es donen els canvis més significatius de la 

freqüència cardíaca i a una possible recuperació d’aquesta no es poden treure 

conclusions clares. Caldria fer també noves investigacions.   

1.3.7 Conclusions de la recerca amb humans 

Com a conclusió, podem afirmar que es compleixen les dues hipòtesis, amb 

alguns matisos addicionals: 

� Als humans, el cafè produeix una disminució de la freqüència cardíaca 

en el temps immediat a la seva ingesta, per tant, es compleix la primera 

hipòtesi segons hem pogut deduir amb les dades obtingudes a la 

primera part de l’experiment. Podem afegir, a més, que aquesta 

disminució de la freqüència cardíaca és major en el cas de les dones 

que en el dels homes. 

� Aquest efecte és menor quan es tracta de persones habituades a 

prendre’n. En aquest cas només es veuen afectades per la disminució 

de la freqüència cardíaca algunes persones, i no totes, i en grau 

clarament menor, segons hem pogut comprovar amb les dades 

obtingudes a la segona part de l’experiment comparades amb les de la 

primera. Per tant, es compleix la segona hipòtesi, però la podem matisar 

afegint, a més, que en alguns casos l’habituació sembla tenir com a 

conseqüència que no hi hagi cap afectació sobre la freqüència cardíaca 

en prendre cafè i en altres fins i tot que hi hagi un  increment d’aquesta. 
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1.3.8 Observacions 

1. Tot i que amb les dades de la nostra recerca no podem atribuir els resultats 

a la cafeïna, és interessant conèixer la quantitat d’aquest compost 

subministrada a cada individu amb la tassa de cafè utilitzada. Segons les 

dades obtingudes, que consten al següent apartat, hem calculat que cada 

tassa de cafè administrada conté entre 95’00 mg i 117’50 mg de cafeïna, és 

a dir, una mitjana de 106’25 mg. 

2. Ha estat extraordinàriament difícil controlar variables en aquesta 

investigació, tot i que hem intentat fer-ho el màxim en la mesura de les 

nostres possibilitats, donat que: 

� En molts casos hem comprovat que la freqüència cardíaca oscil·la 

molt fàcilment per petites accions, emocions o canvis en el medi. Això 

ens ha obligat a repetir o a rebutjar moltes de les dades preses. 

� Ens hem assabentat que hi ha investigacions fetes sobre l’existència 

d’un cicle circadial de la freqüència cardíaca (variació del seu valor al 

llarg del dia) i que aquesta també és diferent després dels àpats, 

especialment depenent del contingut. Això requeriria un procediment 

encara més rigorós. 

3. No és gens fàcil aconseguir persones voluntàries i que compleixin tota una 

sèrie de condicions. Per això hem hagut de treballar amb una franja ampla 

d’edat, hem tingut poc en compte l’activitat física i hem renunciat a tenir en 

compte altres dades com el pes. 

4. Seria desitjable treballar amb una mostra molt més gran per donar més 

valor als resultats, però ja hem comentat algunes de les dificultats. 

5. L’experimentació amb persones té moltes limitacions, perquè lògicament no 

podem manipular les variables lliurement.  

Per tot això i per la necessitat d’aconseguir un instrument de mesura el màxim 

de fiable, ha estat molt difícil dissenyar l’experiment i ha estat molt més laboriós 

del que semblava arribar a aconseguir resultats que fossin fiables. 
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1.3.9 Treball complementari: contingut en cafeïna del cafè que consumim 

L’objectiu d’aquest treball era conèixer la concentració de cafeïna del cafè del 

nostre consum. Això resultava molt important en el cas del cafè que hem 

utilitzat en els experiments i també podia ser útil per tenir una idea de la 

diversitat en el grau d’habituació de les persones al cafè, que només hem pogut 

valorar en nombre de cafès / dia. Ja se sap que hi ha diversitat de cafès i 

moltes maneres de preparar-los, que poden donar quantitats de cafeïna 

ingerida molt diferents. 

Per tal d’esbrinar-ho, vam fer una petita recerca buscant i consultant en una 

bona part de les marques més importants de cafè que hi ha en el mercat. 

Primer vam examinar la informació continguda en els envasos de les diverses 

varietats disponibles en els supermercats habituals del nostre entorn.  

Observem el següent: 

� Vam trobar vint marques de 

cafè, cada una amb un 

nombre de varietats que 

oscil·la entre una i trenta-

quatre. En aquest darrer 

cas, realment sorprenent, de 

les trenta-quatre varietats, 

setze eren cafès solubles i 

divuit cafès d’extracció.   

� De tots els envasos 

examinats, només en 

quatre de les varietats, totes de la mateixa marca, indicaven la quantitat 

de cafeïna del cafè contingut. Transcrivim a continuació la seva 

denominació i el contingut en cafeïna que constava: 

- “Gran aroma” : 1’6% de cafeïna 

-  “Gran aroma bajo en cafeína”: 0’8% de cafeïna. 

-  “Gran aroma mezcla”: 1’8% de cafeïna. 

-  “Gran aroma mezcla bajo en cafeína”: 0’9% de cafeïna. 

Fig. 59. Secció de cafès d’un supermercat. 
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�  En els envasos de dues de les marques examinades (una d’elles la de 

trenta-quatre varietats) hi constava la informació nutricional, inclòs en 

alguns casos desglossada de forma molt detallada. En canvi, no hi 

constava cap referència a la concentració de cafeïna. 

En segon lloc, vam contactar amb deu empreses per correu electrònic o per 

telèfon, en general fent ús del “servicio de atención al cliente” que algunes 

marques indiquen als seus envasos o accedint a través de la web 

corresponent. Només dues de les empreses consultades van respondre: una 

indicant que ens facilitaria més endavant la informació referent a la 

concentració de cafeïna en els seus cafès, cosa que no ha succeït; i l’altra que 

realment sí ens va donar resposta. 

Val a dir que es tracta de NESTLÉ i que la comunicació va ser a través del 

Departament de Relacions Corporatives d’aquesta empresa. El Departament 

de Producció de cafès, després de ser consultat, va informar que: 

La varietat “Nescafé classic natural”, la utilitzada a la nostra recerca, conté 

entre 3,8 i 4,7% de cafeïna i la varietat “Bonka natural molido” conté entre 2 i 

2,2% de cafeïna.
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CONCLUSIONS 

Recordem que l’objectiu del treball era comprovar l’efecte del cafè sobre la 

freqüència cardíaca en el temps immediat a la seva ingesta en organismes 

habituats i en no habituats. 

Després dels experiments realitzats amb dàfnies (Daphnia magna) i amb 

persones, podem afirmar que es compleixen en ambdós casos les hipòtesis 

plantejades, que han estat el fonament de tot aquest treball: 

� El cafè provoca un efecte immediat sobre la freqüència cardíaca, fent-la 

disminuir. 

� Aquesta davallada de la freqüència cardíaca és menor quan existeix una 

habituació al cafè. 

Malgrat tractar-se d’organismes molt diferents i, per tant, difícilment 

comparables, cal destacar el fet d’observar un efecte paral·lel.  

Tot i així, no ens ha estat possible comprovar si l’efecte tòxic del cafè observat 

en les dàfnies (Daphnia magna) també es dóna en persones, ja que a aquestes 

no se’ls podia donar una quantitat gaire elevada de cafè. Per altra banda, 

tampoc ha estat possible comprovar en dàfnies (Daphnia magna) les 

diferències d’efecte observades en persones dels dos sexes, ja que a les 

poblacions de dàfnies gairebé tot són femelles. 

Desconeixem el mecanisme pel qual es dóna l’efecte observat. En el cas dels 

humans, de qui tenim molta més informació sobre la fisiologia del cor, si la 

ingesta de cafè provoqués un ràpid i lleuger increment de la pressió arterial en 

les persones no habituades, la disminució de la freqüència cardíaca potser 

podria ser explicada per l’anomenat reflex aòrtic, un dels sistemes 

autoreguladors de la pressió arterial. Quan es detecta un petit augment de la 

pressió arterial en els sensors situats a l’arterial aorta o al si carotidi, el centre 

de control cardíac, que es troba al bulb raquidi, fa augmentar immediatament la 

inhibició vagal, frenant així una mica el cor per tal de normalitzar la pressió 

arterial.
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VALORACIÓ FINAL DEL TREBALL 

Primer de tot, destacar la satisfacció d’haver arribat on ens havíem proposat, 

fins i tot havent superat les nostres expectatives inicials, i la gratificació d’haver 

pogut comprovar que les nostres hipòtesis eren encertades.   

Ha estat un procés llarg i molt més laboriós del que imaginàvem, però 

segurament ens hem atansat una mica al que és la recerca de veritat. Hem 

après a dissenyar alguns experiments, fent ús de noves tècniques de laboratori, 

i hem vist la necessitat d’apropar-nos al rigor i a la metodologia, essencials en 

la investigació científica. 

L’experiència de treballar en equip ens ha resultat molt enriquidora, ja que hem 

acabat d’adquirir i consolidar valors de gran importància no tant sols per a la 

realització conjunta d’un treball de tal envergadura, sinó també per a la vida 

mateixa. 

Hem descobert també la necessitat i el valor de dominar diverses eines de 

treball, especialment informàtiques. Al llarg del treball hem hagut d’utilitzar 

diversos programes: el Motic, per a fer fotografies i vídeos al microscopi i 

tractar-les posteriorment; l’Excel, per fer gràfics en tractar les dades, i el Paint i 

el Jasc Paint Shop Pro, que ens han permès modificar textos en imatges 

escanejades. També hem ampliat els nostres coneixements en l’ús del Word, 

en una gran varietat de recursos molt útils. 

La necessitat de documentar-nos sobre els tres temes teòrics que inclou el 

treball ens ha brindat l’oportunitat d’ampliar els nostres coneixements sobre 

l’anatomia i la fisiologia del sistema cardiovacular, ens ha permès descobrir el 

fascinant món d’uns organismes tan sorprenents com són les dàfnies, 

l’existència de les quals ens era desconeguda, i el valor d’un producte tan 

prestigiós i apreciat com és el cafè, del qual hem descobert informacions 

inesperades. 

Un cop finalitzat el treball, ens hem quedat amb ganes de trobar explicació a 

nous interrogants que han anat sorgint. En especial, ens agradaria molt 

conèixer el per què dels fets observats, és a dir, tots aquells processos que es 

donen des que s’ingereix el cafè fins que es posa de manifest una disminució 
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de la freqüència cardíaca. Esperem que algun dia algú en pugui donar 

resposta. 

Al llarg del trajecte hem viscut moments molt diversos. Hem gaudit elaborant 

aquest treball, però alguns moments han estat de molt desànim, especialment 

quan ens hem trobat davant de conflictes que no sabíem com resoldre. Moltes 

vegades no sabíem com ens en sortiríem, sentiment potser agreujat per les 

circumstàncies que han condicionat el seguiment d’aquest treball. Tot i així, 

també hem vist que trobar solució a les adversitats que ens han anat sorgint ha 

estat l’estímul que ens ha fet tirar endavant. Ha estat com un “anar construint 

un camí que no estava traçat”. Probablement és així el camí de la ciència, i 

nosaltres hi hem contribuït modestament. 

És per això que sentim nostres els versos d’Antonio Machado, 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar” 
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