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2 INTRODUCCIÓ  

Escollir el tema del meu treball de recerca no ha estat gaire difícil. Jo des de fa 
molt de temps tinc clar que vull estudiar la carrera de Medicina. D’altra banda, des 
de ben petita m’ha agradat molt cuinar i tot el món de l’alimentació en general. Per 
tant, les meves preferències a l’hora d’escollir el treball giraven al voltant de temes 
relacionats amb la medicina i l’alimentació. A part d’això, volia trobar un tema 
original i arriscat, un tema del que no se’n sapigués encara gaire cosa però que fos 
tan apassionant que valgués la pena endinsar-hi i obrir-hi camins, assumint els 
riscos que això comportava, essent completament conscient de les limitacions que 
com a simple i humil estudiant de 2n de batxillerat tenia. 

Mentre em trobava pensant en possibles temes per al treball, vaig llegir per 
casualitat un article d’una revista científica que acostumem a tenir a casa sobre els 
beneficis de la xocolata negra sobre la nostra salut: antidepressiu, estimulador 
cerebral, antidiarreic, ajuda al sistema cardiovascular. Això em va captivar de 
seguida. Sempre havia considerat i suposo que molta gent igual que jo, que la 
xocolata era un aliment prohibit, aquell amant fosc que a tants i tantes té lligats 
irremeiablement, aquell aliment que tots creiem que ens engreixa i fa que ens 
surten granets a la cara.  

Per aquesta raó, em va semblar d’un gran interès estudiar més  a fons el món de la 
xocolata i el cacau i després estudiar-ne algun dels múltiples beneficis que 
exerceix sobre la salut gràcies a alguna de les seves propietats químiques. El 
sistema cardiovascular va ser el que em va atraure més; vaig llegir alguns estudis 
demostraven que la xocolata negra disminuïa la pressió arterial i ajudava a eliminar 
les plaques d’ateroma que es formen en les artèries dels malalts amb 
aterosclerosi. Cal tenir present que les malalties cardiovasculars, entre les que 
destaquen per la seva importància i greus conseqüències la hipertensió arterial i 
l’aterosclerosi, són la primera causa de mort a nivell mundial i que els fàrmacs 
actuals per a ajudar a controlar-les (quasi mai curar-les) provoquen molt efectes 
secundaris indesitjats. Per tant, és de gran importància trobar remeis alternatius o 
complementaris (depèn de la gravetat de la malaltia) per ajudar a prevenir i a 
controlar aquestes malalties, ja sigui mitjançant la modificació de l’alimentació o de 
l’estil de vida.  

Després de buscar una mica d’informació va sorgir-me una pregunta inquietant i 
desafiant , una pregunta de la que sabia que no trobaria una resposta clara i 
evident només amb el meu treball però que m’ha motivat a realitzar la meva 
recerca amb entusiasme i il·lusió fins a la fi: la xocolata negra podria arribar 
convertir-se en una nova arma per ajudar a combatre la hipertensió arterial i 
l’aterosclerosi? De ben segur que, sí això és així, qui no desitjaria prendre’s un 
trosset de xocolata negra com a tractament per a la seva dura malaltia?  
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2.1 OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

L’objectiu principal d’aquest treball de recerca és, com bé indica el títol, procurar 
determinar si la xocolata negra podria ajudar a prevenir o a curar la hipertensió i 
l’aterosclerosi. Per fer-ho, el treball s’ha estructurat en 8 objectius, 5 d’aquest són 
només teòrics i els 3 restants contenen una part pràctica que ha permès 
aconseguir més informació i dades per poder contestar la pregunta del treball. Els 
objectius només teòrics pretenen contextualitzar i donar una resposta àmplia a la 
pregunta.  

Objectiu 1: Conèixer més a fons què és el cacau (arbre del cacau, procedència…) 
i què és la xocolata (ingredients), sense entrar en la seva elaboració (explicada a 
l’objectiu 5).  

Objectiu 2: Estudiar la composició nutricional de la xocolata (proteïnes, hidrats de 
carboni, sucres, minerals...). Determinar i comparar experimentalment aquesta 
composició segons diferents productes derivats del cacau (sobretot rajoles de 
xocolata) i diferents marques que es troben al mercat. 

Objectiu 3: Estudiar la química del cacau i la xocolata, centrant-se bàsicament en 
els seus compostos antioxidants (compostos fenòlics, epicatequina), responsables 
del seu efecte antihipertensiu i antiplaquetari. Quantificar experimentalment el 
contingut d’aquests components en diferents derivats del cacau i determinar quin 
conté el contingut màxim i, per tant, serà el més efectiu per al tractament de la 
hipertensió arterial i l’aterosclerosi.   

Objectiu 4: Conèixer els principals efectes: beneficiosos i perjudicials, per a la 
salut que proporciona el cacau i la xocolata, i la relació que té amb la seva 
composició química i nutricional. Adquirir un criteri científic l'entorn de la xocolata 
que permeti opinar (desmitificar o verificar) les llegendes urbanes sobre aquest. 

Objectiu 5: Conèixer el procés d’elaboració de la xocolata, centrant-se 
especialment en tots aquells processos químics que poden eliminar part de la 
composició bàsica del cacau:  els antioxidants sotmesos al meu estudi, sense els 
quals la xocolata deixaria de ser beneficiosa per al sistema circulatori. Distingir els 
diferents tipus de xocolata que trobem avui dia al mercat.  

Objectiu 6: Estudiar què és el Sistema Cardiovascular humà, òrgans implicats, 
funcionament. Centrar-me en dues malalties de Sistema Cardiovascular: la 
Hipertensió i l’Aterosclerosi.  

Objectiu 7 descriure els medicaments existents actualment per curar-les aquestes 
malalties, els quals tindran un efecte antihipertensiu i efecte antiplaquetari.  

Objectiu 8: Estudiar els efectes de la xocolata negra (gràcies als compostos 
fenòlics i a l’epicatequina que conté) sobre el sistema cardiovascular, centrant-se 
concretament en les dues malalties estudiades (de l'objectiu 6) i els efectes per 
prevenir-les o curar-les (objectiu 7). Comprovar experimental l’efecte 
antihipertensiu i antiplaquetari de la xocolata negra sobre voluntaris, en el cas de la 
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hipertensió, normotensos, prehipertensos i hipertensos i, en el cas de 
l’aterosclerosi, aterosclerosos i no aterosclerosos.  

És evident que, amb un treball d’aquest nivell d’exigència, les conclusions a les 
quals s’arribin no tindran validesa científica ni estadística, doncs, per que en 
tinguessin, calen molts coneixements, mitjans i ajudes que a 2n de batxillerat no 
ens pot aspirar a tenir. Per això, tal com s’indica especialment en la part pràctica 3, 
el plantejament inicial de la pràctica s’intenta fer amb la rigorositat d’un treball d’alt 
nivell, però, donades les circumstàncies que s’acaben d’esmentar, el 
desenvolupament d’aquesta és més senzill i només ha permès comprovar l’efecte 
hipotètic de la xocolata negra sobre aquestes malalties, efecte que s’haurà 
comprovar si és cert en un estudi amb la rigorositat descrita en el plantejament de 
la pràctica.  

2.1.1 HIPÒTESIS 

La hipòtesi general d’aquest treball és la que dóna títol al mateix: “La xocolata 
negra: una nova arma per ajudar a combatre la hipertensió arterial i l’aterosclerosi”. 

A part d’aquesta hipòtesis general, s’han plantejat altres hipòtesis més particulars. 
Aquestes només s’han fet als objectius que contenen part experimental (objectius 
2, 3 i 8) i es mostren a l’inici de les pràctiques corresponents, juntament amb les 
seves refutacions i contrastacions. A més, a les conclusions d’aquest treball es 
mostren totes les conclusions particulars, fruit de les hipòtesis prèviament 
plantejades.  

2.2 METODOLOGIA  

 

Per fer aquest treball, el primer que vaig fer va ser escollir el tema i buscar 
informació sobre aquest, per tal d’acatar l’abast d’aquesta recerca. Un cop fet això, 
vaig redactar els objectius del treball, així com pensar les possibles parts 
pràctiques d’aquests.  

A continuació, vaig redactar  la part teòrica amb l’ordre dels objectius del treball i 
vaig anar  realitzant les seves corresponents pràctiques. Mentre anava assolint 
cada un dels objectius, anava responent les hipòtesis, ja fos verificant-les o 
refutant-les. D’aquesta manera, he anat extraient conclusions particulars d’acord 
amb la teoria i la pràctica de cada objectiu.  

Finalment, he extret les conclusions generals del treball, d’acord amb les 
conclusions particulars de cada objectiu.  

2.3 ESTRUCTURA 

L’estructura d’aquest treball no es basa en capítols, sinó en objectius. Dins de cada 
objectiu, hi ha els subpunts teòrics pertinents i les seves respectives parts 
pràctiques. A més, a l’inici de cada objectiu, es mostra un quadre de text amb els 
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punts i subpunts que inclou aquell objectiu. La intenció al estructurar-lo d’aquesta 
manera ha estat il·lustrar aquesta necessitat de barrejar els aspectes teòrics de 
cada objectiu amb la seva pertinent  possible demostració pràctica, així com evitar 
la dispersió del lector.  

 

2.4 MATERIAL 

Per fer el treball, s’han utilitzat diverses fonts d’informació, de tipus primari o 
secundari:  

• Fonts primàries:  

o Entrevista a gent especialitzada en algun dels aspectes del treball. 

 Del contingut de l’objectiu 2 i 4: Nutricionista Magdalena 
Carlas.  

 Del contingut de l’objectiu 3: Doctora i professora de 
bromatologia de la Facultat de Farmàcia de Barcelona, 
Doctora Lamuela. Llicenciada en química i doctora: Doctora 
Vallverdú.  

 Del contingut de l’objectiu 5: Peter Ferran, Xocolateria Belga. 

 Del contingut de l’objectiu 7 i 8: Naturòpata Esther Teran- 
Cardiòloga Doctora Vila.  

 Gastrònom Toni Massanès.  

 

o Visites:  

 Visita al Museu de la Xocolata de Barcelona.  

 Pràctica a la Facultat de Farmàcia de Barcelona, al laboratori 
del grup d’investigació “Antioxidantes naturales”. 

 Visita al Parc Científic de Barcelona amb la visita guiada 
d’una treballadora.  

 Visita a la Xocolateria belga “Leonidas”. 

 Visita a l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona. 

 

• Fonts secundàries:  

o Articles científics del PubMed (US National Library of Medicine . 
Natural Institutes of Health) i altres indrets. 

o Documents especialitzats. 
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o Llibres de la biblioteca de la UB.  

o Enciclopèdies mèdiques. 

o Treballs d’investigació professionals relacionats amb el tema del 
treball, especialment tesis doctorals.  

o Resultats de projectes del grup d’investigació “Grupo antioxidantes 
naturales”.  
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3.1 CACAU  

3.1.1 Arbre del cacau: Theobroma cacao 

 

El cacau és la matèria prima a partir de la qual s’elabora la xocolata i altres 
derivats com el soluble de cacau, les cremes de cacau, 
els bombons, etc.  

 El cacau s’obté a partir d’un arbre, el Theobroma 
cacao, una planta tropical de la família de les 
esterculiàcies que creix en una franja geogràfica molt 
determinada, amb centre a l’equador i que s’estén pel 
nord i el sud uns 20º sense sobrepassar mai el Tròpic 
de càncer ni el de Capricorn. Aquest arbre és originari 
de Mèxic i Amèrica Central, però el seu cultiu s’ha 
estès a regions tropicals d’Àfrica i Àsia. Els fruits 
d’aquesta planta contenen unes llavors, les llavors o 
faves del cacau. Aquestes són les llavors crues de les 
quals         s’obtindrà la matèria                                          
s’obtindrà la matèria prima del cacau.  

El Theobroma cacao requereix un clima humit i càlid, amb temperatures anuals 
mitjanes de 24-28ºC prospera en altures fins de 600m. A part d’això, necessita un 
clima amb una precipitació anual de  1.500-2.000 mm. 

A causa de la seva sensibilitat al sol i el vent, es cultiva conjuntament amb plantes 
ombrívoles (“mares” del cacau) com arbres de la selva verge de creixement 
vertical, cocoters, bananers, etc. Quan creix en estat silvestre, l’arbre de fulles 
perennes, portador de flors i fruits durant tot l’any, assoleix una alçada de 10-15 
metres; en les plantacions es talla a alçades de 2-4 metres.  

Les flors vermelles o blanques proporcionen 20-50 fruits madurs per arbre. Té 
molta importància per a l’aroma del cacau i per als productes amb ell fabricats el 
fet que els fruits es recol·lectin ben madurs, sense arribar a estar sobremadurs i, 
per evitar que es facin malbé les llavors, s’han d’obrir amb precaució. La 
recol·lecció es fa dos cops a l’any, tot i que la segona recol·lecció acostuma a ser 
menys abundant que la primera. Dins de l’espècie Theobroma cacau, es poden 
distingir dues classes principals:  

• Els arbres criolls (crioll=autòcton) són molt sensibles a les 
influències climàtiques i als paràsits. Proporcionen llavors  molt 
aromàtiques en quantitat relativament escassa.  

• Els arbres forasters (forasters=estranys) són més forts, més 
resistents i, normalment, rendeixen amb collites abundants. El gra 
foraster vermell porpra és menys aromàtic que la classe criolla, 

Figura 1: Theobroma cacao 
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encara que constitueix la fracció principal de la collita mundial del 
cacau del consum. 

• Els arbres híbrids, entre els que destaca el trinitari. És un 
encreuament entre el crioll i el foraster, encara que la seva qualitat 
és més pròxima al segon. Com el seu indica, és originari de Trinitat 
nord: després d’un terrible huracà l’any 1727 que destruí 
pràcticament totes les plantacions de l’illa, en sorgí aquest 
encreuament  com a resultat. Per aquesta causa, l’arbre trinitari 
presenta la robustesa del cacau foraster i el delicat sabor del cacau 
crioll.   

Els grans de cacau es distingeixen generalment atenent a la seva procedència 
geogràfica, grau de puresa i estadi de preparació. Tanmateix, s’acostuma a 
distingir entre “classes nobles” i “classes de consum” per a distingir-los: 

• Classes nobles (flavour beans). En aquest grup, es compten les 
procedències d’Equador, Veneçuela, Trinitat, Ceilàn i Indonèsia.  

• Classes de consum (commercial beans) dins d’aquest grup estan les 
procedències de Ghana, Nigèria, Costa de Marfil, Àfrica Occidental, 
Camerú, Brasil i Santo Domingo.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2: mapa de la distribució mundial de 
classes nobles i comercials de cacau 
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3.1.2 Història, procedència i expansió 
 

3.1.2.1 ORIGEN DE L’ARBRE THEOBROMA CACAU 

 

Com s’acaba de dir, el Theobroma cacao és d’origen americà. A causa del sistema 
de vida nòmada que portaven els primers habitants d’aquest continent, no és 
possible afirmar amb exactitut el seu lloc concret d’origen. D’acord amb estudis 
realitzats al respecte, sembla ser que el cacau és originari d’Amèrica Central i 
Amèrica del sud. En aquesta àrea és on s’ha trobat la major variabilitat de 
l’espècie.  

Aquest centre d’origen ha proporcionat una enorme quantitat de material resistent 
a diferents malalties i plagues, i ha produït els millors “pares” per a transmetre 
característiques desitjables per a aquest cultiu. Tanmateix, existeixen altres 
centres importants de dispersió de l’espècie, els quals han jugat un paper 
fonamental en la domesticació i cultiu del cacau. Probablement Mesoamèrica és el 
centre més important en aquest aspecte, que fou el lloc on els espanyols el 
trobaren cultivat, així com la Conca del riu Orinoco, on s’han trobat tipus genètics 
molt importants.  

La qualitat del material trobat pels espanyols a Mèxic i després a altres països 
d’Amèrica Central fou una causa indubtable per la qual posteriorment es 
popularitzaria tant. En aquesta zona es troben els materials criolls que més varen 
influenciar el desenvolupament del cultiu, com a font de material de millora per a la 
majoria d’àrees on avui en dia es produeix cacau de qualitat.  

 

3.1.2.2 ORIGEN DEL CONSUM DEL CACAU 

 

Un cop dit això, s’atendrà a l’origen del consum del cacau, evidentment posterior a 
l’origen de l’arbre del qual prové. Per això, cal anar 2000 anys enrere. Els maies 
varen ser els que van començar a cultivar l’arbre del cacau. En la seva cultura, es 
donava un gran valor a les seves llavors o faves, les quals 
s’utilitzaven com a moneda i, gràcies a les seves qualitats 
nutritives, com a aliment.   

La continuadora d’aquesta tradició fou la cultura asteca. Els 
asteques elaboraven amb les llavors de cacau el “xocolatl”, 
una beguda de gust fort que produïa una gran energia i 
vitalitat. Consideraven el cacau com un do diví i com un 
“aliment dels déus”. Per això, reservaven el seu consum a 
persones d’una alta posició social. Degut a que el 50% d’una 
llavor de cacau és greix, quan els indígenes barrejaven el 
cacau amb aigua calenta, el greix tendia a flotar en una capa 
separada. Per aquesta raó, els indis procuraven batre-la per 
a produir una emulsió estable.  

Figura 3: escultura de la 
civilització maia que mostra la 
gran devoció d’aquesta pel 
cacau 
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3.1.2.3 ARRIBADA DEL CACAU AL “VELL MÓN” 

 

Cristòfol Colom va ser el primer en rebre unes faves de cacau com a obsequi, però 
no en valorar prou el seu valor gustatiu i nutritiu. 

Pocs anys després, Hernan Cortés (conqueridor espanyol de l’imperi asteca i 
governador i capità general de la Nova Espanya) després de provar al 1519 el 
“xocolatl” ofert per l’emperador asteca Moctezuma, va afavorir el coneixement i 
l’expansió d’aquest ric aliment en la cultura occidental. L’Hernan Cortés se’n va 
adonar del seu valor nutritiu al veure que les seves tropes podien aguantar tot un 
dia de marxa prenent únicament un got de xocolata (que no tenia res a veure amb 
la xocolata desfeta que actualment es consumeix a occident).  

Abans d’arribar a Europa, al segle XVII ja s’obren les primeres “xocolateries” a 
Amèrica.  

 

3.1.2.4 EXPANSIÓ PER EUROPA 

 

A partir d’aquí, va iniciar-se l’expansió del cacau. Hernan Cortés va afavorir el 
cultiu del cacau a Mèxic, les Antilles, Veneçuela i Brasil. El cacau va introduir-se a 
Espanya a través d’alguns monjos que viatjaven en les expedicions d’aquest 
conqueridor. Un d’ells va enviar faves de cacau junt amb instruccions per a la seva 
preparació a l’Abat del Monestir de Pedra de Saragossa, on s’elaboraria la primera 
xocolata a Espanya. Els espanyols van experimentar amb el cacau i se’ls va acudir 
afegir-hi sucre, cosa que no havien provat els indígenes (el sucre era desconegut 
abans de l’arribada de Colom a  Amèrica). Aquesta nova barreja va fer de la 
xocolata una beguda molt més agradable al paladar dels consumidors occidentals. 
Aquesta beguda “millorada” es van estendre per Europa i tingué molt d’èxit a la 
pròpia Espanya. 

Aquesta popularitat també fou afavorida pel fet que l’església va considerar que el 
seu consum no trencava el dejuni i a que es va constituir com la beguda oficial dels 
reis i de la cort espanyola. A partir de llavors la consistència de la xocolata fou més 
estable, i va conservar la seva olor i aroma característics. 

Durant el segle XVII el consum de la xocolata es va estendre per tota Europa, on 
beure aquest líquid es va convertí en un signe de distinció i elegància.  

Tan es així que al 1659 s’obrí la primera botiga de xocolata a París i al 1697 
Suïssa començà a consumir-ne.  

Al segle XVIII apareix la primera màquina hidràulica per a triturar el gra de cacau. 
Al finals del segle XVIII es va començar a preparar la xocolata amb llet i sucre, i les 
dames franceses van posar de moda els “bon bon”, (bo bo en francès) que eren 
trossets de xocolata per a degustar a qualsevol hora. A més, l’any 1777, es dóna 
l’inici de la indústria xocolatera europea amb la primera producció mecànica de 
xocolata a Barcelona.  
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La fabricació de la xocolata amb rajoles no s’inicia fins a principis del segle XIX, tal 
i com es coneix avui en dia. Això fou possible gràcies a que al 1828 Conrad Van 
Houten  va inventar les primeres premses per extreure la part greixosa de la llavor 
de cacau, la qual esdevindria “mantega de cacau”, sense la qual és impossible 
elaborar qualsevol rajola de xocolata. Això també permeté consumir cacau en pols. 
A part d’això, l’any 1847, l’empresa britànica Fry & Sons produeix les primeres 
rajoles de xocolata.  

Durant aquest mateix segle, cal destacar dos esdeveniments molt rellevants en la 
història de la xocolata. El primer fou l’any 1876, quan Daniel Peter at Vevey, de 
Suïssa, inventà la fase d’agregat de llet a la xocolata, gràcies a les innovacions en 
el tractament de la llet de Henri Nestlé. El segon és la fabricació de la pasta amb 
sucre que s’utilitza en la pastisseria i la gran varietat d’aplicacions que té el “bany 
de xocolata” en gelats, confitures i pastes que dominen el mercat mundial. Fou 
també molt important la invenció de la tècnica del “conxat” inventada per Rodolphe 
Lindt l’any 1879, la qual millorà la textura i l’aroma de la xocolata.  

Ja al segle XX ja es comercialitzava el 
soluble de cacau, les cremes al cacau, 
les xocolatines, entre d’altres. A part 
d’això, a Espanya l’any 1978 es funda l’ 
”Asociación Española de Fabricantes de 
Chocolates y Derivados del Cacao” 
(CHOCAO), així com la Constitució de 
”Instituto del Cacao y el Chocolate” 
(ICC).  

 

 

 

3.1.2.5 ORIGEN DE LES PARAULES “CACAU” I “XOCOLATA” 

 

La paraula “cacau” prové del maia “Kaj”, que vol dir “amarg”, i “Kab”, que significa 
JUGO.  Aquestes dues paraules, al passar fonèticament al castellà i al català, 
patiren un seguit de transformacions que donarem lloc a la paraula “cacaoatl”, que 
després esdevindria “cacao” en castellà i “cacau” en català.  

Pel que fa a la paraula “xocolata”,  hem de dir que prové també del maia “chacau”, 
que vol dir “cosa calenta” i de la paraula “Kaa”, que significa “beguda”. 
Eventualment, aquests dos mots s’ajuntaren i, després de patir un seguit de 
transformacions, han arribat al castellà com “chocolate” y al català com “xocolata”.  

 

3.1.3 Processament i usos del cacau: la xocolata 
 

Figura 4: personatges més importants 
en el desenvolupament de l’elaboració 
de la xocolata, negra, amb llet i 
blanca.  
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El cacau, des de la llavor fins a la rajola de xocolata i altres derivats d’aquesta 
passa per un llarg procés. Aquest comprèn la cura del gra abans de ser exportat 
(collita, fermentació i secat) i tot el procés que pateixen els grans de cacau per a 
esdevenir xocolata. 

 Pel moment, només es dirà que les rajoles de xocolata tal i com avui en dia es 
consumeixen, així com tots els seus derivats, es fan amb dos productes derivats 
del cacau: la mantega de cacau i el cacau en pols, a més de sucre. Amb aquesta 
combinació bàsica i amb altres ingredients per determinats tipus de xocolata (als 
que se’ls posa llet, fruits secs, vainilla, canyella...) es poden fer tots els tipus de 
xocolata que existeixen. En l’objectiu 5 s’explicarà amb detall el procés 
d’elaboració de la xocolata. 

3.1.4 Història del descobriment dels efectes beneficiosos de la xocolata 
 

Des del ben antic, la gent i, especialment els metges, es varen preguntar si la 
xocolata era bona, dolenta o indiferent per a la salut humana. Aquest fou un tema 
vital per als espanyols, a mercè d’una constel·lació de teories mèdiques inútils i de 
vegades destructives que havien controlat el món occidental durant quasi bé dos 
mil·lennis.  

La base de la pràctica mèdica europea premoderna era la teoria humoral de la 
malaltia i la nutrició creada pels grecs clàssics, i que no desapareixeria a Occident 
fins l’adveniment de la medicina i la fisiologia modernes, a la primera meitat del 
segle XIX. La invenció de la teoria s’atribueix a Hipòcrates, qui visqué del 460 al 
337 a.C,; sostenia que el cos conté quatre humors: sang, flegma, bilis groga i bilis 
negra. La proporció i combinació adequada dels quatre dóna com a conseqüència 
la salut, mentre que la malaltia és originada per un desequilibri entre elles. Galè, un 
grec que nasqué cap a l’any 130 aC., va reprendre aquesta teoria i la va ampliar 
agregant la noció que els humors, les malalties i les medicines per a curar-les 
també podien ser fredes o calentes i humides o seques.  

Galè va assolir una gran fama com a metge i fins i tot va atendré alguns 
emperadors romans. El seu principi essencial era curar pels contraris, de manera 
que una febre “calenta” requeria una medicina “freda”. Per extensió, com la nutrició 
era part integral d’aquest règim de salut, els aliments es van fer encaixar en 
aquesta rígida classificació. A tot això es foren adherint altres idees imaginatives, 
amb màgia, fe i astrologia judiciària. 

En contrast, les pràctiques indígenes estaven molt més avançades que les 
espanyoles. Això era degut, en part, al seu increïble coneixement del món vegetal 
que existia dins de les fronteres de l’imperi; tenien una excel·lent comprensió 
empírica de les accions de centenars de plantes per a realitzar curacions 
veritables. L’emperador tenia, fins i tot, un jardí botànic on es conreaven i es 
sotmetien a prova moltes d’aquestes plantes. 
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El rei va assabentar-te’n i, per això, l’any 1570 va enviar al seu metge personal 
Francisco Hernández , a l’altre costat de l’Atlàntic. Naturalment, el cacau i la 
xocolata atragueren al metge, qui digué que la llavor del cacau és de “naturalesa 
temperada”, però que s’inclina cap al “fred i humit”; en conjunt és molt nutritiva. 
Degut a la seva naturalesa “fresca”, les begudes de cacau són bones quan fa calor 
i per a curar febres. Si s’afegeix a la xocolata el saboritzant “mecaxóchitl” no 
només li dóna un gust agradable, sinó que a més calenta l’estómac i guareix els 
dolors intestinals i còlics. A més, els espanyols se senten molt atrets pel poder 
“d’excitar l’apetit veneri”.  

Un tractat sobre aliments del Nou Món de Juan Cárdenas, publicat l’any 1591, feu 
un pas més enllà que Francisco Hernández. Després d’advertir que la xocolata 
“verda” és nociva per a la digestió i provoca símptomes alarmants, com melancolia 
i batecs cardíacs irregulars, Cárdenas afirma que el cacau, torrat, mòlt i barrejat 
amb una espècie anomenada “atole”, engreixa i és substanciosa, ajuda a la 
digestió i fa que la gent se senti contenta i forta, però que pot també provocar mal 
de cap (causant el que avui s’anomena migranya).  

No es troba, però, una aproximació al descobriment dels beneficis cardiovasculars 
del cacau. Només se sap que un estudi realitzats al respecte observà que els 
indígenes de Kuna (Panamà) que viuen a uns 100km de la capital i consumeixen 
habitualment cacau, pateixen menys depressió, atacs apoplègics, càncer, diabetis, 
atacs cardíacs i hipertensió. Això porta a pensar que realment la xocolata actua a 
nivell de prevenció de totes aquestes malalties. 
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4 OBJECTIU 2: CONÈIXER LA COMPOSICIÓ EN 
MACRO I MICRONUTRIENTS DEL CACAU I LA 
XOCOLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. Composició en micro i macromolècules del 
gra de cacau 
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4.1 COMPOSICIÓ EN MICRO I MACROMOLÈCULES DEL GRA DE 
CACAU 

 

Per a tractar la composició en micro i macromolècules del gra de cacau, es farà 
referència al gra de cacau fermentat i assecat a l’aire.  

4.1.1 Proteïnes i aminoàcids 
 

Les proteïnes 1 representen prop del 11% de la composició nutricional del gra de 
cacau.  

Aproximadament el 60% del nitrogen total dels grans fermentats es troba en forma  
de proteïna pura. En la fracció no proteica es troben aminoàcids2, escasses 
quantitats de nitrogen amídic3 (al voltant del 0,3%) i amoníac4 (0,02%), que es 
formen en el transcurs de la fermentació.  

4.1.2  Lípids 
 

Com s’ha dit anteriorment, del gra de cacau s’obté el cacau en pols i la mantega de 
cacau, després d’un seguit de tècniques amb maquinària especialitzada.  

La composició en lípids5 del gra de cacau rau principalment en el que serà la 
mantega de cacau; la part greixosa del gra. Els lípids representen, 
aproximadament, el 50% de la composició nutricional del gra de cacau. 
Principalment, hi ha àcids grassos6(AG) saturats, tot i que també es troben àcids 
grassos poliinsaturats o monoinsaturats, encara que en una menor proporció.  

 

 

 
                                                             
1 Proteïna: macromolècula formada per una cadena lineal d’aminoàcids. Realitza un paper 
imprescindible per a la vida i són les molècules més versàtils i diverses, encarregades de dur a 
terme moltes funcions, com per exemple estructural i contráctil. 
2 Aminoàcid: molècula orgànica formada per un grup amino (-NH2) i un grup carboxil (-COOH). 
els aminoàcids més freqüents i de major interès són aquells que formen part de les proteïnes. 
3 Nitrogen amídic: substància química produïda després de l’assimilació de nitrogen per part 
d’una planta, en aquest cas, l’arbre del cacau.   
4 Amoníac: compost químic la molècula del qual consisteix en un àtom de nitrogen (N) i tres 
àtoms d’hidrogen (H), d’acord amb la fórmula NH3. La quantitat d’amoníac produït 
industrialment cada any és quasi igual a la produïda per la natura. L’amoníac és produït 
naturalment en el sòl per bacteris, plantes i animals en descomposició i per residus animals. 
L’amoníac és essencial per a molts processos biològics. 
5 Lípids: biomolècules insolubles en aigua que inclouen greixos, ceres, vitamines liposolubles, 
entre d’altres.  
6 Àcids grassos: tipus de molècules orgàniques lipídiques formades per una llarga cadena de 
carbonis, a l’extrem de la qual hi ha un grup carboxil –COOH.  
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4.1.2.1 ÀCIDS GRASSOS SATURATS 

 

• Àcid esteàric o àcid octadecanoic, un àcid gras saturat de 18 àtoms de 
carboni, present en olis i greixos animals i vegetals. A temperatura ambient 
és un sòlid semblant a la cera, la seva fòrmula química és CH3(CH2)16COOH 
i la seva fòrmula molecular C18H36O2. L’àcid esteàric té una cadena 
hidrofòbica de carboni i hidrogen, a més que és un àcid gras saturat que, a 
diferència d’altres, no augmenta el nivell de colesterol a la sang. Les 
possibles explicacions d’aquest fenomen anormal podrien ser la longitud de 
la cadena, la deficient absorció i metabolisme o la possible desaturació que 
pateix l’àcid esteàric a àcid oleic un cop absorbit.  

 

 

• Àcid palmític o àcid hexadecanoic, és un àcid gras saturat de cadena llarga, 
format per 16 àtoms de carboni. La seva fòrmula química és 
 CH3(CH2)14COOH. Aquest àcid gras sí que produeix colesterol, però degut a 
la seva baixa proporció (al voltant del 20% al costat del 70% de l’àcid 
esteàric) no impedeix que la xocolata sigui beneficiosa pel sistema 
cardiovascular, com ja s’explicarà més endavant.  

 

 

 

Figura 5: àcid esteàric 

Figura 6: àcid palmític 
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4.1.2.2 ÀCIDS GRASSOS MONOINSATURATS 

 

Dins de la mateixa proporció greixosa del gra de cacau, també cal destacar els 
àcids grassos monoinsaturats, representats quasi exclusivament per l’àcid oleic. 
L’àcid oleic és un àcid gras monoinsaturat de la sèrie omega 9 típic dels olis 
vegetals, amb fòrmula empírica de  C18H34O2.   La seva forma saturada és l’àcid 
esteàric, del que s’ha parlat prèviament. L’àcid oleic exerceix una acció beneficiosa 
en els vasos sanguinis reduint el risc de patir malalties cardiovasculars.  

 

4.1.2.3 ÁCIDS GRASSOS POLIINSATURATS 

 

En quant als àcids grassos poliinsaturats, es poden trobar una petita quantitat 
d’aquests en forma d’àcid linoleic. L’àcid linoleic és un àcid gras essencial per al 
organisme humà, doncs aquest no el pot crear i per tant l’ha d’ingerir en la dieta. 
L’àcid linoleic és el precursor de nombrosos derivats, que es formen en reaccions 
anomenades d’elongació, de saturació  o totes dues. Aquest àcid gras presenta 
nombrosos beneficis, entre els que toca destacar el fet que disminueix la pressió 
arterial, ajuda al control del colesterol i triglicèrids, redueix el risc de malalties del 
sistema circulatori i ajuda a eliminar el greixos perjudicials per al organisme, entre 
d’altres.  

 

73% 

25% 

2% 

Proporció d'AG en el gra de cacau 

Àcid esteàric Àcid palmític Altres àcids grassos 

Figura 7: gràfica que mostra la proporció d’àcids grassos en el gra de cacau  
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4.1.3 Hidrats de Carboni 
 

Els hidrats de carboni7 també representen una fracció important dins d’aquesta 
composició nutricional (prop del 10%), sent sobretot proporcionats per sucres8.  

Els hidrats de carboni es componen en la seva major part de midó. El midó és el 
principal polisacàrid de reserva de la majoria dels vegetals i, per tant, és important 
com a constituent dels aliments en què està present, en aquest cas, en el gra de 
cacau.                                                                                                                          

A més, es troben cossos d’elevat pes molecular, com la cel·lulosa, la qual compleix 
amb una funció estructural al formar part de la paret cel·lular de les cèl·lules 
vegetals.  

Com a hidrats de carboni solubles, hi ha: Eestaquiosa, rafinosa i sacarosa (entre 
tots tres constitueixen el 0,08-1,5%), glucosa i fructosa. 

Els sucres reductors9, formats en la hidròlisi de la sacarosa durant el procés de 
fermentació, tenen un paper molt important en la producció d’aroma durant el torrat 
del gra. 

4.1.4 Àcids orgànics 
 

Dins del gra de cacau, els àcids orgànics10 es troben en una proporció de 1,2-
1,6%. Els àcids orgànics que hi troben són, principalment, l’àcid acètic, junt amb 
l’àcid cítric (0,45-0,75%) i l’àcid oxàlic (0,32-0,50%) formats en la fermentació i que 

participen en el gust del cacau.  

 

 

    

 

 

                                                             
7 Hidrats de carboni: Biomolècules compostes per carboni, hidrogen, oxigen. les seves funcions 
principals en els éssers vius són prestar energia inmediata i estructural.  

8 Sucres: hidrats de caboni complexos. 
 
9 Sucres reductors: Els sucres reductors són aquells sucres que tenen el seu grup carbonil (grup 
funcional) intacte, i que a través del mateix poden reaccionar com reductors (cedeixen electrons a 
un agent oxidant) amb altres molècules. 
10 Àcids orgànics: Els àcids orgànics són compostos orgànics que tenen, almenys, un grup 
àcid. Es concentren habitualment en els fruits de nombroses plantes.  

Figura 8: fòrmula  química desenvolupada de l’àcid cítric, 
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La quantitat d’àcid acètic, que es forma en la polpa per anar a acumular-se als 
cotiledons de la planta, depèn de la duració de la fermentació i el tipus de 
dessecació.  

4.1.5 Fibra alimentària 
 

El gra de cacau és una bona font de fibra11, aproximadament el 15-20% del seu 
pes ho és. Aquesta és principalment insoluble, però conté també quantitats 
apreciables de fibra soluble.  

4.1.6 Minerals 
 

El cacau conté, principalment, magnesi, calci, ferro i sodi. Es troben en la major 
proporció el calci el magnesi. Tanmateix, després del procés d’elaboració de la 
xocolata, la quantitat de minerals és molt petita.  

4.2 COMPOSICIÓ EN MICRO I MACRONUTRIENTS DE LA RAJOLA DE 
XOCOLATA 

Per tractar la composició en micro i macronutrients de la xocolata, es farà 
referència bàsicament als nutrients que s’acostumen a valorar a nivell comercial i, 
per tant, els que apareixen a l’etiqueta dels productes de xocolata a l’apartat de 
“Valor nutricional”. Els compostos fenòlics, volàtils, les vitamines, etc es tractaran 
en l’objectiu següent, dins de la química el cacau i la xocolata.  

4.2.1 Proteïnes  
Així com en el gra de cacau es trobava un percentatge prou important de proteïnes 
(un 11%, aproximadament), en els productes derivats del cacau (sobretot en la 
xocolata i en els solubles de cacau) les proteïnes són nutrients poc destacables, 
així com el seu valor biològic i disponibilitat.  

Tanmateix, cal dir que el contingut de proteïnes és major en la xocolata amb llet i la 
xocolata blanca, doncs la presència de proteïnes làcties de la llet que conté 
aquesta xocolata augmenta el seu valor proteic.  

La concentració de proteïna en la llet varia de 3.0 a 4.0% (30-40 grams per litre). El 
percentatge varia amb la raça de la vaca i en relació amb la quantitat de greix en la 
llet. Existeix una relació de proporcionalitat directa entre la quantitat de greix i la 
quantitat de proteïna en la llet. Trobem, sobretot, caseïna i proteïnes sèriques. 

                                                             
11 Fibra alimentària: part dels aliments vegetals que resisteix l’acció dels enzims digestius.  
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4.2.2 Hidrats de Carboni 
 

Hem vist que al gra de cacau els hidrats de carboni tenen un paper important, 
sobretot els sucres, a més hem destacat el midó i la fibra en aquest mateix apartat.  

Tot i així, en els productes derivats del cacau, sobretot en la rajola de xocolata, 
aquest components queden diluïts per la barreja amb altres ingredients.  

 

4.2.2.1 SUCRES 

Atès que un dels ingredients fonamentals en els solubles de cacau i en les 
xocolates són els sucres, aquests són els hidrats de carboni predominants en 
aquest productes, podem dir que aportem quasi la meitat de l’energia total.  

 

4.2.3 Lípids 
Com a lípids, es poden trobar més o menys el mateix tipus en el cacau o en la 
xocolata. L’aportació de lípids a la xocolata correspon a la mantega de cacau, 
continguda en la part greixosa del gra de cacau.  

                

4.2.4 Fibra alimentària 
S’ha vist que el gra de cacau no processat és una bona font de fibra, ja que 
aproximadament 15-20% del seu pes ho és. Tot i així, quan les faves de cacau 
esdevenen cacau en pols i derivats perden bona part de la fibra que contenen i  en 
els derivats només hi queda entre un 1 i un 9% de fibra, per tant només alguns 
dels derivats del cacau en seran una bona font de fibra.  

 

4.2.5 Minerals 
En el soluble de cacau i en la xocolata, les proporcions de minerals procedents del 
cacau es redueixen a causa de la dilució amb altres ingredients. Es pot trobar sodi, 
calci, magnesi i ferro.  

En la xocolata amb llet i la xocolata blanca, es produeix un enriquiment en alguns 
minerals, degut a l’aportació de la llet, sobretot pel calci. Un ració d’aquests tipus 
de xocolata cobriria un 7% de la CDR (Cantidad Diaria Recomendada) d’aquest 
mineral. El magnesi el troben en major proporció en el cacau en pols.  
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4.2.6 Valor energètic (Kcal) 
La xocolata i, en menor proporció, els solubles de cacau, són aliments 
eminentment energètics. En la part pràctica d’aquest objectiu s’estudiarà amb 
detall aquest valor energètic, a més d’altres paràmetres del valor nutricional de la 
xocolata.  

Per aquesta raó, el seu consum és especialment indicat en situacions que 
requereixen un aportació energètic concentrat (alta energia i poc volum d’aliment). 
Això seria l’esmorzar i el berenar si parlem de la població mitjana o bé en estats o 
situacions que requereixen puntualment d’un aportació calòric extra, com en la 
pràctica d’esport o altres activitats físiques intenses.  

No obstant, per la mateixa raó del seu elevat valor energètic, s’ha d’evitar un 
consum excessiu de xocolata. 
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5 PART PRÀCTICA 1: Comparació de la composició nutricional de 
rajoles de xocolata: diferents percentatges-mateixa marca i 
diferent marca-mateix percentatge 

5.1  OBJECTIU DE LA PRÀCTICA 

L’objectiu d’aquesta pràctica era determinar i comparar experimentalment la 
composició nutricional estudiada en la part teòrica de l’objectiu segons diferents 
productes derivats del cacau (sobretot rajoles de xocolata) i diferents marques que 
es troben al mercat.  

En concret, el que s’ha fet ha estat comparar la composició nutricional de rajoles 
de xocolata de diferents percentatges però la mateixa marca i del mateix 
percentatge i diferent marca, a més de comparar aquesta mateixa composició amb 
diversos productes derivats del cacau.  

Abans de realitzar aquesta senzilla pràctica, es van plantejar un seguit d’hipòtesis, 
formulades a partir d’allò après en la part teòrica d’aquest mateix objectiu. 
Aquestes hipòtesis es mostren en l’inici de cada taula.  

El mètode ha estat agafar un seguit de rajoles de xocolata i altres derivats del 
supermercat i comparar els valors que apareixen a l’embolcall de la rajola com a 
“valor nutricional”.  

5.2 COMPARACIONS 

1. Comparació de la composició nutricional de 100g de rajoles de 
xocolata de diferents marques amb el mateix percentatge de cacau 

Hipòtesi:  

- Donat que la xocolata que es compara és del mateix tipus però de 
diferent marca: la composició nutricional i el valor energètic seran molt 
semblants.  

• Xocolata blanca 

MARQUES                  Eroski                       Nestlé 
Valor energètic 
(kcal) 

540  546 

Lípids (g) 30,0 31,5 
     -àcids grassos 
saturats 

19,4 19,7 

 Hidrats de 
Carboni (g) 

62,5 58,3 

      -Sucres 59,7 58,1 
 

                      PART PRÀCTICA 1 

Taula 1: comparació del valor nutricional de 
xocolata blanca de dues marques 
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-Contrastació de la hipòtesi: la hipòtesi és correcta; l’únic paràmetre on es 
pot apreciar una diferència major a unes poques dècimes són les proteïnes, 
més elevat en la marca Nestlé (7,1g al costat dels 5g de la marca Eroski). A 
més, en la marca Nestlé es pot veure que s’especifica la quantitat de calci, 
mentre que la marca Eroski no ho fa. Es pot pensar que això té una relació 
amb la importància que cada marca li vol donar a aquest mineral concret.  

 

• Xocolata amb llet 

 

MARQUES                  Eroski                                           Nestlé                               Milka 

Valor energètic 531 542 530 

Lípids 30,5 31,1 29,5 

    -àcids grassos 
saturats 

19,5 19,5 17,5 

Hidrats de Carboni 54,6 58,0 58,5 

     -sucres 53,4 57,1 57,5 

Proteïnes                 7,1                            6,5                            6,6 

Fibra alimentària     5,2                            1,9                             1,8 

Calci     (mg)           (no especificat)      197                          (no especificat) 

 

 

 

-Contrastació de la hipòtesi: malgrat que la taula mostra el valor nutricional de 
rajoles del mateix tipus xocolata amb llet, es poden observar algunes diferències 
més destacables que no pas en la comparació de la xocolata blanca. Aquestes 
diferències són les següents:  

 Valor energètic: espot veure que la marca Nestlé és la que té més calories 
per 100g respecte la marca Eroski i Milka, amb una diferència d’11kcal i de 
12kcal respectivament.  

 Hidrats de Carboni: es pot observar que la marca Nestlé i Milka tenen un 
contingut molt semblant de hidrats de carboni (diferència de 0,5g), mentre 

Taula 2: comparació del valor nutricional de 
xocolata amb llet de tres marques diferents 



Objectiu 2:Conèixer la composició en macro i 
micronutrients del cacau i la xocolata 

 

 

32 
 

que la marca Eroski presenta una mitjana de 4,85g menys que les altres 
marques de la taula. Per tant, el contingut en sucres també és una mica 
inferior: 3,9g de mitjana de diferència. 

 Fibra alimentària: es pot veure que la diferència de quantitat de fibra 
alimentària és força evident entre la marca Eroski (que en conté 5,2g/100g) 
i les dues marques restants (que només en tenen 1,8-1,9g/100g).  

 Calci: a l’igual que en la taula anterior (xocolata blanca), només la marca 
Nestlé especifica la quantitat en mg d’aquest mineral.  

Tanmateix, aquestes diferències no són gaire significatives ni rellevants, 
doncs són cada 100g i una ració normal de xocolata correspon a 10g.  

 

• Xocolata negra (aprox. 50% de cacau) 

Aquí s’ha comparat la composició nutricional de dues rajoles de xocolata 
corrents amb un  50% de cacau i una rajola amb el mateix percentatge de 
cacau però sense sucres afegits. Per tant,  aquí s’afegeix una hipòtesi:  

 El valor energètic en kcal serà notablement inferior en la rajola de 
xocolata sense sucres afegits.  

 La quantitat d’hidrats de carboni i, sobretot, els sucres serà també 
notablement inferior en la xocolata sense sucres afegits.  

MARQUES                  Eroski                                           Nestlé                               BonArea (sense 
sucres afegits) 

Valor energètic 521 520 466 
Lípids 30,3 29,6 34 
     -àcids grassos 
saturats 

19,2 18,2 21 

Hidrats de 
carboni 

50,1 54,3 44 

     -sucres 46,6 50,4   1 
Proteïnes                7,2                           5,2                            8 

Fibra alimentària     9,8                            7,9                           9 
 

 

 

-Contrastació de les hipòtesis:  

 Efectivament, el valor energètic en kcal és notablement inferior en la rajola 
de xocolata sense sucres afegits. La diferència està en 54 kcal menys cada 
100g.  

Taula 3: comparació del valor nutricional de 
xocolata negra de tres marques 
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 També és correcta la segona hipòtesi. La diferència d’hidrats de carboni és 
d’una mitjana de 8,2 g (diferència poc significant)  i la de sucres de 47,5g. 
La gran diferència de sucres entre les rajoles de xocolata convencionals 
amb la de sense sucres afegits és força evident: en aquesta última rajola 
s’ha substituït de manera gairebé total el sucre per edulcorants.  

• Xocolata negra amb un 70% de cacau 

 

MARQUES                    J.D. Gross          Nestlé                              Lindt                 Hacendado 
Valor energètic             551  590 520 579 
Lípids             41 44,9 40 44 
   -àcids 
grassos 
saturats 

             - 26,6  24 27 

Hidrats de    
carboni 

            31 30,7 33 33 

    -sucres  26,4 28 29 
Proteïnes                          8                8                          8 7,4 

Sodi                 (no especificat)            0,01                     0,06 (no 
especificat) 

 

 

 

Contrastació de les hipòtesis:  

La hipòtesi general (la composició nutricional no variarà gaire, donat que es parla 
del mateix tipus de xocolata) en aquest cas no és certa. Es pot justificar amb les 
següents dades: 

 El valor energètic varia bastant segons la marca. Es pot veure que, per 
exemple, la marca Nestlé té 590kcal cada 100g, mentre que la marca Lindt 
en té 520. Així doncs, entre la màxima i la mínima hi ha una diferència de 
70kcal.  

 El valor de sodi només s’indica en les marques Nestlé i Lindt. Això porta a 
pensar el mateix que en la comparació de la xocolata blanca i la xocolata 
amb llet; són quantitats molt petites que només especifiquen algunes 
marques que li volen donar una certa importància, el que no significa que  
les altres no en tinguin gens.  

 

• Xocolata negra amb un 85% de cacau 

 

Taula 4: comparació del valor nutricional de xocolata 
negra amb un 70% de cacau  de quatre marques 
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MARQUES        Seleqtia Lindt 
Valor energètic 586 530 
Lípids 50,1 46 
   -àcids grassos 
saturats 

32,5 28 

Hidrats de carboni 22,8 19 
    -sucres 15 14 
Proteïnes  11,1 11 
Sodi                                     0,0                                       0,03 

 

 

 

Contrastació de les hipòtesis:  

La hipòtesi general (la composició nutricional no variarà gaire, donat que es parla 
del mateix tipus de xocolata) en aquest cas tampoc no és certa. Es pot justificar 
aquí amb les següents dades: 

 El valor energètic varia bastant segons la marca; la marca Lindt té 40kcal 
cada 100g, mentre que la de marca Seleqtia-Eroski en té 586 (diferència de 
56 kcal).  

 Hi ha una major quantitat de lípids en la xocolata que presenta més calories 
(50,1 en comparació amb 46 de la Lindt). Es pot pensar que aquesta petita 
diferència pot estar relacionada amb la diferència calòrica, donat que 
l’oxidació d’1g de lípids allibera 9 kcal. És possible que la marca Seleqtia-
Eroski opti per aquesta quantitat de lípids (provinents, majoritàriament, de la 
mantega de cacau) per tal de donar-li un gust una mica més agradable al 
paladar a la rajola, doncs és molt amarga de per si.  

 

2. Comparació de la composició nutricional de 100g de rajoles de 
xocolata de la mateixa marca amb diferent percentatge de cacau 

Hipòtesi 

- Les hipòtesis d’aquest apartat de comparacions, a diferència de l’apartat 
anterior, seran particulars. Per tant, aquí no es poden plantejar hipòtesis 
generals, ja que es parteix de la premissa que cada tipus de xocolata 
tindrà una composició diferent, d’acord amb el seu percentatge de 
cacau.  

 

•  Marca Lindt (70 i 85% de cacau) 

Taula 5: comparació del valor nutricional de xocolata negra 
amb un 85% de cacau de dues marques 
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La marca Lindt fabrica xocolata amb un ventall molt ampli de percentatges de 
cacau i gustos especials (flor de sal, maduixa, menta...). De fet, és una de les 
poques marques que fabrica xocolata amb un 99% de cacau, passant abans pel de 
52%, 70%, 85%, 90%. Per tant, de les marques comercials que es troben als 
supermercats, és la que s’ha trobat que s’acosta més al l’estat pur del cacau i que, 
en conseqüència, permet fer-se una idea del verdader sabor del cacau i una idea 
més ben aproximada del seu valor nutricional.  

Era d’un gran interès en aquesta pràctica fer una taula amb el valor nutricional 
d’aquestes rajoles de xocolata Lindt que s’acostaven tant al cacau en la seva 
puresa, agafant com a referència aquelles rajoles que no continguessin altres 
aliments (maduixa, ametlles, taronja...), del 52 al 99%.  

Tanmateix, pocs supermercats tenen la xocolata Lindt del 90 i 99%, donada la 
seva amargor, que no és gaire benvinguda entre la població occidental en 
comparació amb el gust dolç de la xocolata amb llet, la xocolata blanca o la 
xocolata negra amb com a molt un 52%.  

Trobar, per tant, una rajola de xocolata amb aquest percentatge als supermercats 
no ha estat una tasca gaire senzilla. Un cop trobades totes les rajoles menys la de 
90% (que no era imprescindible, doncs el seu percentatge era molt proper a 85%), 
va surgir quelcom imprevist: ni la rajola de 52% de cacau ni la de 99% de cacau 
tenien al paper de la rajola la seva composició nutricional, per un motiu que és 
desconegut.  

Així doncs, només s’ha pogut fer la comparació amb el valor nutricional de la 
xocolata del 70% i la del 85% de cacau de la marca Lindt.  

- Hipòtesis:  

 El valor energètic en kcal serà major en la xocolata amb 70%, ja que 
presenta un percentatge inferior al de 85%. Tot i així, aquesta 
diferència serà petita, donat que el percentatge és molt proper.  

 Els altres paràmetres són bastant semblants.  

TIPUS DE XOCOLATA     Xocolata amb 70% de 
cacau  

Xocolata amb 85% de 
cacau  

Valor energètic 520 530 
Lípids 40 46 
   -àcids grassos 
saturats 

 24 28 

Hidrats de carboni 33 19 
    -sucres 28 14 
Proteïnes 8 11 
Sodi                                    0,06                                      0,03 

 
Taula 6: comparació del valor nutricional de dos tipus de 
xocolata de la marca Lindt 
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- Contrastació de les hipòtesis:  

 La primera hipòtesi no és certa, els resultats mostren tot just el contrari del 
que esperava. La xocolata negra amb 85% de cacau té 10kcal més que la 
de 70%.  

 A part d’això, s’observa que la quantitat de lípids és 6 kcal major en la 
xocolata de 85%. Es pot pensar que a l’hora d’elaborar la xocolata 
l’empresa fabricant opta per afegir més quantitat de mantega de cacau per, 
d’alguna manera, compensar una mica el gust amarg del cacau amb el 
suau de la mantega.  

 Cal observar també que la quantitat d’hidrats de carboni és força major en 
la rajola de 70% de cacau, amb 14 kcal de diferència. Això té molt de  
sentit, ja que aquesta xocolata té un 15% més de sucre i, per tant, un 15% 
menys de cacau.  

• Marca Eroski-Seleqtia (de la xocolata blanca a la de 85%) 

- Hipòtesis:  

 Donat que la xocolata blanca no té res de pasta de cacau i, en el seu lloc té 
sucre i mantega de cacau, serà la més calòrica. De la mateixa manera, la 
xocolata amb un 85% de cacau serà la que tingui menys calories.  

 En quan a la quantitat de lípids,  aquesta quantitat serà també major en la 
xocolata blanca, ja que és l’únic component del cacau que conté.  

 La quantitat d’hidrats de carboni i, de manera especial, els sucres, seran 
significativament majors en la xocolata blanca, doncs és que conté més 
sucre. Això ho indica la pròpia proporció enunciada en el paper que 
recobreix la rajola: “conté un mínim d’un 30% de cacau” (indica que l’altre 
70% és sucre) o “conté un mínim d’un 85% de cacau” (indica que només un 
15% serà sucre).  

TIPUS DE 
XOCOLATA 

Xocolata 
blanca 

Xocolata amb 
llet 

Xocolata 
negra 

Xocolata 85%  
cacau  

Valor 
energètic 

540  531 521 586 

Lípids 30,0 30,5 30,3 50,1 
   -àcids 
grassos 
saturats 

19,4 19,5 19,2 32,5 

Hidrats de 
carboni 

62,5 54,6 50,1 22,8 

    -sucres 59,7 53,4 46,6 15 
Proteïnes  5,0 7,1  11,1 

 
Taula 7: comparació del valor nutricional de xocolata de quatre 
tipus de marca Eroski-Seleqtia  
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-Contrastació hipòtesis 

 La primera hipòtesi és falsa. S’observa que la xocolata més calòrica 
amb diferència és la que conté un 85% de riquesa de cacau. Com s’ha 
vist en la comparació de les rajoles de xocolata amb aquest percentatge 
de la marca Lindt i Eroski-Seleqtia, aquesta última conté moltes més 
kcal que no pas la Lindt. Per tant, com s’ha dit en la taula anteriorment 
dita, aquesta elevada quantitat pot tenir relació amb el gust que li vulguin 
donar els seus fabricants (afegint més mantega de cacau) per 
compensar la manca de sucre i l’amargor del cacau. Tanmateix, si no es 
té en compte la xocolata del 85% de cacau, de la xocolata blanca, amb 
llet i negra, la més calòrica és la blanca, amb quasi bé 20kcal de 
diferència amb la negra. Així doncs, es pot pensar que si que 
disminueixen de normal les kcal quan augmenta la quantitat de cacau 
però, quan arribem a l’extrem del 85%, l’augment de la mantega de 
cacau augmenta notablement el seu valor calòric.  

 La segona hipòtesis també és falsa. Aquí  torna a sorprendre la xocolata 
del 85%, que és la que presenta amb diferència la major quantitat de 
lípids (20 kcal més). Tot i així, havent refutat la hipòtesi anterior, això té 
molt de sentit: aquest augment és la conseqüència de l’addició de 
mantega de cacau en aquest tipus de xocolata.   

 La tercera hipòtesis és verdadera.Es pot observar que la xocolata amb 
més hidrats de carboni (i, per tant, amb més sucres) és la xocolata 
blanca i la que conté menys és la negra amb un 85% de cacau. Entre 
aquestes dues hi ha una diferència de 39,7 kcal d’hidrats de carboni en 
general i una diferència de 44,7 kcal de sucres.  

 

• Marca Nestlé 

- Hipòtesis 

Les hipòtesis d’aquest apartat són les mateixes que en la taula anterior, 
doncs es comparen els mateixos tipus de xocolata amb l’excepció de la del 
70% en comptes que la del 85% de la taula anterior.  
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TIPUS DE 
XOCOLATA 

Xocolata 
blanca 

Xocolata amb 
llet 

Xocolata 
negra 

Xocolata 70%  
cacau  

Valor 
energètic 

546 542 520 590 

Lípids 31,5 31,1 29,6 44,9 
   -àcids 
grassos 
saturats 

19,7 19,5 18,2 26,6 

Hidrats de 
carboni 

58,3 58,0 54,3 30,7 

    -sucres 58,1 57,1 50,4 26,4 
Proteïnes  7,1 6,5  5,2 8 
 

 

 

- Contrastació hipòtesis  

 Aquesta contrastació és la mateixa que en la taula anterior. Només 
afegint que, tot i que en aquest cas es té xocolata d’un 70% en 
comptes d’un 85%, les diferències en quan a kcal, lípids i sucres són 
molt semblants que en la de 85% però totes elles lleugerament 
inferior en aquest cas, a excepció de les calories que són si fa o no 
iguals. Aquesta semblança es pot raonar igual que amb la xocolata 
del 85%; el lípids són majors per compensar el gust amarg però 
inferior que la de 85% pel fet que no és tan amarga i els sucres són 
superior en aquest cas, doncs conté un 15% de sucre més. 

 

3. Comparació de la composició nutricional de diferents productes 
derivats del cacau i la xocolata 

Aquesta taula és força diferent a les anteriors. Pretén comparar la 
composició nutricional dels principals productes derivats de cacau que es 
consumeixen habitualment. Els valors que s’indiquen són el resultat d’una 
mitjana aritmètica entre el valor de diverses marques. La taula està feta en 
ordre creixent de quantitat de cacau.  

- Hipòtesis 

 El valor energètic en kcal serà major com menor sigui la quantitat de 
cacau. Els productes menys calòrics seran el soluble de cacau i el 
cacau en pols desgreixat.  

 El lípids seran majors en les rajoles de xocolata que no pas en el 
soluble de cacau i el cacau en pols desgreixat.  

Taula 8: comparació del valor nutricional de  
quatre tipus de xocolata de marca Nestlè  
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 La quantitat de sucres serà major en la xocolata blanca, en la crema 
de cacau i en el  soluble de cacau.  

Crema de cacau 
(8,5% cacau)  

Xocolata 
blanca  

Xocolata 
amb llet 

Xocolata 
negra 

Xocolata 
85% 

Soluble 
de cacau   

Cacau en 
pols 
desgreixat 

   

Valor 
energètic 
 
Lípids 
   -àcids 
grassos 
saturats 
Hidrats 
de 
carboni 
 -  sucres 
Proteïnes  

 
552  

 
543 

 
534 

 
520 

 
558 

 
330-375 

 
311 

  

 
33 

 
31 

 
31 

 
30 

 
48 

 
2,5-3,5 

 
16 

  

 
11 

 
19,5 

 
19 

 
18 

 
60 

 
1,5-2,1 

 
10,2 

  

 
57 

 
60 

 
57 

 
52,2 

 
21 

 
78-82 

 
16,3 

  

 
55 

 
58 

 
56 

 
48,5 

 
14,5 

 
70-78 

 
0,7 

  

5 6 7 6 11 4-7 25,5   

 

 

 La primera hipòtesi és parcialment certa. Els derivats més calòrics són la 
crema de cacau i la xocolata del 85% i els menys calòrics, amb diferència, 
el cacau en pols desgreixat i el soluble de cacau (el cacau en pols té 311 
kcal i el soluble 330-375 al costat de les 558 que aporta la xocolata del 85% 
o de les 552 de la crema de cacau).  

 La segona hipòtesi “el lípids seran majors en les rajoles de xocolata que no 
pas en el soluble de cacau i el cacau en pols desgreixat” és correcta; 
aquest últims tenen menys de la meitat de lípids que les rajoles de xocolata 
i la crema de cacau.  

 La tercera hipòtesi també és correcta. El producte derivat del cacau amb 
més sucres és el soluble de cacau, que és bàsicament cacau en pols amb 
sucre. 

 

 

5.3  CONCLUSIONS DE LA PRÀCTICA 

Després de realitzar aquesta pràctica, les conclusions que es poden extreure 
són les següents: 

• De tots els productes derivats del cacau observats (sobretot les diferents 
rajoles de xocolata) s’ha pogut veure que la més calòrica i amb una 
quantitat més gran de lípids és la xocolata del 85% de cacau  i en segon 

Taula 9: comparació del valor nutricional de diferents 
derivats del cacau i la xocolata 
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lloc la del 70%. Això contradiu una mica la hipòtesi inicial, doncs, pel fet que 
és aquest tipus de xocolata el que aporta més beneficis, no semblava que 
seria la més calòrica. Tanmateix, aquest petit augment per ració no és 
suficient com per suposar un augment de pes als seus consumidors si es 
consumeix amb moderació (això s’afirma en base en altres estudis 
realitzats al respecte) i, al cap i a la fi, és el preu a pagar per tots els 
beneficis que  aporta (tractats amb detall en un objectiu posterior d’aquest 
treball) que, per quasi bé el mateix preu, no es poden obtenir amb la 
xocolata blanca o la xocolata amb llet.  

• Aquesta elevada quantitat de lípids no serà perjudicial per a cap malaltia 
cardiovascular (en especial les dues estudiades), doncs l’àcid gras principal 
és l’àcid esteàric i aquest no puja els nivells de colesterol a  la sang.  

• El consum de xocolata o de qualsevol d’aquest derivats ha de ser moderat, 
doncs amb moderació ja aporta beneficis sobre la salut (la xocolata negra) i 
en excés podria provocar un augment de pes, sobretot si el percentatge de 
cacau és baix i està barrejat amb altres ingredients.  
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6 OBJECTIU 3: ESTUDIAR AMB PROFUNDITAT LA 
QUÍMICA DEL CACAU I LA XOCOLATA, CENTRANT-
SE ESPECIALMENT EN ELS SEUS COMPOSTOS 
FENÒLICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Teobromina, cafeïna, triptòfan i anandamida del 
cacau  

3.2. Compostos volàtils i substàncies sàpides del cacau  

3.3. Compostos fenòlics 

        3.3.1. Descripció i classificació general 

                  3.3.1.1. Fenols simples i àcids                         
hidroxibenzoics 

                  3.3.1.2. Àcids hidroxicinàmics 

                  3.3.1.3. Estilbens 

                  3.3.1.4. Flavonoides 

       3.3.2. Biodisponibilitat dels polifenols 
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biodisponibilitat dels flavonoides 
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                                  3.3.2.1.2. Edat i sexe 

       3.3.3. Importància dels polifenols 

                                  3.3.3.1. Importància com a 
antioxidant 

      3.3.3. Compostos fenòlics del cacau  
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• Part  pràctica 2 
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6.1 TEOBROMINA, CAFEÏNA, TRIPTÒFAN I ANANDAMINA 

 

Des del punt de vista fisiològic, és de gran importància el contingut de teobromina 
(3,7-dimetilxantina) del cacau. La teobromina és un alcaloide de la família de les 
metilxantines,que, de manera semblant a altre metilxantines, produeix un efecte 
d’estimulació del sistema nerviós central, broncodilatació i diversos efectes 
cardiovasculars. Aquesta substància es troba en la planta del cacau, principalment 
en el gra, on estan en un 1-4%. En la xocolata negra, es troba aproximadament un 
1,5% de teobromina, deu cops mes que en la xocolata amb llet. Per tant, la 
teobromina dóna al cacau una marcada acció estimulant, tot i que molt inferior a la 
del cafè. La teobromina forma petits prismes ròmbics que es sublimen a 290ºC 
sense descompondre‘s ni fondre’s. Aquesta substància es troba en les faves de 
cacau lligada molt dèbilment al taní, s’allibera per l’àcid acètic format durant la 
fermentació dels grans. Part d’aquesta teobromina passa a la closca del gra.  

A part de la teobromina es troba la cafeïna, és un alcaloide del grup de les xantines 
que produeix una estimulació del sistema nerviós central (efecte temporal de 
restauració del nivell d’alerta i eliminació de la somnolència). Tot i així, la cafeïna 
es troba en el gra de cacau en una quantitat molt baixa (en un 0,2%, 
aproximadament).  

        

 

 

 

Cal destacar també la presència del triptòfan. El contingut del cacau en aquest 
aminoàcid afavoreix la producció de serotonina, un neurotransmissor que porta a 
un senyal nerviós que produeix felicitat.  
Es troba també anandamina, un compost que activa receptors cerebrals que 
produeixen plaer i lucidesa mental.  
 

 

 

Figura 9: fòrmula  química desenvolupada de la teobromina 
i la cafeïna, respectivament 
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6.2 COMPOSTOS VOLÀTILS I SUBSTÀNCIES SÀPIDES 

L’aroma del cacau es veu influïda decisivament per la correcta realització de la 
collita, el fermentat, la dessecació i el torrat.  

 Els grans frescos tenen olor i sabor acètics; el peculiar gust amarg 
astringent de les faves de cacau, que es torna clarament dolç amb la 
fermentació, pot trobar-se influït  per diversos factors, com per exemple:  

o Tractament de fruits immadurs o sobremadurs 

o Ventilació i capgirat insuficients 

o Contaminació amb organismes estranys 

o Danys pel fum en la dessecació 

 

Actualment es coneixen més de 400 compostos volàtils presents en el cacau torrat, 
que són més o menys importants per a l’aroma del producte (xocolata i derivats).  

Els precursors de l’aroma s’han de buscar entre els productes de reacció de les 
etapes de la fermentació anaeròbia12, especialment entre els aminoàcids i sucres, 
que reaccionen entre si mitjançant mecanismes coneguts (reacció de Maillard13, 
reacció d’Strecker14 i reaccions subsegüents).  

Entre els aldehids15, compostos heterocíclics16, àcids17 i terpens18 es troben les 
substàncies més importants per a l’aroma del cacau.  

 De les característiques dolç, flors i a verd de l’aroma del cacau, són 
responsables, per exemple, el linalool i alguns aldehids. 

                                                             
12 Fermentació anaeròbia: procés respiratori sense presència d’oxigen, en el qual es degraden 
compostos orgànics per produir energia en forma d’ATP.  
 
13 Reacció de Maillard: conjunt molt complex de reaccions químiques que es produeix durant 
l’escalfament dels aliments o el seu emmagatzematge prolongat, com és el cas del cacau. Aquesta 
reacció dóna lloc a color, sabor i aroma als aliments.  
 
14 Reacció d’Strecker: sèrie de reaccions químiques dins de la reacció de Maillard, en les que es 
generen compostos reductors que faciliten la formació de pigments.  
 
15 Aldehid: compost orgànic caracteritzat per posseir el grup functional –CHO. Són redactors; és a dir, 
cedeix electrons.  
 
16 Compostos heterocíclics: compostos organics cíclics en els que almenys un dels components del 
cicle és d’un element diferent al carboni.  
 
17 Àcid: compost químic que actua com a donador d’hidrogens.  
 
18 Terpens: grup molt ampli i divers de lipids, derivats de l’isoprè (hidrocarbur de 5 àtoms de carboni). 
Inclouen olis essencials, pigments vegetals i àcids biliars, entre d’altres.  
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 En l’aroma a torrat típic, participen compostos orgànics com les pirazines19 i 
els oxazols20. 

 El sabor amarg del cacau obeeix a la presència de les purines teobromina i 
cafeïna anteriorment explicades, així com unes substàncies anomenades 
dioxopiperazines que es formen per fragmentació tèrmica de les proteïnes 
durant el procés de torrat. També en són responsables els seus compostos 
fenòlics.  

Amb l’ajuda dels compostos nomenats i d’altres semblants es poden imitar aromes 
semblants a les del cacau.  

6.3 3.3. COMPOSTOS FENÒLICS 

6.3.1          Descripció i classificació general 
Els compostos fenòlics o polifenols són un grup heterogeni de productes 
àmpliament distribuïts en el regne vegetal, que  es generen durant el metabolisme 
secundari de les plantes.  

Els compostos fenòlics estan representats per un ampli grup  de estructures 
químiques, encara que totes elles es caracteritzen per presentar un nucli aromàtic 
de benzè substituït, com a mínim, amb una funció hidroxil, comunament coneguda 
com a funció fenol. 

 

 

En la formació de polifenols o compostos fenòlics participen dues rutes 
metabòliques, la via dels policètids o del acetat (minoritària en plantes superiors) i 
la via de l’àcid síquimic.  

 Via dels policètids o del acetat. Aquesta via té lloc d’una manera similar a la 
dels àcids grassos. Sobre l’acetil CoA ( que és la molècula d’inici) es van 
addicionant successivament unitats de malonilCoA amb una pèrdua d’un 
àtom de carboni, de manera que per cada malonil utilitzat s’integren 2 

                                                             
19 Pirazines.  Compost aromàtic heterocíclic. Aporten aroma i sabor als aliments que les 
contenen.  
 
20 Oxazol: compost del que es deriva una numerosa família de compostos orgànics 
heterocíclics amb funcions relativament semblant a les pirazines.  
 

Figura 10: grup benzè 
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àtoms de carboni. El policètids formats són molt inestables i en les plantes 
s’estabilitzen generant compostos aromàtics de tipus fenòlic.  

 Via de l’àcid síquimic. Aquesta via depèn de la llum. S’inicia per 
condensació de dos intermediaris del Cicle de Calvin (fase de fixació del 
CO2 de la fotosíntesi), que després de diverses modificacions formen l’àcid 
síquimic. La incorporació d’una molècula de PEP (un dels intermediaris) a 
l’àcid siquimic dóna lloc a la fenilalanina, que es transformarà en àcid trans-
cinàmic. L’adició d’un grup hidroxil a l’anell aromàtic de l’àcid cinàmic 
donarà lloc a l’àcid p-cumàric, que es transformarà en el p-cumaroilCoA, 
precursor de la majoria de fenols d’origen vegetal. 

 
Els polifenols es poden classificar de diverses maneres:  

a) Segons l’esquelet carbonat; el que seria el nombre d’àtoms de 
carboni de la cadena alifàtica que es troben substituint el nucli 
benzoic.  

b) Segons la seva distribució en el regne vegetal; es diferencia entre 
els àmpliament distribuïts, com els àcids hidroxibenzoics, 
hidroxicinàmics i flavonoides, a més dels de presència esporàdica, 
com els isoflavonoides.  

c) En base al seu pes molecular.  
 
D’aquestes tres classificacions, només s’atendrà a la darrera, explicant els 
principals tipus de compostos fenòlics, centrant-se sobretot en el grup dels 
flavonoides, ja que són els que són importants en el cas que ocupa.  
 
 
6.3.1.1 FENOLS SIMPLES I ÀCIDS HIDROXIBENZOICS 

Els fenols simples estan formats per un anell aromàtic substituït en una o més 
posicions per un alcohol21, un aldehid22 o un àcid carboxílic.  
 
Atenent als àcid hidroxibenzoics, cal dir que presenten una estructura que deriva 
directament de l’àcid benzoic i que es troben àmpliament distribuïts en les 
angiospermes (o plantes amb flors). L’àcid vainíllic i l’àcid gàl·lic (àcid que es troba 
en les agalles, en els fulls de te, en l'escorça de roure i altres plantes)  són els més 
representatius i més àmpliament distribuïts en aquest grup.  
 
 
 
 
                                                             
21 Alcohol: compostos químics orgànics que contenen un grup hidroxil (-OH) en substitució 
d'un àtom d'hidrogen enllaçat de forma covalent a un àtom de carboni. A més aquest carboni ha 
d'estar saturat, és a dir, ha de tenir només enllaços simples a sengles àtoms, 1 això diferencia 
els alcohols dels fenols. 
 
22 Aldehid: Els aldehids són compostos orgànics caracteritzats per posseir el grup funcional-
CHO. Es denominen com els alcohols corresponents, canviant la terminació-ol per-al 
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6.3.1.2  

6.3.1.3 ÀCIDS HIDROXICINÀMICS 

Són els compostos amb la distribució més àmplia dins del grup dels 
fenilpropanoides. Estan format per un anell aromàtic i una cadena de tres carbonis. 
Existeixen 4 estructures bàsiques que juguen un paper important en les vies 
sintètiques dels polifenols, i quan solen estar en la naturalesa associades a altres 
compostos, de les quals no cal més que destacar-ne el nom: àcid cumàric, àcid 
cafeic, àcid ferúlic i àcid sinàptic. 

6.3.1.4 ESTILBENS 

 

Aquesta família dels polifenols inclou als derivats hidroxi- i metoxi- de 
l’estilbè(hidrocarbur aromàtic) simple, així com les seves formes glicòsid i polímers. 
Es troba en moltes plantes superiors.  

 

6.3.1.5 FLAVONOIDES 

Els flavonoides constitueixen el grup més important i extens dels compostos 
fenòlics, amb més de 8000 estructures diferents i més de 5000 compostos descrits. 
Tenen un paper important en la pigmentació i aroma de les plantes, a més d’estar 
directament  involucrats en el seu creixement i reproducció, també per 
proporcionar resistència envers a patògens i predadors i protegir els cultius contra 
algunes malalties.  
 
Els flavonoides es caracteritzen per contenir 2 o més anells aromàtics, que 
contenen, com a mínim, un grup aromàtic hidroxil i estan units mitjançant 3 
carbonis, per tant l’estructura comú a tots els subgrups és l’esquelet difenilpropà. 
Es divideixen en subgrups basant-se en la connexió de l’anell B al C i en l’estat 
d’oxidació i grups funcionals de l’anell C. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 11: Estructura general dels flavonoides 
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Per a l’estudi sistemàtic dels més de 4000 flavonoides naturals, aquests 
compostos s’han classificat en diverses classes, d’acord amb les variants 
estructurals que presenta la cadena central C3:Xalcons, flavons, flavonols, 
flavanones, flavanonoles, antocianidines, catequines, epicatequines, aurones, 
isoflavonoides, terocarpans, rotenoides, entre d’altres. 

 

Tipus Aliments on es troba 

  

Flavan-ols Té, vi negre, cacau, 
xocolata, raïm, albercoc 

Flavanones cítrics 

Flavones Condiments de fulla 
verda 

Isoflavones Soja, llegums 

Flavonols Cebes, pomes, vi negre, 
nabius, te, porros, 
escarola 

Antocians Mores. Groselles, nabius 

 

 

 

6.3.2 Biodisponibilitat dels polifenols 
S’entén per biodisponibilitat dels polifenols tot el conjunt de processos compresos 
entre la seva alliberació a l’estómac fins a la seva eliminació després d’haver 
passat als teixits mitjançant sang:  
 Alliberació 
 Digestió en l’estómac i al tracte intestinal 
 Transport a través de la membrana intestinal cap el torrent sanguini 
 Distribució en els teixits 
 Metabolisme  
 Eliminació 

 
Tot i així, la biodisponibilitat dels polifenols varia molt segons quin polifenol sigui, a 
més que no es troba una relació directa entre  la quantitat d’aquestes substàncies 
que consumides i la seva concentració com a metabòlits actius en els teixits.  

Figura 12: subclases de flavonoides, aliments on es troben i fòrmula  
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6.3.2.1 FACTORS QUE AFECTEN A LA BIODISPONIBILITAT DELS 

POLIFENOLS 

S’acaba de veure la biodisponibilitat dels polifenols i com actuen en el organisme 
humà des del moment en que són ingerits. Ara s’atendrà a quins factors poden 
afectar a aquesta biodisponibilitat , centrant-se sobretot en els flavonoides.   

6.3.2.1.1 ELS ALIMENTS COM A MATRIU 

Els  flavonoides es consumeixen generalment com a components dels aliments 
que els contenen, juntament amb altres macronutrients com les proteïnes, hidrats 
de carboni i lípids, amb micronutrients i altre compostos.  

L’absorció dels flavonoides pot veure’s afectada per: 

o Interaccions directes entre polifenols i alguns components dels aliments 
(unió a proteïnes, lípids...).  

o Els enzims i transportadors involucrats en l’absorció i metabolisme de 
polifenols que poden veure’s induïts o inhibits per la presència de 
determinats micronutrients en la dieta.  

o Altres efectes indirectes de la dieta sobre altres paràmetres de la fisiologia 
del tracte digestiu, com pot ser l’excreció biliar23 o el trànsit intestinal.  

6.3.2.1.2 ALTRES FACTORS 

Pels estudis realitzats, s’ha pogut observar que hi ha altres factors que afecten 
l’absorció i/o biodisponibilitat dels polifenols en general:  

o El sexe, l’eficàcia d’absorció d’aquests compostos pot variar entre homes i 
dones.  

o L’edat, ja que amb l’edat la capacitat d’absorció  dels diferents components 
de la dieta va disminuint, ja sigui pel propi envelliment de les cèl·lules o bé 
per les diferents patologies que van apareixen a mesura que passen els 
anys.  
 

 

                                                             
23 Bilis:  substància líquida verda i de sabor amarg produïda pel fetge de molts vertebrats. Intervé en els 
processos de digestió funcionant com a emulsionant, dels àcids grassos (és a dir, les converteixen en 
gotetes molt petites que poden ser atacades amb més facilitat pels sucs digestius). A més de la seva 
funció digestiva i penetral, la bilis serveix com a ruta d'excreció per al producte resultant de la ruptura de 
l'hemoglobina (bilirubina) creat per la melsa, que dóna a la bilis el seu color característic. 
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6.3.3 importància dels compostos fenòlics 
 

Els compostos fenòlics són substàncies essencials, moltes d’elles en part 
responsables de les propietat sensorials dels aliments d’origen vegetal, com per 
exemple la tonalitat de les fruites (produïda, en alguns casos per flavonols), el gust 
amarg (produït per flavanones), l’astringència de les fruites (produïda per tanins 
hidrolizables, entre d’altres), l’aroma de determinades fruites (produïda pels fenols 
simples) o la qualitat de la fruita (si aquests compostos són oxidats pels enzims 
oxidants que es troben de forma natural en els teixits vegetals, donen lloc a la 
formació de polímers foscos que no sempre resulten al producte un aspecte 
organolèpticament acceptable).  
 
 A part d’això, els compostos fenòlics tenen una activitat estrogènica24, acció 
antimicrobiana, prevenció de malalties neurodegeneratives, entre d’altres.  
Tanmateix, només s’explicarà amb detall la seva acció com a antioxidant, ja que és 
la que interessa per aquest treball.  
 
 
6.3.3.1 IMPORTÀNCIA COM A ANTIOXIDANT 

 
Abans de tractar la importància dels compostos fenòlics com a antioxidant, 
s’explicaran alguns conceptes de gran importància en aquest aspecte.   
 
Se sap que les cèl·lules necessiten oxigen per funcionar i, per tant, en 
consumeixen. D’aquest oxigen consumit, aproximadament d’un 2 a un 5% es 
transforma en radicals lliures. Un radical lliure és una espècie química generalment 
molt inestable i que, en conseqüència, té un gran poder reactiu pel fet de posseir 
un electró desaparegut.  
En la cèl·lula, aquest radicals lliures intervenen en diverses funcions cel·lulars 
fisiològiques, però sota certes circumstàncies (exercici físic intens, alcoholisme, 
tabaquisme, etc) el consum d’oxigen per part del metabolisme aeròbic pot produir 
reaccions no controlades d’oxidació que alteren l’estructura i el funcionament 
cel·lular, tot produint una sèrie de fenòmens coneguts amb el nom genèric d’estrès 
oxidatiu.  Aquest sorgeix en conseqüència d’un desequilibri entre els sistemes 
antioxidants i els elements pro-oxidants. Aquest estrés oxidatiu intervé com un dels 
factors més importants en l’aparició de situacions patològiques de tipus 
cardiovascular (aterogènesi o formació de placa d’ateroma, trombosi...), en alguns 
tipus de càncer i altres patologies diverses.  
Els polifenols naturals actuarien aquí com substàncies antioxidants, exercint un 
paper citoprotector en situacions de dany cel·lular, com seria el cas de l’estrès 
oxidatiu. Segons estudis realitzats al respecte, està demostrat que tenen un 
activitat similar o fins i tot superior a les vitamines C i E. Aquesta gran activitat ve 
donada, bàsicament per:  
                                                             
24 Activitat estrogènica: en les femelles animals, l'eliminació, mitjançant castració o 
ovariectomia, de les seves fonts principals d'estrògens, que condueix a la pèrdua de l'activitat 
d'aparellament per la desaparició de la fase estro del cicle sexual 



Objectiu 3:Estudiar amb profunditat la química del 
cacau i la xocolata, especialment els seus 

compostos fenòlics  

 

 

50 
 

o La facilitat amb la que els compostos fenòlics cedeixen el protó dels seus 
grups hidroxils 

o  L’estabilitat del fenol oxidat, producte de la cessió de l’electró.  
 
L’activitat antioxidant dels polifenols s’ha vist que prové de diversos mecanismes, 
dels quals els més importants són:  

o Actuen com estructures químiques donadores d’hidrogen, captant i 
inactivant els radicals lliures, convertint les espècies altament reactives en 
altres amb major estabilitat.  

o Actuen com quelants de metalls de transició, especialment ferro i cobre, 
metalls que intervenen com a catalitzadors (acceleradors de la reacció 
química) de les reaccions de formació de radicals lliures.  

o Actuen com inhibidors d’enzims, involucrats també en la formació de 
radicals lliures.  

 
Existeix una relació directa entre l’activitat antioxidant i l’estructura química dels 
polifenols, de manera que no tots tenen aquest poder antioxidant ni tots en la 
mateixa mesura. L’activitat antioxidant es pot atribuir a determinades funcions i 
radicals de l’estructura química del compost fenòlic. En el cas dels flavonoides, 
recau en: 

o L’estructura o-dihidroxi (2 radicals amb grup hidroxil en posició orto) en 
l’anell B.  

o El doble enllaç en conjugació amb una funció 4-oxo de l’anell C.  
o Els radicals 3-OH i 5-OH de l’anell A amb una funció 4-oxo en l’anell C. 

Aquests es troben en els polifenols amb major poder antioxidant.  
 

Així, les catequines (catequina i epicatequina) presents en la xocolata, només 
compleixen la primera condició, pel que presenten una activitat antioxidant 
moderada, mentre que el flavonol quercetina (que es troba en fruites i verdures) és 
un del flavonoides amb major poder antioxidants perquè cumpleix les tres 
condicions.  
 

A part d’això, els polifenols són més actius en funció de :  

o Nombre de grups hidroxils (com més en tinguin, més actius seran).  

o Posició dels grups hidroxils (la posició orto és la més activa).  
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6.3.4 Compostos fenòlics del cacau  
S’acaba de veure la descripció, classificació, biodisponibilitat i importància dels 
compostos fenòlics en general. Ara s’atendrà als compostos fenòlics del cacau, 
que són els propis de la matèria d’estudi.  

Els cotiledons25 del cacau estan formats per dos tipus de cèl·lules  
parenquimatoses26. Més del 90%  de les cèl·lules són petites i contenen 
protoplasma27, grànuls de midó, grans d’aleurona28 i glòbuls grassos. 
Entremesclats hi ha grans cèl·lules que contenen tots els fenols i purines.  
Aquestes cèl·lules emmagatzemadores de polifenols (cèl·lules pigmentàries) 
constitueixen el 11-13% del teixit i, d’acord amb el contingut d’antocianines, 
adopten un color entre blanc i porpra profund.   

Cal tenir en compte que els polifenols de les llavors del cacau són diferent 
substancialment (sobretot en quantitat) que els que es troben en els seus derivats, 
cacaus solubles o xocolates, degut als diferents processos (sobretot fermentació, 
secat i torrat, com s’explicarà més endavant) que pateixen aquestes abans de 
convertir-se en els seus subproductes.  

Les llavors són riques en flavonoides, principalment flavanoles, seguits en una 
proporció molt menor de flavonoles, flavonas, antocians i altres compostos 
fenòlics. Durant el processat de les faves de cacau, una gran part dels flavonoides 

                                                             
25 Cotiledons: Primer full de l'embrió de les plantes fanerògames (plantes en què el conjunt 
dels òrgans de la reproducció es presenta en forma de flor). 
26 Cèl·lules parequimatoses: que pertany al parènquima, teixit vegetal constituït per cèl·lules 
de forma aproximadament esfèrica o cúbica i amb espais de separació. 
27 Protoplasma: Regió cel · lular situada entre la membrana plasmàtica i el nucli, amb els 
òrgans cel · lulars que conté. 
28 Grans d’aleurona: És la substància de reserva alimentària, de naturalesa albuminoidea, que 
l'embrió de la llavor s'utilitza durant la germinació i que és tan abundant en moltes de les llavors 
que s'utilitzen per al consum humà. 
 

Figura 13: relació estructura-activitat en els compostos fenòlics. En 
vermell, hidroxils en posición orto; en els flavonoides, en groc hidroxila 
en para. En verd la relació doble ellaç-cetona.Font: tesi Elena Roura  
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es transformen en quinones (compost orgànic), les quals poden polimeritzar-se o 
unir-se a proteïnes generant compostos d’alt pes molecular.  

• Flavanols. Representen en grup majoritari de flavonoides del cacau i 
derivats. Els majors representats són el monòmer epicatequina i els 
oligòmers, aportant aproximadament el 90% del contingut en polifenols. En 
menor quantitat hi ha (+)-catequina, (+)-galocatequina i (-)-
epigalocatequina. L’epicatequina és el monòmer més important perquè és 
el que fa l’efecte beneficiós sobre el sistema cardiovascular.  

• Flavones. D’aquest grup, no gaire important, només cal destacar un 
anomenat isovitexina.  

Dins del cacau es poden trobar tres grups de fenols:  

• Catequines (un 37%), dins de les quals destaca la (-)-epicatequina, i en 
menor proporció també trobem (+)-catequina, (+)-galocatequina i (-)-
epigalocatequina. Aquest estan també dins del grup dels flavonols.  

• Antocianines (un 4%), que participen en el color i l’aroma de les llavors i els 
seus subproductes. Els meus representatius són cianidina-3-arabinòsid i 
cianidina-3-galactòsid. 

• Leucoantocianines (un 58%), compostos que es desdoblen en anticianines i 
catequines quan es calenten en solució àcida. Acostuma a tractar-se del 
que s’anomena flavan-3,4-dioles (I), que s’acaba condensant en dímers, 

trímers o oligòmers 
superiors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: esquema de l’absorció i 
biotransformació dels flavonoides en la dieta. (font: 
Tesi doctoral Elena Roura) 
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7 PART PRÀCTICA 2: ANÀLISI DE LABORATORI DEL 
CONTINGUT DE POLIFENOLS I EPICATEQUINA EN 
XOCOLATA NEGRA, XOCOLATA AMB LLET, CACAU 
EN POLS I BEGUDA DE CACAU 

7.1  OBJECTIU  DE LA PRÀCTICA 

L’objectiu inicial d’aquesta pràctica fou quantificar, mitjançant una anàlisi de 
laboratori,el contingut dels components antioxidants del cacau (els compostos 
fenòlics i, dins d’aquests, l’epicatequina) en diferents derivats del cacau i 
determinar quin conté el contingut màxim i, per tant, serà probablement el més 
efectiu per al tractament de la hipertensió arterial i l’aterosclerosi.  Tot i així, com 
s’ha dit en la part teòrica d’aquest mateix objectiu del treball, no es troba una 
relació directa entre  la quantitat d’aquestes substàncies consumides i la seva 
concentració com a metabòlits actius en els teixits, però, donat que la xocolata 
negra es la que es considera científicament efectiva i és la que té més cacau (i, per 
tant, més polifenols),   

 

 En un principi, pretenia fer aquesta extracció de dues maneres: 

a) Analitzant diferents rajoles de xocolata industrialitzada i comercialitzada amb 
diferents percentatges de cacau (tot i ser probable que en cada marca 
industrial hi pugui haver variacions, només se’n triaria una): 

- “Xocolata blanca amb d’un 10-15% de cacau” 
- “Xocolata amb llet amb d’un 30-40% de cacau” 
- “Xocolta negra amb un 70% de cacau” 

 
b)  Analitzant una xocolata elaborada per mi de manera artesana a partir de 

faves de cacau, com es realitzava en  les cultures precolombines, és a dir, a 
l’estil “indígena” amb un 70% de cacau, i amb les mínimes modificacions 
químiques i mecàniques en el procés d’elaboració. 
 

La finalitat d’aquesta anàlisi era comparar en el cas a) el diferent nombre o 
quantitat de compostos fenòlics en les tres mostres, segons el percentatge de 
cacau; i en el cas b) el diferent nombre de compostos fenòlics segons el procés 
d’elaboració, i també comparant-la amb la mostra de l’apartat a) “xocolata negra 
amb un 70% de cacau”. 
 
 
 

                      PART PRÀCTICA 2 
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7.1.1 DIFICULTATS PER A PODER REALITZAR LA PRÀCTICA AMB EL SEU 
OBJECTIU INICIAL 

 
La principal dificultat a l’hora de poder realitzar aquesta pràctica amb el seu 
objectiu inicial ha estat trobar un laboratori on poder fer-la. Els laboratoris on es fan 
aquest tipus d’anàlisis requereixen un material especialitzat i una supervisió 
constant. Tan bon punt es va tenir una idea del que es volia fer amb aquesta 
pràctica, vaig preguntar a gent que en sabia alguna cosa (bé perquè treballava en 
investigació, bé perquè sabia de la matèria de química). Els intents van ser molts, i 
els èxits pocs. Després de molts esforços, finalment vaig trobar un laboratori del 
departament de Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de Barcelona on hi havia 
un grup de recerca anomenat “Grup d’antioxidants naturals” que treballava a nivell 
professional amb extraccions d’antioxidants en diferents aliments. Vaig intentar 
contactar amb la directora d’aquest grup, la Doctora Lamuela. Després, 
casualment gràcies a una persona coneguda vaig aconseguir un contacte directa 
amb aquesta mateixa directora, qui em va concedir una entrevista, on jo li vaig 
poder explicar com volia fer aquesta pràctica al seu laboratori.  
 
Llavors me’n vaig adonar que el meu objectiu inicial no tenia gaire sentit, ja que, 
pel que em va dir la professora (cosa que a objectius següents del meu treball 
veuria) abans del procés d’elaboració de la xocolata, el fermentat i l’assecat podien 
modificar moltíssim la quantitat de compostos fenòlics que jo volia analitzar. De la 
mateixa manera no tenia gaire sentit la pràctica donada la desconeixença del 
procés de preindustrialització de les faves de cacau de les que jo disposava.  
A més a més, per a poder obtenir uns resultats generalitzables, necessitava moltes 
mostres i molt de temps, temps que algú havia d’invertir ajudant-me i supervisant-
me la pràctica i temps que treia a gent que estava fent la seva tesi doctoral al 
laboratori o hi estava investigant.  
Per tant, després de contemplar la situació i les possibilitats, vam acordar amb la 
Doctora Lamuela que ella em facilitaria els resultats dels anàlisis que s’havien fet al 
laboratori amb xocolata (resultats que havien estat supervisats per gent 
especialitzada en el tema) i, a més, em concediria una visita a la universitat i al 
laboratori on es feien aquestes anàlisis i m’explicaria com funcionen aquestes 
extraccions i com ho hagués fet amb la xocolata en cas que hagués estat possible.  
 

7.1.2 DISSENY FINAL DE LA PRÀCTICA  
 
Així doncs, finalment aquesta pràctica ha consistit en: 

• La meva interpretació respecte als resultats que s’acaben d’explicar en 
forma de gràfiques i hipòtesis. 

• La visita guiada al laboratori de Bromatologia de la Facultat de Farmàcia.  
- Explicació de les interpretacions fetes al respecte i, supervisió 

d’aquestes per, en aquest cas, la Doctora Vallverdú, qui treballa en 
aquest grup d’investigació. Aquí es va fer, per tant, la contrastació de 
les hipòtesis.  

- Explicació del procés d’extracció dels compostos fenòlics en els 
aliments; concretament amb la xocolata, al laboratori mateix. 
Prèviament a la visita, la Dra Lamuela em va proporcionar una tesi 
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doctoral sobre la biodisponibilitat dels compostos fenòlics en els 
solubles de cacau, on s’explicaven bastant detalladament les tècniques 
d’extracció que havien estat utilitzades per extreure els resultats dels 
que jo disposava.  

7.2 TAULES DELS RESULTATS. HIPÒTESIS INICIALS I FINALS. 
GRÀFIQUES 

 
Segons la tècnica emprada i els components que aquesta detecta, els resultats 
obtinguts en l’anàlisi seran diferents.  
Les tres tècniques utilitzades han estat la cromatografia, la tècnica Folin-Citocalteu 
i la tècnica HPLC proanthocyanidins , a més de la cromatografia després d’hidròlisi 
en algun cas. Tanmateix, només s’estudiaran i interpretaran les dues primeres 
tècniques en aquesta pràctica, ja que les altres mostren uns components que no 
són propis de la matèria del meu estudi. Aquestes tècniques estudiades 
s’explicaran en l’altre apartat de la mateixa pràctica. La mostra analitzada és 
sempre de 100g excepte en el cas de la beguda de cacau, que serà de 100ml. Es 
posarà especial atenció al contingut de compostos fenòlics en general i a un 
monòmer d’aquest grup, l’epicatequina, un dels que té més importància en l’efecte 
cardiovascular.  
 
Hipòtesis 
 
Abans d’analitzar els resultats, s’han formulat un seguit d’hipòtesis. Aquestes, per 
tal de facilitat la comprensió i la relació que guarden amb els resultats obtinguts, es 
mostren a l’inici de cada apartat i component analitzant. 
 
 

a) Xocolata negra 
 

Hipòtesis  
 

 En la tècnica de cromatografia, el grup de compostos fenòlics trobat en 
major proporció seran els flavonoides. Dins d’aquest, el monòmer 
epicatequina serà el que estarà en major proporció.  

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina i catequina obtingut en 
diferents estudis serà diferent, però molt semblant. Se sap pel treballat a la 
teoria del treball que el aquest contingut pot variar segons el gra de cacau, 
la seva procedència i, sobretot, el procés d’elaboració de la xocolata, tant la 
preindustrialització com la industrialització d’aquest (vegeu Objectiu 5). 
Tanmateix, la hipòtesi és que aquesta diferència no serà gaire gran. 

 En la tècnica de Folin-citocalteu, el nombre en mg/100g de polifenols totals 
serà un nombre molt gran, superior a 1000.  

 Igual que en la tècnica de cromatografia, el contingut mitjà, màxim i mínim 
serà bastant semblant.  
 
 
 



Objectiu 3:Estudiar amb profunditat la química del 
cacau i la xocolata, especialment els seus 

compostos fenòlics  

 

 

57 
 

 
 
 
 

• Cromatografia 
 
Tipus de polifenols 
 
 
 

Contingut mitjà 
(mg/100g) 

Contingut 
mínim 

Contingut 
màxim 

FLAVONOIDES    
Flavanols    

- (+)-Catequina 20,50 10,75 50,00 
- (-)-Epicatequina 70,36 32,74 125,00 
- Procyanidin dímer B2 36,50 21,00 54,00 
- Procyanidin trímer C1 26,00 13,00 44,00 

- (-)-Epicatequina-
(2a7)(4a-8)-
epicatequina  

- 3-0-galactòsid 

5,17 4,00 8,00 

- Cinnamtannin A2 53,83 29,00 86,00 
Flavonols    

- Quercetina 25,00 25,00 25,00 
ÀCIDS FENÒLICS    

Àcidos hidroxicinàmics    
- Àcid ferúlic 24,00 24,00 24,00 

ESTILBENS    
Estilbens    

- Resveratrol 0,04 0,04 0,04 
- Resveratrol  
- 3-0-glucòsid 

0,10 0,10 0,10 

 
 
 
 

Taula 10: compostos fenòlics de la xocolata negra 
segons la técnica de detecció de Cromatografia.  
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• Folin-Ciocalteu 
 
 
COMPOSTOS 
DETECTATS 

Contingut 
mitjà 
(mg/100g) 

Contingut 
mínim 

Contingut 
màxim 

COMPOSTOS 
FENÒLICS 
TOTALS 

1859,88 1173,00 4437,00 

 
 
 

b) Xocolata amb llet 
 
Hipòtesis 
 
 Igual que en la xocolata negra, en la tècnica de cromatografia, el grup de 

compostos fenòlics trobat en major proporció seran els flavonoides. Dins 
d’aquest, el monòmer epicatequina serà el que estarà en major proporció.  

 Tanmateix, el contingut d’epicaquina serà molt menor al de la xocolata 
negra, aproximadament la meitat d’aquest, doncs la xocolata amb llet conté 
com a molt un 30% de cacau, mentre que la xocolata negra té com a mínim 
un 50%.  

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina i catequina obtingut en 
diferents estudis serà diferent, però molt semblant. En la tècnica de Folin-
citocalteu, el nombre en mg/100g de polifenols totals serà un nombre molt 
gran, superior a 500 mg/100g.  

 De manera igual que en la tècnica de cromatografia, el contingut mitjà, 
màxim i mínim serà bastant semblant.  
 
 

Gràfica 1: cromatograma aproximat dels diferents 
compostos trobats en 100g de mostra de xocolata negra 

Taula 11: compostos fenòlics totals de la xocolata negra 
segons la técnica de Folin-Ciocalteu  
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• Cromatografia 
 
 
 
 
Tipus de compostos fenòlics 

 
Contingut 
mitjà 
(mg/100g) 

 
Contingut 
mínim 

 
Contingut 
màxim 

FLAVONOIDES    
Flavanols    

- (+)-Catequina 4,64 2,69 12,00 
- (-)-Epicatequina 14,58 12,49 24,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Folin-Ciocalteu 
 

COMPOSTOS 
DETECTATS 

Contingut 
mitjà 
(mg/100g) 

Contingut 
mínim 

Contingut 
màxim 

COMPOSTOS 
FENÒLICS 
TOTALS 

854,34 325,00 2438,90 

 
 
 

 
c) Cacau en pols 

 

Gràfica 2: cromatograma aproximat i simplificat dels 
diferents compostos trobats en 100g de mostra de xocolata 
amb llet 

Taula 12: tipus de compostos fenòlics identificats en la 
xocolata amb llet segons la tècnica de cromatografia 

Taula 13: compostos fenòlics identificats en la xocolata 
amb llet segons la tècnica Folin-Ciocalteu 



Objectiu 3:Estudiar amb profunditat la química del 
cacau i la xocolata, especialment els seus 

compostos fenòlics  

 

 

60 
 

Hipòtesis 
 
 En la tècnica de cromatografia, el grup de compostos fenòlics trobat en 

major proporció seran els flavonoides. Dins d’aquest, el monòmer 
epicatequina serà el que estarà en major proporció.  

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina i catequina obtingut en 
diferents estudis serà diferent, però molt semblant.  

 En la tècnica de Folin-citocalteu, el nombre en mg/100g de polifenols totals 
serà un nombre molt gran, superior a 10000.  

 Igual que en la tècnica de cromatografia, el contingut mitjà, màxim i mínim 
serà bastant semblant.  

 Tots aquest contingut seran majors que en la xocolata amb llet i semblants 
amb la xocolata negra.  

 
 

• Cromatografia 
 

 
Tipus de polifenols 
 
 
 

Contingut 
mitjà 
(mg/100g) 

Contingut 
mínim  

Contingut 
màxim 

FLAVONOIDES    
Flavanols    

- (+)-Catequina 107,75 61,00 202,00 
- (-)-Epicatequina 158,30 63,00 330,00 
- Procyanidina dímer B1 112,00 112,00 112,00 
- Procyanidina dímer B2 71,57 13,00 262,00 

- Procyanidina trímer C1 23,83 5,00 36,00 
- (-)-Epicatequina-

(2a7)(4a-8)-
epicatequina  

- 3-0-galactòsid 

5,00 2,00 7,00 

- Cinnamtannina A2 33,17 0,00 56,00 
ÀCIDS FENÒLICS 
 

   

Àcids hidroxibenzoics    
- Àcids benzoic 0,06    - 0,09 

Àcids hidroxicinàmics    
- Àcid aspàrtic cafeoil 37,00 37,00 37,00 

 
 
 
Taula 14: tipus de compostos fenòlics identificats en el 
cacau en pols segons la tècnica de cromatogafia 
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• Folin-Ciocalteu 
 
COMPOSTOS 
DETECTATS 

Contingut 
mitjà 
(mg/100ml) 

Contingut 
mínim 

Contingut 
màxim 

COMPOSTOS 
FENÒLICS 
TOTALS 

1104, 50 1005,00 1204,00 

 
 
 

d) Beguda de cacau 
 
Hipòtesis  
 
 Donat que la beguda de cacau conté un baix percentatge de cacau i aquest 

està barrejat amb sucre i llet (a més d’altres additius), totes les quantitats 
analitzades (en especial l’epicatequina) seran molt petites.  

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina i catequina obtingut en 
diferents estudis serà diferent, però molt semblant. En la tècnica de 
cromatografia després d’hidròlisi, el contingut de flavonoides serà també 
molt petit.  

 
 

• Cromatografia 
 
 
Tipus de polifenols 
 
 

Contingut 
mitjà 
(mg/100ml) 

Contingut 
mínim  

Contingut 
màxim 

Gràfica 3: cromatograma aproximat dels diferents 
compostos trobats en 100g de mostra de cacau en pols 

Taula 15: compostos fenòlics identificats en el cacau en 
pols segons la tècnica Folin-Ciocalteu 
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FLAVONOIDES    
Flavanols    

- (+)-Catequina 8,65 1,20 16,10 
- (-)-Epicatequina 5,58 0,60 11,14 
- Procyanidina dímer 

B2 
6,10 6,10 6,10 

ÀCIDS FENÒLICS    
Àcids hidroxicinàmics    
 

- Àcid 
aspàrtic cafeoil 

 
0,90 

0,90 
 

0,90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cromatografia després d’hidròlisi 
 

Tipus de polifenols Contingut 
mitjà 
(mg/100ml) 

Contingut 
mínim  

Contingut 
màxim 

FLAVONOIDES    
Flavonols    

- Quercetina 0,13 0,13 0,13 
 
 
 

Gràfica 4: cromatograma aproximat dels diferents 
compostos trobats en 100 ml de mostra de beguda de cacau 

Taula 16: tipus de compostos fenòlics identificats en la 
beguda de cacau segons la tècnica de cromatogafia 

Taula 17: tipus de compostos fenòlics identificats en la beguda 
de cacau segons la tècnica de cromatogafia després d’hidròlisi, 
un subtipus dins de la la tècnica cromatogràfica 



Objectiu 3:Estudiar amb profunditat la química del 
cacau i la xocolata, especialment els seus 

compostos fenòlics  

 

 

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÀFIQUES COMPARATIVES  
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Gràfica 5: mitjana de polifenols totals de la mostra xocolata negra i  
xocolata amb llet.  (Tècnica Folin-Citocalteu). No s’inclouen en la 
gràfica el cacau en pols i la beguda de cacau perquè van ser 
analitzades amb una mostra de 100ml en comptes de 100g en 
aquesta tècnica, per tant no es poden comparar de manera igual. 

Gràfica 6: contingut màxim, mitjà i mínim d’epicatequina en cacau en 
pol, xocolata negra i xocolata amb llet. . 
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Interpretació  dels resultats i contrastació de les hipòtesis 

Pel que s’observa en aquesta gràfica (amb les dades amb les taules 
precendents)  les valoracions a les hipòtesis plantejades són les següents:  

a) Xocolata negra 

 En la tècnica de cromatografia, el grup de compostos fenòlics trobat 
en major proporció seran els flavonoides. Dins d’aquest, el monòmer 
epicatequina serà el que estarà en major proporció. Aquesta hipòtesi 
s’ha pogut veure que és correcta. 
 

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina obtingut en diferents 
estudis serà diferent, però molt semblant. Se sap pel treballat a la 
teoria del treball que el aquest contingut pot variar segons el gra de 
cacau, la seva procedència i, sobretot, el procés d’elaboració de la 
xocolata, tant la preindustrialització com la industrialització d’aquest 
(vegeu Objectiu 5). Tanmateix, la hipòtesi és que aquesta diferència no 
serà gaire gran. Aquesta hipòtesi s’ha pogut veure que no és vertadera. El 
contingut mitjà d’epicaquina varia molt entre el valor màxim, mitjà i mínim.  

 En la tècnica de Folin-citocalteu, el nombre en mg/100g de polifenols 
totals serà un nombre molt gran, superior a 1000. Aquesta hipòtesi era 
vertadera.  

 Igual que en la tècnica de cromatografia, el contingut mitjà, màxim i 
mínim serà bastant semblant. De la mateixa manera que en la tècnica de 
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Gràfica 7: comparació del contingut mitjà de polifenols i epicatequina en 
cacau en pols, xocolata negra, xocolata amb llet i beguda de cacau  
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cromatografia, el nombre de polifenols és molt diferent entre els seu valor 
mitjà, màxim o mínim. Aquesta hipòtesi, per tant, era falsa.  

 La xocolata negra és el derivat del cacau amb més compostos 
fenòlics. Aquesta hipòtesi és correcta tot i que, com es mostra en la gràfica  
anterior, la quantitat mínim ja s’acostaria a la quantitat mitjana del cacau en 
pols i la xocolata amb llet.  

 La xocolata negra és el derivat del cacau amb més contingut en 
epicatequina. Aquesta hipòtesi és falsa. S’ha vist que el cacau en pols és 
el derivat amb més contingut amb epicatequina, encara que la xocolata 
negra també el té alt.  Això pot ésser degut a la susceptibilitat d’aquest 
monòmer a tot el procés de industrialització pel que passa el cacau fins 
esdevenir xocolata, ja que aquest procés és més llarg que en el cas del 
cacau en pols.  
 

b) Cacau en pols 

 En la tècnica de cromatografia, el grup de compostos fenòlics trobat 
en major proporció seran els flavonoides. Dins d’aquest, el monòmer 
epicatequina serà el que estarà en major proporció. Aquesta hipòtesi és 
vertadera.  

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina i catequina obtingut 
en diferents estudis serà diferent, però molt semblant. De la mateixa 
manera que en la xocolata negra, aquesta hipòtesi és falsa. Aquest 
contingut pot ser molt diferent.  

 En la tècnica de Folin-citocalteu, el nombre en mg/100g de polifenols 
totals serà un nombre molt gran, superior a 1000. Aquesta hipòtesi és 
correcta.  

 Igual que en la tècnica de cromatografia, el contingut mitjà, màxim i 
mínim serà bastant semblant. Aquesta hipòtesi és falsa.  

 Tots aquests continguts seran majors que en la xocolata amb llet i 
semblants amb la xocolata negra. Aquesta hipòtesi és parcialment 
correcta; el contingut en epicatequina és major que en la xocolata amb 
negra, la xocolata amb llet i la beguda de cacau, mentre que el contingut 
mitjà de polifenols és menor que en la xocolata negra i semblant a la 
xocolata amb llet. 

 

c) Xocolata amb llet 

 Igual que en la xocolata negra, en la tècnica de cromatografia, el grup 
de compostos fenòlics trobat en major proporció seran els 
flavonoides. Dins d’aquest, el monòmer epicatequina serà el que 
estarà en major proporció. Aquesta hipòtesi és correcta.  

 Tanmateix, el contingut d’epicaquina serà molt menor al de la xocolata 
negra, aproximadament la meitat d’aquest, doncs la xocolata amb llet 
conté com a molt un 30% de cacau, mentre que la xocolata negra té 
com a mínim un 50%. Aquesta hipòtesi és parcialment vertadera; en el 
contingut mínim, la diferència de contingut d’epicatequina entre la xocolata 
negra i la xocolata amb llet és 2,6 més la xocolata negra, en el contingut 
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mitjà és de 4,8 vegades més i, en el cas de contingut màxim, de 5,2. Per 
tant, en els tres casos, el contingut és major que el doble. Això pot ésser 
degut al processat de la xocolata amb llet, que elimina més l’epicatequina 
que en el processat de la xocolata negra i que el gra utilitzat en la xocolata 
amb llet potser, al seu d’un gust menys astringent, conté menys quantitat de 
compostos fenòlics de bon començament.  

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina i catequina obtingut 
en diferents estudis serà diferent, però molt semblant. En la tècnica de 
Folin-citocalteu, el nombre en mg/100g de polifenols totals serà un 
nombre molt gran, superior a 500 mg/100g. Aquesta hipòtesi és correcta.  
Tot i així, en contingut màxim de polifenols és superior al de cacau en pols, 
mentre que en contingut màxim d’epicateuina de la xocolata amb llet està 
molt per sota de la xocolata negra i el cacau en pols.  

 De manera igual que en la tècnica de cromatografia, el contingut mitjà, 
màxim i mínim serà bastant semblant. Aquesta  hipòtesi és parcialment 
correcta; en el cas de l’epicatequina, la diferència no és tan gran com en el 
cas del contingut total de polifenols.  
 

d) Beguda de cacau  

 Donat que la beguda de cacau conté un baix percentatge de cacau i 
aquest està barrejat amb sucre i llet (a més d’altres additius), totes les 
quantitats analitzades (en especial l’epicatequina) seran molt petites 
que els altres derivats. Aquesta hipòtesi és correcta.  

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina i catequina obtingut 
en diferents estudis serà diferent, però molt semblant. En la tècnica de 
cromatografia després d’hidròlisi, el contingut de flavonoides serà 
també molt petit. Aquesta hipòtesi és parcialment vertadera; la diferència 
és prou significativa però, en comparació amb la diferència que tenen els 
altres derivats, aquesta no és tan gran.  
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Després d’haver analitzat amb detall en contingut de polifenols i epicatequina en el 
cacau en pols, la xocolata negra, la xocolata amb llet i la beguda de cacau, es fa 
una petita comparació d’aquest contingut amb eel contingut dels mateixos 
components en altres aliments.  

Hipòtesi:  

 La xocolata negra i el cacau  en pols tindran més contingut, tant de 
polifenols com d’epicatequina que els altres aliments.  
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Gràfica 8: comparació del contingut mitjà de polifenols en els aliment 
considerats que en tenen moltaquantitat 
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Contrastació de la hipòtesi: 

Podem veure clarament que cl contingut de polifenols de la xocolata engra és el 
màxiim trobat. Tanmateix, hi ha molts aliments, en especial els fruits secs, que 
també tenen un contingut molt elevat, semblant al del cacau en pols.  

En canvi, en el cas de l’epicatequina, el contingut és clarament superior en els 
derivats de cacau, a moltíssima diferència.  

 

VISITA A LA FACULTAT DE FARMÀCIA. 
LABORATORI D’EXTRACCIONS 

La segona part d’aquesta pràctica, com ja s’ha explicat al principi, va consistir en 
una visita guiada al laboratori d’extraccions, a la Facultat de Farmàcia de La 
universitat de Barcelona.  
Allà, es van contrastar les hipòtesis, interpretacions i conclusions amb la Doctora 
Vallderdú, licenciada en química i doctora per la UB. Aquesta doctora treballa en 
aquest grup d’investigació i va fer la seva tesi doctoral sobre els polifenols del 
tomàquet.  
També es va comptar amb l’explicació del procés d’extracció dels compostos 
fenòlics en els aliments; concretament amb la xocolata, al laboratori mateix. 
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Gràfica 9: contingut mitjà d’epicatequina en els aliments que en 
contenen més quantitat 



Objectiu 3:Estudiar amb profunditat la química del 
cacau i la xocolata, especialment els seus 

compostos fenòlics  

 

 

69 
 

Prèviament a la visita, la Dra Lamuela em va proporcionar una tesi doctoral sobre 
la biodisponibilitat dels compostos fenòlics en els solubles de cacau, on 
s’explicaven bastant detalladament les tècniques d’extracció que havien estat 
utilitzades per extreure els resultats dels que jo disposava.  
 
A continuació es mostra el procés d’extracció de polifenols mitjançant dos mètodes 
(Folin-ciocalteu i Cromatografia de líquids), imatges del laboratori d’extraccions de 
la UB i, per no allargar més del compte la pràctica, les valoracions de la Dra 
Vallderdú estan reflectides en les conclusions; és a dir, jo vaig fer les meves 
interpretacions i conclusions amb els resultats i els meus coneixement previs, i tot 
allò que no era veritat no està en les conclusions.  
Cal dir, però, que totes les conclusions que vaig fer estaven bé i algunes d’elles 
encara no es pot afirmar si són vertaderes o no, per falta d’estudis al respecte.  
 
1.PROCÉS D’EXTRACCIÓ DE POLIFENOLS AL LABORATORI 
 
Com s’ha vist en els resultats d’aquesta pràctica, les dues tècniques per emprades 
per aquest tipus d’anàlisis són la cromatografia i l’assaig Folin-citocalteu.  
El primer  detecta tots els polifenols, els tipus, subtipus i monòmers, mentre que el 
segon només detecta els polifenols totals.  
 
En el cas d’aquest treball, el que més interessa és quantificar el contingut 
d’epicatequina,  ja que és el “principi actiu” que provoca l’efecte beneficiós sobre 
l’aterosclerosi i la hipertensió arterial. Per tant, per un estudi posterior, s’hauria 
d’utilitzar bàsicament la cromatografia.  
 
1.1. Assaig Folin-Ciocalteu 
 
 
La tècnica de detecció Folin-Ciocalteu té un mecanisme de detecció força senzill.  
El reactiu de Folin (F-C) és una barreja dels àcids fosfotungístic  (H3PW12O40) i 
fosfomolíbdic (H3PMo12O40) que són reduïts a òxids de tungstè  (W8O23) i 
molibdè  (Mo8O23) de color blau degut a l’oxidació fenòlica sota condicions 
alcalines. La coloració blava generada es mesura a 765nm i la seva intensitat és 
proporcional a la quantitat de polifenols expressada generalment com equivalents 
de catequina o d’àcid gàlic.  
 
El mètode de Folin-Ciocalteu es basa en un assaig de transferència d’electrons i 
dóna la capacitat reductora, la qual normalment s’expressa com contingut en 
polifenols totals. L’assaig de F-C ha estat utilitzat durant molts anys per a estimar 
el contingut de polifenols totals en productes naturals. Pel seu bàsic mecanisme de 
reacció d’òxido-reducció, se’l considera com un mètode antioxidant.  
 
El mètode és sensible, senzill i precís però, tot i així, compta amb un petit però 
important inconvenient; amb el reactiu de F-C poden interferir un gran nombre de 
substàncies i, per tant, afectar en el resultat de la reacció. Les substàncies per 
propenses a interferir són sobretot sucres, amines aromàtiques i àcids orgànics.  
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En anàlisis per exemple d’orina,de gran importància per un estudi com aquest però 
a un nivell molt més mèdic, això pot alterar els resultats. Per això, es pot realitzar 
una extracció en fase sòlida per a eliminar de la mostra els possibles compostos 
solubles en aigua que puguin interferir en la reacció colorimètrica.  
 
 
1.2. Cromatografia 
 

La determinació dels diferents compostos fenòlics de la xocolata ja per si és 
complicat, però el mètode necessitat per aquest treball ho és més encara. Això 
té una explicació  molt simple : el que realment interessa pel que es busca és la 
presència del monòmer epicatequina, i aquesta és un monòmer dins del 
subgrup flavanols, que pertany al grup dels flavonoides que són un tipus de 
compostos fenòlics. És a dir, el sistema de detecció ha de ser molt alt i 
sensible.  
 
La separació pot ésser conseguida en 25 minuts usant una columna monolítica. 
S’utilitzen uns mètodes del que s’anomena matriu de díodes i luminiscència,els 
quals s’utilitzen simultàniament per tal de detectar i quantificar els compostos 
fenòlics. La detecció per luminiscència es basa en una reacció d’un reactiu 
anomenat « terbium » amb 10 d’aquests fenòlics per donar lloc a quelats 
luminiscents en un medi lleugerament bàsic, utilitzant agents sinèrgics.  
Els àcids hidrobenzoics, les catequines i els aldehids són detectats per mitjà 
d’aquesta reacció.  
 
Els resultats de la reacció apareixen automàticament a un ordinador en forma 
del que s’anomena cromatograma, un gràfica que mostra els compostos 
detectats i la seva quantitat. En la pràctica d’aquest treball els cromatogrames 
són aproximats, ja que no s’ha pogut disposar dels que van aparèixer 
automàticament en el moment de l’extracció. A continuació es mostra un d’un 
estudi diferent, on es veu l’elevada quantitat d’epicatequina (en anglés 
« Epicatechin ») trobada :  
 

 
 Gràfica 10: Cromatograma real d’un estudi sobre polifenols en el vi 
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C O N C L U S I O N S  D E  L A  P R À C T I C A   

 

Després de realitzar aquesta pràctica, s’exposen les conclusions que s’han extret; 
primer el sumari de totes les hipòtesi i contrastacions d’aquestes i després les 
conclusions generals.  

Contrastació de les hipòtesis 

Pel que s’observa en aquesta gràfica (amb les dades amb les taules 
precendents)  les valoracions a les hipòtesis plantejades són les següents:  

a) Xocolata negra 

 En la tècnica de cromatografia, el grup de compostos fenòlics trobat 
en major proporció seran els flavonoides. Dins d’aquest, el monòmer 
epicatequina serà el que estarà en major proporció. Aquesta hipòtesi 
s’ha pogut veure que és correcta. 
 

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina obtingut en diferents 
estudis serà diferent, però molt semblant. Se sap pel treballat a la 
teoria del treball que el aquest contingut pot variar segons el gra de 
cacau, la seva procedència i, sobretot, el procés d’elaboració de la 
xocolata, tant la preindustrialització com la industrialització d’aquest 
(vegeu Objectiu 5). Tanmateix, la hipòtesi és que aquesta diferència no 

Figura 15 i 16: aparells del laboratori d’extraccions de la UB Facultat de 
Farmàcia 
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serà gaire gran. Aquesta hipòtesi s’ha pogut veure que no és vertadera. El 
contingut mitjà d’epicaquina varia molt entre el valor màxim, mitjà i mínim.  

 En la tècnica de Folin-citocalteu, el nombre en mg/100g de polifenols 
totals serà un nombre molt gran, superior a 1000. Aquesta hipòtesi era 
vertadera.  

 Igual que en la tècnica de cromatografia, el contingut mitjà, màxim i 
mínim serà bastant semblant. De la mateixa manera que en la tècnica de 
cromatografia, el nombre de polifenols és molt diferent entre els seu valor 
mitjà, màxim o mínim. Aquesta hipòtesi, per tant, era falsa.  

 La xocolata negra és el derivat del cacau amb més compostos 
fenòlics. Aquesta hipòtesi és correcta tot i que, com es mostra en la gràfica  
anterior, la quantitat mínim ja s’acostaria a la quantitat mitjana del cacau en 
pols i la xocolata amb llet.  

 La xocolata negra és el derivat del cacau amb més contingut en 
epicatequina. Aquesta hipòtesi és falsa. S’ha vist que el cacau en pols és 
el derivat amb més contingut amb epicatequina, encara que la xocolata 
negra també el té alt.  Això pot ésser degut a la susceptibilitat d’aquest 
monòmer a tot el procés de industrialització pel que passa el cacau fins 
esdevenir xocolata, ja que aquest procés és més llarg que en el cas del 
cacau en pols.  
 

b) Cacau en pols 

 En la tècnica de cromatografia, el grup de compostos fenòlics trobat 
en major proporció seran els flavonoides. Dins d’aquest, el monòmer 
epicatequina serà el que estarà en major proporció. Aquesta hipòtesi és 
vertadera.  

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina i catequina obtingut 
en diferents estudis serà diferent, però molt semblant. De la mateixa 
manera que en la xocolata negra, aquesta hipòtesi és falsa. Aquest 
contingut pot ser molt diferent.  

 En la tècnica de Folin-citocalteu, el nombre en mg/100g de polifenols 
totals serà un nombre molt gran, superior a 1000. Aquesta hipòtesi és 
correcta.  

 Igual que en la tècnica de cromatografia, el contingut mitjà, màxim i 
mínim serà bastant semblant. Aquesta hipòtesi és falsa.  

 Tots aquests continguts seran majors que en la xocolata amb llet i 
semblants amb la xocolata negra. Aquesta hipòtesi és parcialment 
correcta; el contingut en epicatequina és major que en la xocolata amb 
negra, la xocolata amb llet i la beguda de cacau, mentre que el contingut 
mitjà de polifenols és menor que en la xocolata negra i semblant a la 
xocolata amb llet. 

 

c) Xocolata amb llet 

 Igual que en la xocolata negra, en la tècnica de cromatografia, el grup 
de compostos fenòlics trobat en major proporció seran els 
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flavonoides. Dins d’aquest, el monòmer epicatequina serà el que 
estarà en major proporció. Aquesta hipòtesi és correcta.  

 Tanmateix, el contingut d’epicaquina serà molt menor al de la xocolata 
negra, aproximadament la meitat d’aquest, doncs la xocolata amb llet 
conté com a molt un 30% de cacau, mentre que la xocolata negra té 
com a mínim un 50%. Aquesta hipòtesi és parcialment vertadera; en el 
contingut mínim, la diferència de contingut d’epicatequina entre la xocolata 
negra i la xocolata amb llet és 2,6 més la xocolata negra, en el contingut 
mitjà és de 4,8 vegades més i, en el cas de contingut màxim, de 5,2. Per 
tant, en els tres casos, el contingut és major que el doble. Això pot ésser 
degut al processat de la xocolata amb llet, que elimina més l’epicatequina 
que en el processat de la xocolata negra i que el gra utilitzat en la xocolata 
amb llet potser, al seu d’un gust menys astringent, conté menys quantitat de 
compostos fenòlics de bon començament.  

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina i catequina obtingut 
en diferents estudis serà diferent, però molt semblant. En la tècnica de 
Folin-citocalteu, el nombre en mg/100g de polifenols totals serà un 
nombre molt gran, superior a 500 mg/100g. Aquesta hipòtesi és correcta.  
Tot i així, en contingut màxim de polifenols és superior al de cacau en pols, 
mentre que en contingut màxim d’epicateuina de la xocolata amb llet està 
molt per sota de la xocolata negra i el cacau en pols.  

 De manera igual que en la tècnica de cromatografia, el contingut mitjà, 
màxim i mínim serà bastant semblant. Aquesta  hipòtesi és parcialment 
correcta; en el cas de l’epicatequina, la diferència no és tan gran com en el 
cas del contingut total de polifenols.  
 

d) Beguda de cacau  

 Donat que la beguda de cacau conté un baix percentatge de cacau i 
aquest està barrejat amb sucre i llet (a més d’altres additius), totes les 
quantitats analitzades (en especial l’epicatequina) seran molt petites 
que els altres derivats. Aquesta hipòtesi és correcta.  

 El contingut mitjà, mínim i màxim d’epicatequina i catequina obtingut 
en diferents estudis serà diferent, però molt semblant. En la tècnica de 
cromatografia després d’hidròlisi, el contingut de flavonoides serà 
també molt petit. Aquesta hipòtesi és parcialment vertadera; la diferència 
és prou significativa però, en comparació amb la diferència que tenen els 
altres derivats, aquesta no és tan gran.  
 

e) Comparació amb altres aliments   

 La xocolata negra i el cacau  en pols tindran més contingut, tant de 
polifenols com d’epicatequina que els altres aliments. Aquesta hipòtesi 
és vertadera, encara que aquesta diferència és més gran en el cas de 
l’epicatequina.  

 Podria existir una “Dieta xocolata” que permetés augmentar la 
biodisponibilitat dels polifenols de manera que la xocolata fos més 
efectiva. (refutació feta per la Dra Vallderdú) aquesta hipòtesi no és 
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veritable. La xocolata, a diferència d’altres aliments (per exemple, el 
tomàquet) no té (o almenys no s’ha trobat fins ara) cap aliment que 
n’augmenti la seva biodisponibilitat, per tant no es pot establir una “Dieta 
Xocolata”. El que sí es pot fer és recomenar afegir a la dieta una porció 
diària de xocolata negra o cacau en pols acompanyada d’altres aliments 
que continguin un nombre elevat de polifenols i epicatequina.  

Les conclusions que es poden extreure de tot això serien:  

 La diferència de contingut tant de polifenols com d’epicatequina pot variar 
moltíssim segons la mostra (que correspondrien al valor mitjà, màxim i 
mínim trobat). Per tant, això porta a pensar que clarament el procés de pre i 
industrialització (assecat, fermentació, torrat i alcalinització, vegeu objectiu 
5) tenen moltíssima importància en el procés d’elaboració de la xocolata, 
doncs a llarg termini determinarà l’efectivitat de la xocolata ingerida pel 
pacient amb hipertensió o aterosclerosi.  

Així doncs, s’hauria de trobar quin és exactament la manera de processar el 
cacau i la xocolata per tal de mantenir en els seus valor màxim el contingut 
de polifenols i, en el cas d’aquest treball, d’epicatequina; és a dir, 
determinar com s’ha de dur a terme la fermentació, l’assecat i el torrat per 
tal de mantenir-los el més intactes possibles. Aquesta és una investigació 
que està molt lligada a tot aquest treball de recerca, i que realment val la 
pena investigar. Seria provar com varia el contingut variant factors que 
poden influir, com són la temperatura, la humitat, el temps de torrat, la llum, 
les substàncies externes que puguin interactuar, etc. El resultat d’aquesta 
investigació permetria trobar un tipus de xocolata negra que, potser amb un 
gust menys agradable, seria probablement més eficaç que les que avui en 
dia trobem al mercat, que bàsicament busquen la satisfacció organolèptica 
del consumidor.  

 Donada la manca de informació sobre quines són les marques que 
marquen els valors màxims de polifenols i epicatequina en les gràfiques, la 
xocolata de consum per regla general ha de ser la negra en cas que  
interessin els polifenols en general (que tenen nombrosos beneficis per la 
salut, com s’ha explicat en aquest mateix objectiu) i l’epicatequina, i el 
cacau en pols si el que més interessa és l’epicatequina, doncs és el derivat 
que en té el contingut més alt. Tot i així, està demostrat que la xocolata 
negra ja produeix els efectes desitjats sobre el sistema cardiovascular, de 
manera que pot servir igual que el cacau en pols (encara que potser serà 
una mica menys efectiva) pel tractament de la hipertensió arterial i 
l’aterosclerosi. Cal tenir present que és fàcil i agradable de consumir una 
porció de xocolata que una cullerada de cacau en pols. 

 Malgrat que sempre es diu que el vi negre i algunes fruites com la poma i 
les fruites del bosc tenen molts antioxidants, s’ha vist clarament en la 
gràfica que la xocolata en té més. Potser si només interessa menjar 
antioxidants en general (és a dir, en aquest cas polifenols) els fruits secs, el 
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vi negre, la fruita, etc ja servirien però, si el que es busca és el benefici 
concret sobre el sistema cardiovascular, la xocolata negra i el cacau en pols 
són els únics efectius. Tot i així, hi ha altres herbes (tipus cua de cavall) que 
també tenen efecte una mica semblant, però l’avantatge principal de la 
xocolata és que és econòmica, fàcil de trobar i agradable de menjar.  
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8 OBJECTIU 4: CONÈIXER EFECTES DEL CACAU I LA 
XOCOLATA SOBRE LA SALUT HUMANA. FALSOS 
MITES SOBRE LA XOCOLATA 
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8.1 4.1. EFECTES BENEFICIOSOS DEL CACAU I LA XOCOLATA 
SOBRE LA SALUT HUMANA 

Des d’antic s’ha utilitzat la xocolata com aliment medicinal en diverses cultures. 
Tanmateix, en la cultura occidental, la xocolata s’ha considerat com un aliment ric 
en greix i que tenia molts perjudicis per a la nostra salut, encara que tot ho pagava 
el seu bon gust. Diversos estudis han demostrat els múltiples beneficis que ens 
aporta en consum de xocolata i han desmentit la majoria dels mites que que 
s’associaven amb aquest aliment. De tota manera, aquest beneficis són atribuits a 
la xocolata negra,  ja que és la que conté major percentatge de cacau (que és el 
component que aporta aquest múltiples beneficis) i menor quantitat de sucre. 
Aquest beneficis es deuen:  

• Als seus efectes antioxidants. 
• Per la seva habilitat per modular certs sistemes de transducció de senyals 

cel·lulars.  
• Per las eva habilitat per a modular l’expressió d’alguns gens.  
• Per la seva habilitat d’influir en les membranes cel·lulars i la funció dels 

receptors.  
 

A continuació es presenta una breu explicació dels beneficis més importants del 
cacau i la xocolata negra.  
 

8.1.1 Prevenció contra el càncer 
L’etologia del càncer és d’origen multifactorial; tanmateix, alguns factors dietètics 
intervenen per augmentar o disminuir les probabilitats d’ocurrència d’aquest grup 
de malalties a través del dany oxidatiu, el qual s’ha explicat anteriorment. Així, per 
exemple, els greixos poliinsaturats poden estimular-lo i els antioxidants de la dieta, 
disminuir-lo.  

Les dades epidemiològiques aporten una forta evidència que la prevenció i 
disminució de les reaccions d’oxidació podrien ser una forma de important de 
disminuir el risc de molts tipus de càncer. D’aquesta manera, els flavonoides 
presents al cacau i la xocolata poden disminuir aquestes reaccions d’oxidació , 
tenint així un efecte antiproliferatiu sobre el càncer d’intestí, d’ovaris, de pulmó i de 
vesícula, a més de ser beneficiós per disminuir la càrrega i efectivitat de 
carcinògens genotòxics i epigenètics. 
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8.1.2 Prevenció contra malalties neurodegeneratives 
L’estrés oxidatiu29 s’ha associat amb la pèrdua neuronal en les malalties 
neurodegeneratives i també durant la pèrdua cognitiva associada a l’edat. Segons 
estudis realitzats, tant la coneguda epicatequina present al cacau i a la xocolata 
podríen ser utilitzats com a agents protectors envers l’apoptosi neuronal (mort de 
les cèl·lules neuronals) causada per l’estrès oxidatiu. 

8.1.3 Efecte estimulant 
Un altre benefici del cacau i de la xocolata és el seu efecte estimulant. Això és 
degut a la ja explicada teobromina present en ells, així com la cafeína, que 
produeixen un efecte d’estimulació del sistema nerviós central. La teobromina  
principalment en el gra de cacau (on està entre un 1 i un 4%) i en la xocolata negra 
(1,5%). Aquest efecte també es deu (tot i que en menor mesura) a l’aminoàcid 
triptòfan, precursor de la serotonina. Per tant, la xocolata té un efecte estimulant, 
tot i que molt inferior a la del cafè.  

8.1.4 Efecte antidepressiu 
L’efecte antidepressiu es deu al triptòfan que conté la xocolata, que és precursor 
de la serotonina. Les persones amb depressiu presenten uns nivells molts baixos 
de serotonina, pel que ingerir una mica de xocolata els ajuda a millorar 
lleugerament el seu baix estat anímic i depressiu.  

8.1.5 Efecte antidiarreic 
Un altre benefici de la xocolata és el seu efecte antidiarreic, gràcies a que els seus 
flavonoides poden inhibir la secreció de fluids en l’intestí prim i així inhibir el 
desenvolupament de la diarrea.  
 

8.1.6 Efecte antitusígen  
La xocolata sempre s’ha inclós dins de la categoria de remeis casolans contra la 
tos, encara que no s’havia provat científicament la seva eficàcia.  

Segons les investigacions, el cacau i la xocolata posseixen un clar efecte 
antitusígen. Aquest efecte és degut a la coneguda teobromina present al cacau i la 
xocolata, que ha resultat ser quasi bé un terç més efectiva que la codeïna, la 
medicació líder per a la tos. La xocolata sembla també calmar i humitejar la gola. 
Es recomana ingerir xocolata diàriament per a combatre la tos crònica.  

                                                             
29 Estrès oxidatiu (explicat amb detall a l’objectiu 3, a l’apartat de “Importància com a 
antioxidant”): L'estrès oxidatiu és causat per un desequilibri entre la producció d'espècies 
reactives de l'oxigen i la capacitat d'un sistema biològic de detoxificar ràpidament els reactius 
intermedis o reparar el dany resultant. Desequilibris en aquest estat normal redox poden causar 
efectes tòxics a través de la producció de radicals lliures que danyen a tots els components de 
la cèl·lula.  
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8.1.7 Introducció als beneficis cardiovasculars 
El benefici de la xocolata que realment interessa per aquest treball és el que 
aquesta exerceix sobre el sistema cardiovascular.  

Aquest efecte, com s’ha esmentat amb anterioritat és degut als compostos fenòlics 
presents en el cacau, en concret el monòmer epicatequina, que presenta un efecte 
antioxidant. L’estrés oxidatiu intervé com un dels factors més importants en 
l’aparició de malalties cardiovasculars (entre d’altres malalties) i els compostos 
fenòlics exerceixen un paper citoprotector i situacions dany cel·lular. En síntesi, per 
es dirà que aquest antioxidants proporcionen al cacau i la xocolata que els conté 
un efecte antihipertensiu, antiplaquetari, preventiu envers l’oxidació de les LDLs, 
acció antritrombòtica i antiinflamatòria.  
 

8.2 LA XOCOLATA I LA SEVA RELACIÓ AMB SITUACIONS 
FISIOPATOLÒGIQUES: FALSOS MITES DE LA XOCOLATA 

8.2.1 Xocolata i acne 
L’acne es defineix com una erupció cutània inflamatòria que es produeix en la 
proximitat de les glàndules sebàcies de la cara, coll i espatlles.La seva etiologia és 
desconeguda però en ella participa la descomposició del greix per acció de les 
bactèries donant lloc a la formació d’àcid grassos, que irriten el teixit subcutani. Les 
glàndules sebàcies s’activen a nivell hormonal pels andrògens i sembla ser que 
l’increment d’aquestes hormones durant la pubertat seria un dels factors de 
desencadenament d’aquest.  

Figura 17: esquema d’alguns dels efectes sobre la slaut de la 
xocolata 
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S’ha relacionat l’acne amb el consum de diferents tipus d’aliments, des de greixos, 
hidrats de carboni i, fins i tot aliments iodats. De tots aquest, només de dos factors 
alimentaris s’ha descrit la seva relació amb l’acne: el zinc i la retinol-binding-
proteïna, compost relacionat amb la vitamina A. Així, dèficits alimentaris en zinc 
agreujaríen l’acne. Pel que fa a la xocolata, no hi ha cap evidència científica que 
afirmi la seva relació i influència amb l’acne.  
Tot i així, si una persona amb tendència acneica abusa de la xocolata i a més 
menja pasta industrial, lactis i altres aliments rics en greixos, si que hi pot tenir un 
perjudici en l’acne. Els aliments que exacerben especialment l’acne són els lactis i 
aquells amb un alt índex glucèmic.  
Per tant, els canvis hormonals durant l’adolescència són la causa més habitual de 
l’acne, i, en quan a l’alimentació, convé evitar lactis i aliments rics en greixos. La 
xocolata negra és la que conté menys greix, mentre que la xocolata amb llet o la 
blanca contenen un lacti (la llet) i més greix.  
 
 

8.2.2 Xocolata i augment de pes 
L’augment de pes relacionat amb el consum de xocolata és probablement el mite 
de la xocolata més estés entre la població, sobretot adolescent i adulta.  

La xocolata negra no engreixa, consumida amb moderació i acompanyada d’un 
estil de vida saludable i, segons els estudis, serveixen per a reduir l’índex de 
massa corporal i controlar el pes. Aquest fet és degut a la coneguda epicatequina 
del cacau i la xocolata, que es relaciona amb l’augment de massa muscular i la 
pèrdua de pes. Això està científicament demostrat en rates, i sembla ser que en 
humans passa el mateix.  

No s’ha d’oblidar, però, que la xocolata conté també un nombre elevat de calories, 
provinents de greixos saturats i sucres. Aquests greixos i sucres (provinents també 
de tot allò que se li pugui afegir a la xocolata) seran majors en la xocolata amb llet i 
la blanca (per la llet i la quantitat major de sucre),així com en altres derivats de la 
xocolata (amb llet, sucre o altres greixos). 

 

8.2.3 Xocolata i càries dental 
La xocolata s’ha associat tradicionalment, junt amb els caramels, amb el 
desenvolupament de càries dental. Aquesta associació es remunta al segle XIX, 
quan se substitueix la mel pel sucre (sacarosa) com producte edulcorant. Des de 
llavors la xocolata s’ha considerat com un dels principals agents etiològics en el 
desenvolupament de la càries dental, sense tenir una base vàlida científica.  
Quan diem que un aliment és cariògens, entenem per tal als aliments que 
provoquen el desenvolupament de la càries. La càries dental és un procés 
multifactorial en el que estan involucrats diferents factors:  

a) Microorganismes responsables de la formació de la placa bacteriana.  
b) Els aliments, bé sigui com a substrat de fermentació d’aquests 

microorganismes (com per exemple la sacarosa), com a aportadors 
d’elements minerals que indueixin a una major resistència a la càries dental 
(com per exemple el fluor).  
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c) El temps, tant com a duració del contacte de l’aliment cariògens amb la dent 
com a procés de remineralització d’aquest.  

d) La dent i el seu entorn bucal.  
Els elements citats anteriorment configuren unes complexes relacions en el 
desenvolupament de la càries. Per això, propietats reològiques dels aliments són 
aquí fonamentals per a poder establir la capacitat cariogènica d’un producte.  
 
De manera resumida, podríem dir que la càries es produeix quan el bacteri 
streptococcus mutans produeix una molècula viscosa, el glucà, que facilita el 
seu anclatge en la peça dental. aquest i un altre bacteri, converteixen els 
sucres en àcids, que fan malbé les cavitats en la superfície de la dent.  
 
Pels estudis realitzats, podem afirmar que:  

• La xocolata i derivats són moderadament cariogènics en comparació amb el 
sucre. Per tant, la xocolata negra (que és la conté menys sucre) serà la més 
recomanable.  

• El temps d’adherència de la xocolata és menor que el de altres productes 
(com per exemple els caramels de tipus toffe), pel que la xocolata es poc 
cariogènica, ja que deixa menys temps perquè els bacteris puguin 
fermentar i produir menys quantitat d’àcid.  

• Una part de la llavor del cacau posseeix un bactericida que compensa els 
nivells alts de sucre de la xocolata i impedeix la formació del glucà. En la 
beina de la llavor del cacau, hi ha encara més quantitat d’aquest 
bactericida, pel que es podria utilitzar com a component de la pasta de 
dents.  

 
 

8.2.4 Xocolata i migranya 
La migranya és una cefalea (mal de cap) vascular recurrent, caracteritzada per un 
començament unilateral i dolor intens, acompanyat de fotofòbia (rebuig patològic a 
la llum) durant la fase aguda, que pot durar hores o dies. Afecta més les dones que 
als homes. Alguns aliments es citen com a agents detonants de la migranya. 
Encara que tradicionalment la xocolata ha estat identificat com un aliment que pot 
provocar la aparició de la migranya, els estudis científics no mostren una evidència 
clara d'aquesta relació. Existeixen dues teories que relacionen el consum d'alguns 
aliments amb l'aparició de migranyes. La primera és la teoria vascular: segons 
aquesta teoria les amines "vasoactives" dels aliments provocarien una 
vasodilatació que s'associaria al dolor provocat per la migranya. L’altra hipòtesi, 
més controvertida, rau en que els pacients siguin al·lèrgics a alguns aliments o a 
algun component dels aliments i la migranya seria la reacció aquesta al·lèrgia.  
La xocolata conté amines bioactives que provoquen aquesta vasodilatació i, per 
tant, pot empitjorar la migranya, però no n’és la responsable.  
 

8.2.5 Xocolata i addicció  
S’acostuma a pensar que la xocolata provoca addicció. Tanmateix, això no és cert. 
Es creu que l’ingredient de la xocolata que pot resultar “addictiu” és el sucre. Per 
tant, la xocolata que pot produir una certa addicció és la que conté més sucre (la 
xocolata blanca i la xocolata amb llet) i tant  la xocolata negra, que és la 
recomanada com a més sana.  
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El desig de consumir xocolata podria explicar-se per efectes psicològics, deguts a 
les seves agradables característiques sensorials i a efectes fisiològics, que podrien 
incloure la síntesi de serotonina i l’alliberació d’endorfines. Així, els fàrmacs que 
bloquejarien les endorfines, provoquen una disminució en la ingesta dels aliments 
més palatables com és la xocolata. A part d’això, aquest desig també pot ser degut 
a les seves qualitats organolèptiques.  
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9 OBJECTIU 5: CONÈIXER EL PROCÉS D’ELABORACIÓ DE LA 
XOCOLATA. REACCIONS QUÍMIQUES DEL PROCÉS. 
ELIMINACIÓ DE COMPOSTOS FENÒLICS DURANT EL 
PROCÉS 
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9.1 5.1. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE LA XOCOLATA 

9.1.1  Recol·lecció  
 

El llarg procés d’elaboració de la xocolata comença amb la recol·lecció de la 
panotxa del cacau de l’arbre del cacau (Theobroma cacao). Encara que l’arbre del 
cacau floreix i fructifica tot l’any, la recol·lecció s’efectua entre octubre i març, 
període en el que es recol·lecta el 80% de la producción mundial. 

L’etapa de recol·lecció requereix un imprescindible treball manual i consisteix en la 
separació del fruit de l’arbre amb ganivets afilats, sense fer malbé ni els brots del 
tronc  ni els fruits no madurs.  

 

9.1.2 Fermentació 
 

La fermentació és el procés natural que es produeix en les condicions climàtiques 
del tròpic, en el lloc d’origen del cacau.  

• Les llavors han de separar-se del fruit immediatament després de la 
recol·lecció, ja que, en cas contrari, donades les excel·lents condicions de 
calor i humitat existents a l’interior dels fruits, començarien a germinar i no 
podrien aprofitar-se per a la fermentació.  

• Els treballadors obren la panotxa del cacau per la meitat amb un matxet. 
Les llavors, humides per estar recobertes de polpa, es retiren manualment i 
es transporten amb cistelles fins al lloc de la plantació o es realitzarà la 
fermentació.  

• La fermentació es pot fer de diverses maneres,però les més emprades són 
posar les faves de cacau entre fulles de plàtan o amb caixes de fusta.  

• Segon el tipus de cacau, la fermentació pot durar entre dos dies (crioll) i vuit 
dies (foraster).  

• El procés de fermentació elimina la polpa blanca que recobreix les llavors i 
mata les llavors, tot anul·lant el seu poder germinatiu. A més, les 
membranes cel·lulars es tornen permeables i el suc de la cèl·lula surt i 
s’extén per tota la llavor. Al mateix canvia el color del gra, que deixa de ser 
groguenc clar per a ser marró fosc. Aquí es desintegren els principis 
amargs i s’inicia la formació de l’aroma típica del cacau i la xocolata.  

• Un cop mortes, les llavors s’inflen, la temperatura descendeix lleugerament i 
el procés de fermentació es manté durant dos dies més. Els principis 
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aromàtics formats durant la fermentació són els precursors de la verdadera 
aroma del cacau, que sorgirà posteriorment al torrar els grans.  

• Una fermentació deficient repercutirà en la qualitat de l’aroma i en el gust 
del producte final. Les llavors fermentades s’anomenen grans o faves de 
cacau.  

 

 

 

9.1.3 Assecat  
 

L’última fase de preindustrialització del cacau és l’assecat, que permet reduir l’alt 
contingut d’aigua dels grans del 50% al 5 o 7 %.  

En l’assecat, els grans fermentats s’estenen sobre estores o sobre reixetes, o bé 
es col·loquen en caixes planes de fusta exposades als rajos solars o en 
instal·lacions especials. Les faves es 
van removent constantment (per 
evitar la formació de floridura) amb 
la mà i se seleccionen. Durant 
aquest temps (de 5 a 7 dies), es 
consolida l’aroma del cacau i per 
tant s’accentuen les característiques 
de cada varietat de cacau. Quan els 
grans de cacau estan secs i poden 
transportar-se per al comerci es parla de cacau en cru. 

  

9.1.4 Transport 
 

Un cop realitzada la fermentació i el secat, donem per acabada l’etapa de 
preindustrialització.  

Figura 18: panotxa de cacau 
oberta 

Figura 19: dones treballant l’assecat en 
el lloc d’origen del cacau  
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El comerç del cacau en cru s’efectua en les Bosses de mercaderies a termini.  
Abans de la collita pròpiament dita, les grans productes de tot el món per una 
banda i els industrials i compradors de cacau (fonamentalment multinacionals de 
l’alimentació i fabricants de xocolata a països industrialitzats) per l’altra, firmen amb 
anticipi el contracte de la compra del gra. De fet, aquestes multinacionals 
acostumen a estar vigilant tot el procés de fermentació i secat, ja que és clau per la 
qualitat de la seva xocolata i derivats.  

9.1.5 Neteja 
 

Un cop les faves de cacau han passat el controls de qualitat del gra corresponents 
i ja es troben en la fàbrica on han de ser processat, les faves són depurades. 
Aquest procés es fa mitjançant aire de succió, garbells i raspalls i també per 
procediment magnètics. D’aquesta manera, s’eliminen totes les impureses del tipus 
que sigui, que pugués contenir el gra de cacau.  

9.1.6 Torrat i mòlta 
 

El torrat és la fase més important per a aconseguir eliminar l’humitat i el 
desenvolupament de l’aroma i el color. En el torrat està el secret de cada producte 
i cada marca productora.  

Els grans de cacau, rigurosament separats per varietats, es torren entre 10 i 35 
minuts, amb una temperatura entre 120 i 130ºC, tot això depenent del tipus de gra. 
Es pot torrar el gra sencer (de manera que la closca caurà sola) i moldre el resultat 
o pelar amb antel·lació, moldre l’interior del gra i després torrar-lo. El nucli triturat 
s’anomena “nibs de cacau”.  

9.1.7 Premsat  
 

El nucli triturat ha de contenir més d’un 50% de greix però no pot tenir més d’un 
3% d’humitat ni més d’un 2% d’elements estranys (com closques i pells).  

Per a separar els dos components del gra de cacau (mantega de cacau i cacau en 
pols) el nucli triturat s’ha sotmetre a un procés d’esmicolament. D’aquesta manera, 
s’efectua un primer esmicolament  en molins especials i després es mol fins formar 
una fina pasta de cacau. En aquesta fase s’esmicolen les membranes cel·lulars 
dels nuclis triturats de cacau i s’allibera el greix contingut en les cèl·lules.  

Un cop arribat a aquest punt, aquesta pasta calenta es comprimeix en premses 
pesades especials, amb calor i alta pressió, i, després de ser premsada amb la 
maquinària corresponent, s’obté:  
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• Un greix groguent que es recull en recipients i se’n formen blocs. Quan es 
refreda, esdevé mantega de cacau. 

• Una mena de pedra dura premsada (la torta de cacau) , amb poc greix, que, 
quan sigui molta, será cacau en pols.  

 

    

                          

 

9.1.8 Elaboració dels diferents tipus de xocolata i derivats 
 

Per fer els diferents tipus de xocolata i derivats que tots coneixem, simplement es 
varien les proporcions de pasta de cacau (en el cas de la xocolata) i mantega de 
cacau i s’afegeixen altres ingredients (sucre, llet, fruits secs…). A continuación 
explicarem breument els més coneguts:  

• Cacau en pols i solubles de cacau. Un cop mólta la torta de cacau, la pols 
obtinguda es sotmesa a un tractament alcalí amb carbonat potàsic per a 
elevar el seu pH i suavitzar el gut. Sense aquest tractament, el cacau en 
pols no seria soluble i sobrenedaria en el medi líquid, a part que fa possible 
la fixació del color. També se sol afegir lecitina i sucre.  

• Xocolata a la tassa. La xocolata a la tassa és la xocolata negra 
(normalment, amb una proporció de cacau inferior al 50%), a la que se li ha 
afegit una petita quantitat de fècula (normalment, farina de blat de moro) 
perquè a l’hora de coure’l augmenti el seu espessor. S’acostuma a 
dissoldre en llet. Avui en dia, trobem aquesta xocolata en forma ja líquida.  

• Xocolata en rajola. En general, per elaborar tots els tipus de rajoles de 
xocolata que acostumem a trobar als supermercats, es barreja la pasta de 
cacau líquida amb mantega de cacau i sucre.  

o Xocolata negra. Aquesta és la xocolata pròpiament dita, doncs és el 
resultat de la barreja de la pasta i la mantega de cacau amb sucre, 

Figures 20 i 21: mantega de cacau sòlida i cacau en pols, 
respectivament  
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sense afegir-li cap altre producte (excepte l’aromatitzant o el 
emulsionant). Les proporcions amb que s’elaboren depenen del 
fabricant, encara que la pasta de cacau ha de superar el 50% del 
producte.  

o Xocolata amb llet. Aquest és el derivat del cacau més popular. El 
percentatge de pasta de cacau sol estar per sota del 40%, a més de 
tenir mantega de cacau i llet afegida, en pols o condensada.  

o Xocolata blanca. Aquest tipus de xocolata no es tracta de xocolata 
com a tal, ja que no conté pasta de cacau. La xocolata blanca està 
feta amb mantega de cacau (en un 20%, aproximadament), llet (en 
pols o condensada) i sucre.  

o Xocolata de cobertura. La xocolata de cobertura és la xocolata que 
utilitzen els xocolaters i els pastissers com a matèria prima. Pot ser 
negra o amb llet, però en qualsevol cas es tracta d’una xocolata amb 
una proporció de mantega de cacau al voltant del 30%, el que 
suposa el doble que en els altres tipus de xocolata. Però aquesta raó 
té molta brillantor, es fon fàcilment i és molt modelable.  

9.2 REACCIONS QUÍMIQUES DEL PROCÉS 

Un cop vist el procés d’elaboració de la xocolata de manera resumida, s’explicarà 
les reaccions químiques que esdevenen durant aquest llarg procés, així com les 
pèrdues de compostos polifenols que pateix el cacau durant aquest. Aquest fet que 
contribueix de manera molt important en la matèria d’aquest treball, ja que com 
menys compostos fenòlics trobem en la xocolata que consumin, menor serà 
l’efecte antioxidant i beneficiós per al sistema cardiovascular i, per tant, menor 
benefici obtindrem per a la hipertensió i l’arteriosclerosi.  

 

9.2.1 Reaccions que esdevenen en la fermentació i dessecació 
(preindustrialització) 

 

En la fermentació dels fruits íntegres s’ha de distingir entre les reaccions que tenen 
lloc en la polpa del fruit i en els cotilèdons.  

o En el primer dia fermenten els sucres de la polpa fins esdevenir alcohol i 
CO2 sota l’acció dels llevats. En escassa quantitat pot discòrrer també una 
fermentació acidolàctica.  

o Enzims pectinolítics i altres glicosidases produeixen, mitjançant degradació 
dels polisacàrids, la licuació de la pola dels fruits, que comença a fluir. Això 
facilita l’accés d’aire, provocant entre el segon i el quart dia l’oxidació de 
l’alcohol fins esdevenir àcid acètic per l’acció de bacteris acètics.  
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o El valor del pH descendeix des de 6,5 fins aproximadament 4,5, mentre la 
temperatura augmenta a 45-50%.  

o La llavor del cacau mor (com s’ha explicat en l’apartat de fermentació), les 
parets cel·lulars es fan permeables i es produeixen fenòmens oxidatius en 
tota la massa de la llavor.  

o Amb el secat que segueix la fermentació, s’aturen les reaccions oxidatives.  

 

9.2.1.1 PRIMERA I SEGONA PÈRDUA DE POLIFENOLS 

Encara que en la concentració de polifenols de la llavor del cacau té influencia 
l’estat de maduresa fisiològic de l’arbre, l’origen del cultiu, els sistemes de 
fertilització i la varietat, són els processos post-collita de fermentat i secat, ( més 
del torrat i l’alcalinització en el procés d’industrialització) els que afecten a la 
pèrdua d’aquest compostos.  

En general, s’ha trobat que el contingut de polifenols disminueix dràstricament fins 
prop del 80% durant la fermentació i el secat. Cal tenir en compte, però, que 
aquest processos de preindustrialització no estan estandaritzats a nivell mundial, el 
que genera una alta variació en la concentració de catequines (així com altres 
compostos fenòlics) de cacau provinent de diferents procedències. 

o Primers pèrdua de compostos fenòlics. Durant la fermentació de les llavors 
de cacau, els compostos fenòlics difonen des dels compartiments cel·lulars 
i s’oxiden per a produïr tanins insolubles d’alt pes molecular. Les reaccions 
d’oxidació són catalitzades per l’enzim polifenol oxidasa; tot i així, aquest 
enzim és fortament inactivada durant el primer dia de fermentació, passant 
d’una activitat enzimàtica del 50% al 6% durant els diez 1 i 2. El fet que 
tinguin lloc reaccions de condensació és confirmada per la disminució 
dàstrica de l’epicatequina durant el segon i tercer dia de fermentació.                                                                                                                         
Entre el cinquè i el setè dia predominen així les reaccions d’oxidació i 
condensació dels compostos fenòlics, com és l’epicatequina. Els 
aminoàcids i pèptids reaccionen amb productes de l’oxidació fenòlica, 
formant-se així els flobafenens, insolubles en aigua i de color castany o 
marró-violeta.  Aquest confereixen als grans de cacau fermentats el seu 
color característic. La disminució del contingut de compostos fenòlics 
suavitza el sabor originari, molt acre i astringent.  

 

o Segona pèrdua de compostos fenòlics. A més de l’oxidació enzimàtica 
durant la fermentació, es creu que l’increment de temperatura durant el 
secat en camp és un factor important en la pèrdua de polifenols.  
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9.2.2 Reaccions principals que esdevenen durant el processat del cacau per 
esdevenir xocolata i derivats 

 

Els grans de cacau sense torrar són amargs i astringents. Les altes temperatures 
assolides durant el torrat faciliten que molts dels àcids s’evaporin i surtin, en 
especial l’àcid acètic. Altres àcids menys volàtils, com l’àcid oxàlic i l’àcid làctic, 
romanen ens els grans torrats. Aquests són eliminats en el procés posterior, el 
“conxat” dins del procés d’elaboració de la xocolata (no s’ha explicat donada la 
brevetat d’explicació del procés d’elaboració d’aquest). Durant el torrat, el color del 
cacau pateix un enfosquiment addicional a l’observat durant les etapes de 
preindustrialització. En aquest enfosquiment participen múltiples reaccions, com 
són oxidacions o polimeritzacions de polifenols, degradació de proteïnes i 
reaccions de Maillard. El mecanisme més important durant el torrat són les 
reaccions de Maillard i proporciona sabors i aromes al cacau. Consisteixen en un 
centenar de reaccions que proporcionen diversos compostos com les pirazines, la 
formació d’aldehids, teobromina i glutamina.  

9.2.2.1 TERCERA I QUARTA PÈRDUA DE POLIFENOLS: TORRAT I 
PROCÉS D’ALCALINITZACIÓ 

Durant tot el procés d’industrialització del cacau es creu que es pot perdre una 
quantitat important de compostos fenòlics, donat que el cacau és sotmès a una 
gran varietat de processos tèrmics que generalment involucren la presència 
d’oxigen. Per aquesta causa i degut a l’alta activitat redox dels compostos fenòlics, 
és fàcil anticipar aquesta pèrdua. Avui en dia, a pesar que les indústries 
multinacionals compten amb una tecnologia moderna i eficaç per al processament 
del cacau, no hi ha en els seus processos un control estricte en quan a la 
conservació de composto fenòlics i certificació del seu contingut en el producte 
final, a part que se n’han fet pocs estudis al respecte. 

o El torrat és l’etapa del procés que presenta una temperatura més elevada. 
Es creu que en aquesta etapa es pot perdre una quantitat considerable de 
compostos fenòlics, aproximadament un 10%.  

En la indústria el mètode més emprat és el torrat convencional sota el 

sistema convectiu, que realitza el torrat de la llavor amb closca, amb 
circulació o 

transmissió d'aire calent a temperatures que oscil · len entre 130 º C i 150 º 
C per 15 i45 minuts. Temperatures inferiors a 100 són menys emprades per 
que prolonguenel temps d'aplicació incrementant els costos de producció 
dels derivats. Per desgràcia, són les temperatures inferiors a 70ºC les que 
permetrien una major retenció dels compostos fenòlics, sobretot dels 
flavonoides.  



Objectiu 5: Conèixer el procés d’elaboració de la xocolata. 
Reaccions químiques del procés. Pèrdua de polifenols 

durant el procés.  
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o Dins del procés de industrialització del cacau, el procés que més influeix en 
el descens de compostos fenòlics és el tractament d’alcalinització. Durant 
aquest procés, un alcaloide suspès en aigua és utilitzat, generalment 
carbonat de potassi o carbonat de sodi, per neutralitzar els àcids i 
alterar el grau de pH en les ametlles de cacau. El resultat d'aquest 
procés de alcalinització dels grans de cacau té com a resultat el 
enfosquir el cacau, així com suavitzar el seu sabor i incrementar la seva 
solubilitat.Aquest produeix un 60% de la pèrdua del contingut total de 
flavonoides, i, per tant, afecta de manera remarcable en el seu contingut de 
polifenols. Així, entre els flavanols, l’epicatequina presenta una reducció 
major (67%) que la catequina (38%) i, en cas dels flavonols, la quercetina 
present la pèrdua més elevada (86%).  

Recentment, amb l'objecte de dotar a la pols de cacau de major riquesa en 
flavonoides, s'ha desenvolupat un nou procediment que omet la tradicional 
fermentació i torrat al processament de les faves de cacau, amb el que 
s'aconsegueix que el seu contingut en procianidines sigui 4 vegades més gran, 
i en epicatequina 8 vegades més gran que un pols de cacau convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: pèrdua de polifenols durant el processat del cacau  
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10 OBJECTIU 6: SISTEMA CARDIOVASCULAR HUMÀ. 
HIPERTENSIÓ I ARTERIOSCLEROSI 
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10.1 SISTEMA CARDIOVASCULAR HUMÀ 

Ara que s’ha explicat tot el necessari sobre el cacau, la xocolata, la seva 
composició nutricional, els seus polifenols i els seus beneficis sobre la salut 
humana, anem a centrar-nos en el benefici que la xocolata exerceix sobre el 
sistema cardiovascular, sobretot en les malalties hipertensió i arteriosclerosi. Per 
fer-ho, primer s’explicarà el funcionament, components i principals malalties del 
sistema cardiovascular, extenent-me sobretot en les dos malalties d’interès del 
treball . 

 

 

 

10.1.1 Funcions principals 

El sistema cardiovascular o circulatori representa un conjunt d’òrgans 
especialitzats en transportar els aliments i gasos respiratoris por tot el cos, a més 
d’estar especialitzats en facilitar la circulació de la sang en l’organisme. L’aparell 
circulatori es compón del cor, les artèries i arterioles, venes, vènules i capil·lars, 
essent així l’estructura anatòmica composta pel sistema cardiovascular (que 
condueix i fa circular la sang) i pel sistema limfàtic (que condueix la limfa 
unidireccionalment cap el cor).  

Les funcions principals del sistema cardiovascular són:  

 Distribuir els nutrients per tot el cos.  
 Està relacionat amb l’intercanvi de gasos (oxigen i diòxid de carboni) i 

distribueix oxigen a les cèl·lules.  

Figura 23: esquema del sistema cardiovascular humà 
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 Recollir i retira els productes de desús del metabolisme cel·lular que s’han 
d’eliminar després pels ronyons, en l’orina i per l’aire exalat als pulmons, ric 
en diòxid de carboni (CO2). 

 Distribuir el producte del metabolisme cel·lular.  
 Transportar reguladors químics, com hormones o substàncies formades en 

les glàndules de secreció interna.  
 Equilibrar la composició química de les cèl·lules.  
 Portar energia calorífica des de les regions internes del cos fins a la pell; és 

a dir, està involucrat amb la regulació de la temperatura corporal.  
 Defèn l’organisme dels microorganismes.  

  

10.1.2 La sang 
La sang és un tipus de teixit conjuntiu fluid especialitzat, amb una matriu coloidal 
líquida, una constitució complexa i d’un color vermell característic. Té una fase 
sòlida (elements formes, que inclou als leucòcits o gòbuls blancs, els eritròcits o 
glòbuls vermells i les plaquetes) i una fase líquida, representada pel plasma 
sanguini (compost per aigua i substàncies orgàniques i inorgàniques, les sals 
minerals, dissoltes). Aquest plasma porta els aliments i les substàncies de desús 
recullides de les cèl·lules i, quan la sang, aquest origina el sèrum sanguini. Una 
gota de sang conté, aproximadament, un 5 milions de glòbuls vermells, de 5000 a 
10 000 glòbuls blancs i unes 250 000 plaquetes. La sang circula per tot l’organisme 
a través del sistema circulatori, format pel cor i un sistema de vasos, els vasos 
sanguinis. La sang descriu dos circuits complementaris anomenats circulació major 
o general i circulació menor o pulmonar.  

 Els glòbuls vermells, eritròcits o hematíes. Aquests s’encarreguen de 
la distribució de l’oxigen molecular (O2). No tenen nucli, pel que es 
consideren cèl·lules mortes. Els glòbuls vermells tenen un pigment 
vermell anomenat hemoglobina, que serveix per a transformar 
l’oxigen des dels pulmons a les cèl·lules.  

 El glòbuls blancs o leucòcits. Tenen una 
destacada funció en el Sistema 
Immunològic al efectuar treballs de neteja 
(fagòcits) i defensa (limfòcits). Són majors 
que els glòbuls vermells però menys 
nombrosos que aquests. Són cèl·lules 
vives que es traslladen, se surten dels 
capil·lars i es dediquen a destruir els 
microbis i les cèl·lules mortes que es 
troben per l’organisme. També produeixen 
anticossos que neutralitzen els microbis 
que produeixen les malalties infeccioses. 

  

 Les plaquetes. Les plaquetes són fragments de cèl·lules molt petits, 
els quals serveixen per taponar les ferides i evitar hemorràgies.  

Figura 24: dibuix de les plaquetes, 
glòbuls vermells i glòbulls blancs 
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10.1.3 El cor  
 

El cor és un òrgan que posseeix cavitats, tancat en la cavitat toràcica, en el que 
s’anomena mediastí (sobre el diafragma, entre els pulmons).                                                                                  
Histològicament, en el cor es distingeixen tres capes de diferents teixits que, de 
l’interior a l’exterior, s’anomenen:  

• Endocardi, format per un teixit epitelial de revestiment que es continua amb 
l’endoteli de l’interior dels vasos sanguinis.  

• Miocardi, que és la capa més voluminosa, estant constituïda per teixit 
muscular d’un tipus especial, anomenat teixit muscular cardíac.  

• Pericardi, que és la capa que envolta al cor per complet.  

 

El cor està dividit en dues meitats que es comuniquen entre sí:  

• La meitat dreta sempre conté sang pobra en oxigen, procedent de les venes 
cava superior i inferior. 

• La meitat esquerra sempre posseeix sang rica en oxigen i que, procedent 
de les venes pulmonars, será distribuida per a oxigenar els teixits de 
l’organisme a partir de les ramificacions de la gran artèria aorta.  

 

 

 

En algunes cardiopaties congènites persisteix una comunicació entre les dues 
meitats del cor, amb la conseguent barreja de sang rica i pobra en oxigen, 
produida al no tancar-se completament el envà interventricular durant el 
desenvolupament fetal. Cada meitat del cor presenta una cavitat superior, 
l’aurícula, i una altra inferior o ventricle, de parets musculars molt desenvolupades. 
Per tant, existeix dues aurícules: la dreta i l’esquerra, així com dos ventricle, el dret 
i l’esquerre.  

Figura 25,26: Dibuix de les capes del cor . Vista 
interior del cor.de les plaquetes,  
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 Entre l’aurícula i el ventricle de la mateixa meitat cardíaca existeixen unes vàlvules 
anomenades vàlvules atrioloventriculars  (tricúspide i mitral, en la meitat dreta i 
Esquerra respectivament), que s’obren i es tanquen contínuament, permetent o 
impedint el flux sanguini des del ventricle al seu atri corresponent. Quan les 
gruixudes parets musculars d’un ventricle es contrauen (sístole ventricular), la 
vàlvula atrioventricular correspondent es tanca, impedint el pas de sang cap a 
l’aurícula, amb el que la sang flueix amb força cap a les artèries. Quan un ventricle 
es relaxa, al mateix temps l’aurícula es contrau, fluint la sang per aquesta sístole 
auricular i per l’obertura de la vàlvula auriculoventricular.  

El cor funciona com una bomba, impulsant la sang per tot l’organisme, realitzant la 
seva feina en fases succesives.  

 

El cor té dos moviments:  

• Sístole, que és el moviment de contracció. 

• Diàstole, moviment de dilatació. 

Tot i així, la sístole i la diàstole no es realitzen a la vegada en tot el cor, es 
distingeixen tres temps:   

• Sístole auricular. Es 
contrauen les aurícules i 
la sang passa als 
ventricles que estaven 
buits.  

• Sístole ventricular. Els 
ventricles es contrauen i 
la sang que no pot tornar 
a les aurícules per 
haver-se tancat les 
vàlvules bicúspide i 
tricúspide, surt per les 
artèries pulmonar i aorta.  

• Diàstole general. Les 
aurícules i els ventricles 
es dilaten, al relaxar-se 
la musculatura, i la sang 
entra de nou a les 
aurícules.  

 

 

Els cops que es produeixen en la contracció dels ventricles originen els batecs, 
que en l’home oscil·len entre 70 i 80 batecs per minut.  

Figura 27: Esquema del cicle cardíac 
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10.1.4 Els vasos sanguinis 
 

Els vasos sanguinis (artèries, capil·lars i venes) són conductes musculars elàstics 
que distribueixen i recullen la sang de tot els racons del cos. S’anomenen artèries 
a aquells vasos sanguinis que porten la sang, ja sigui rica o pobra en oxigen des 
del cor fins els òrgans corporals. Les grans artèries que surten des dels ventricles 
del cor van ramificant-se i fent-se més fines fins que es converteixen en capil·lars, 
vasos tan fins que a través d’ells es realitza l’intercanvi gasós i de substàncies 
entre la sang i els teixits. Un cop aquest intercanvi sang-teixits a través de la xarxa 
capil·lar, els capil·lars van reunint-se en vènules i venes per on la sang retorna a 
les aurícules del cor.  

 Les artèries. Són vasos gruixuts i elàstics que neixen en els ventricles, 
aporten sang als òrgans del 
cos. Per les artèries circula la 
sang a pressió degut a 
l’elasticitat de les paret. Del cor 
surten dues artèries:  

-El tronc pulmonar que surt del 
ventricle dret i porta la sang als 
pulmons. 

-La aorta que surt del ventricle 
esquerre forma l’arc aòrtic del 
qual surten artèries per al cap, el coll i membres superiors,  

descendeix com aorta toràcica i al travessar el diafragma canvia a aorta 
abdominal que irriga les estructures abdominals.  

 

Finalment es divideix en dues artèries ilíaques. De la aorta s’originen les 
següents branques:  

o Les caròtides: Aporten sang oxigenada al cap. 

o Subclavias: Aporten sang oxigenada als membres superiors. 

o Hepàtica: Aporta sang oxigenada al fetge. 

o Esplènica: Aporta sang oxigenada a la melsa. 

o Mesentèriques: Aporten sang oxigenada a l'intestí. 

o Renals: Aporten sang oxigenada als ronyons. 

o Ilíaques: Aporten sang oxigenada als membres inferiors. 

Figura 28: Parts de l’artèria i la vena 
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o Tronc celíac: És un artèria de l'aorta abdominal que es trifurca per 
donar irrigació a l'estómac, fetge i melsa. 

o Membres Superiors: de la subclàvia es forma les axil · lar que es 
transforma en braquial i aquesta en radial i ulnar que s'uneixen en 
mà formant els arcs arterials. 

o Membres Inferiors: de la ilíaca externa es forma la femoral que es 
continua com tibial i fibular. 

o Els capil·lars: Són vasos summament prims en què es divideixen les 
artèries i que penetren per tots els òrgans del cos, a l'unir-se de nou 
formen les venes. 

o Les venes: Són vasos de parets primes i poc elàstiques que recullen 
la sang i la tornen al cor, desemboquen en els atris. En l'atri dret 
desemboquen: 

o La cava superior formada per la unió de les venes braquicefàliques: 
jugulars que vénen del cap i les subclàvies que procedeixen dels 
membres superiors (venes braquials, cefàlica i basílica). 

o La cava inferior a la que van les ilíaques que venen dels membres 
inferiors (venes femorals, safena magna o interna i safena parva o 
externa), les renals dels ronyons, la suprahepàtica del fetge i 
genitals. 

 

10.1.5 El sistema limfàtic  

La limfa és un líquid incolor format per plasma sanguini i per glòbuls blancs i, en 
realitat, és la part de la sang que s’escapa o sobra dels capil·lars sanguinis al ser 
aquests porosos.  

Els vasos limfàtics tenen forma de rosari per moltes vàlvules que porten, també 
unes protuberàncies anomenades ganglis limfàtics, on s’originen  els glòbuls 
blancs que s’han explicat en l’apartat anterior. El sistema limfàtic serveix de 
transport als àcids grassos, defenses i regulació dels líquids extracel·lulars.  

10.2 PRINCIPALS MALALTIES DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

S’entén per malalties cardiovasculars tot tipus de malalties relacionades amb el 
sistema cardiovascular.  

 Tractament: A diferència de les altres condicions mèdiques cròniques, les 
malalties cardiovasculars són tractables i reversibles, inclús després de 
portar un llarg període de temps amb la malaltia. El tractament està enfocat 
en la dieta i en la reducció de l’estrès. Si la malaltia és molt greu, pot arribar 
a un cirugia, i, en extrem, a la mort.  
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 Iniciació jove: Segons estudis basats en la població jove, els predecessors 
de les malalties del cor comencen en l’adolescència.  

 Detecció: Amb la tècnica de microscòpica de camp fosc, es poden veure 
complexos de fibrina i de plaquetes. Són molt més grans que els glòbuls 
vermells i fàcilment poden bloquejar els capil·lars. Aquests complexos són 
clarament visibles en un camp fosc, però no en les mostres de camp tenyit 
brillant perquè els diferents mètodes de tenyit els enfosqueixen. Aquest 
mètode de detecció precoç permet identificar a les persones en situació de 
risc i prendre les mesures oportunes.  

En quan a les malalties cardiovasculars en si, s’anomenaran i explicaran breument 
les més comunes.  

 Aneurisma. L’aneurisma és un 
eixamplament o inflament 
anormal d’una porció d’una 
artèria degut a una debilitat en 
la paret del vas sanguini. Els 
lloc més comuns per a 
l’aneurisma és l’artèria aorta 
(l’artèria major que surt del 
cor), el cervell (aneurisma 
cerebral), darrera del genoll 
(aneurisma de l’artèria  

poplítia), l’intestí (aneurisma  

de l’artèria mesentèrica), una artèria  

en la melsa (aneurisma de l’artèria esplènica).   

 L’angina o angina de pit. L’angina és un dolor al pit que se sent quan el 
múscul cardíac no rep suficient irrigació sanguínia. L’angina és un 
símptoma de la malaltia de les artèries coronàries (EAC), la malaltia 
cardíaca més comú.  

 Arítmia. Una arítmia és qualsevol trastorn en el batecs o el ritme del cor. 
Quan el cor batega més ràpid de normal s’anomena taquicàrdia i quan 
batega massa lent s’anomena bradicàrdia. El tipus més comú d’arítmia és la 
fibril·lació auricular, que causa un batec irregular i ràpid del cor.  

 Infart agut de miocardi o atac de cor. L’atac de cor a referència a un reg 
sanguini insuficient, amb dany tissular, en una part del cor, produït per una 
obstrucció en una de les 
artèries coronàries, 
freqüentment per ruptura d'una 
placa d'ateroma vulnerable. La 
isquèmia o subministrament 
deficient d'oxigen que resulta 

Figura 29: Esquema dels tipus 
d’aneurisma 

Figura 30: imatge de la zona d’infart 
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de tal obstrucció produeix l'angina de pit, que si recanalitza precoçment no  

produeix mort del teixit cardíac,  

mentre que, si es manté, es produeix la lesió del miocardi i finalment l'infart.  

 Trombosi. La trombosi és la formació d’un coàgul sanguini a l’interior d’un 
vas sanguini i que creix a la paret d’aquest vas. Les causes poden ser 
diverses, com l’arteriosclerosi o una ruptura traumàtica. Una trombosi pot 
causar una embòlia, un infart de miocardi o accident vascular cerebral. La 
trombosi arterial és la formació d’un trombe en una artèria, sovint sobre una 
placa d’ateroma (llavors es dirà aterotrombosi). 

 Embòlia. Una embòlia és la presència d’un èmbol (un cos orgànic) als 
vasos sanguinis. Pot produir una embòlia una trombosi, un cristall de 
colesterol, un coàgul infecciós, entre d’altres. Cal destacar l’embòlia 
pulmonar, que és un bloqueig sobtat d’una artèria pulmonar. La causa sol 
ser una trombosi venosa profunda.  

 L’aplopexia és un sangrat dins d’un òrgan o pèrdua del flux sanguini cap a 
un òrgan. La més comú és la que es produeix al cervell, anomenant-se 
vessament cerebral.  

o Vessament cerebral. El vessament cerebral és la falta de flux 
sanguini al cervell ocasionada per un coàgul de sang o una 
hemorràgia al cervell degut a la ruptura del vasos sanguinis. Sense 
un bon subministrament de sang, les cèl·lules cerebrals no poden 
obtenir suficient oxigen i comencen a morir.  

 Malaltia de les artèries coronàries o arteriosclerosis coronària. Aquesta 
malaltia és la més comú dins de les malalties cardíaques. La malaltia de les 
artèries coronàries té lloc quan les artèries que subministren la sang al 
múscul cardíac s’endureixen i s’estrenyen. Això es deu a l’arteriosclerosi. A 
mesura que aquesta avança, flueix menys sang a través de les artèries. 
Com a conseqüència, el múscul cardíac no pot rebre la sang o l’oxigen que 
necessita. Això pot conduir a l’angina de pit o a un infart.  

 Insuficiència cardíaca.  La insuficiència cardíaca és una afecció en la qual el 
cor no pot bombejar suficient sang a la resta del cos. La causa més comú 
d’aquesta malaltia és l’arteriopatia coronària, un estrenyiment dels petits 
vasos sanguinis que subministren sang i oxigen al cor. 

 La malaltia vascular perifèrica (EVP) consisteix en un dany o obstrucció en 
els vasos sanguinis més allunyats del cor: les artèries i venes perifèriques. 
Les artèries i venes perifèriques transporten sang cap i des dels músculs 
dels braços i les cames i els òrgans de l'abdomen. 
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10.2.1 Hipertensió arterial 
 

Ara que s’han explicat breument les malalties cardiovasculars més comunes, es 
tractarà amb detall i profunditat la hipertensió arterial i l’arteriosclerosi, que són les 
malalties pròpies del treball.  

Abans d’entrar en la descripció de la hipertensió arterial, s’explicarà alguns 
conceptes importants.  

o La pressió arterial és una mesura de la força exercida contra les parets de 
les artèries a mesura que el cor bombeja sang a través del cos. Es mesura 
en mil·límetres de mercuri (mmHg).  

• Les lectures de la pressió arterial generalment es donen com 
dos nombres, Per exemple 120/80mmHg.        

• El nombre superior s’anomena pressió arterial sistòlica. 
Representa la tensió que genera el cor quan bombeja la sang a 
la resta del cos.  

• El nombre inferior s’anomena pressió arterial diastòlica. Es 
refereix a la pressió en els vasos sanguinis entre els batecs del 
cor.  

o La tensió arterial es classifica com:  

• Normal: inferior a 120/80 mmHg.  

• Prehipertensió: 120/80 a 139/89 mmHg.  

• Estadi 1 de hipertensió: 140/90 a 159/99 mmHg.  

• Estadi 2  de hipertensió: 160/109 a 179/109.  

• Estadi 3 de hipertensió: major de 179/109 mmHg.  

• CLASSIFICACIÓ DE LA PRESSIÓ ARTERIAL EN ADULTS 

• La pressió arterial es pot classificar segons la seva gravetat. El 
tractament de la hipertensió es basa, en part, en la seva gravetat, 
pel que resulta important aquesta classificació. Quan la pressió 
sistòlica i diastòlica d’una persona entren en categories diferents, 
s’adopta la categoria més alta per a classificar la pressió arterial. 
Per exemple, 160/92 es classifica com hipertensió grau 2.  
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Categoria Sistòlica (mmHg) Diastòlica (mmHg) 
Normal < 120 < 80 
Prehipertensió 120 - 139 80 - 89 
HIPERTENSIÓ   
Hipertensió fase 1 140 - 159 90 - 99 
Hipertensió fase 2 ≥ 160 ≥ 100 
 

 

 

 

o Regulació de la pressió arterial: el sistema 
renina-angiotensina-aldosterona.  

El sistema renina-angiotensina-aldosterona 
consisteix una seqüència de reaccions 
disenyades per a ajudar a regular la pressió 
arterial.  

1. Quan la pressió arterial descendeix 
(en el cas de la sistòlica, a 100mmHg 
o menys), els ronyons alliberen 
l’enzim renina al torrent sanguini.  

 

 

 

2. La renina separa en fragments l’angiotensinògen, una proteïna de 
gran mida que circula pel torrent sanguini. Un fragment és 
l’angiotensina I.  

3. L’angiotensina I que és relativament inactiva, és dividida en 
fragments per l’enzim convertidor d’angiotensina. Un fragment és 
l’angiotensina Ii, que és molt activa.  

4.  L’angiotensina II, una hormona, produeix la constricció de les parets 
musculars de les artèries petites (arterioles), amb el que s’augmenta 
la tensió arterial. L’angiotensina II també desencadena l’alliberació 
de l’hormona aldesterona per part de les glàndules suprarrenals.  

5. L’aldosterona fa que el ronyons retinguin sal (sodi) i excretin potassi. 
El sodi produeix retenció d’aigua augmentant així el volum de la 
sang i la pressió arterial.  

Figura 31: Classificació de la tensió arterial segons la seva 
categoria, nivell o estadi 

Figura 32: Esquema del sistema de regulació renina-angiotensina-
aldosterona 
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CATEGORIA PRESSIÓ 
SISTÒLICA 
(mmHg) 

PRESSIÓ 
DIASTÒLICA 
(mmHg) 

SEGUIMENT 
RECOMANAT 

Pressió arterial 
normal 

Per sota de 130 Per sota de 85 La pressió arterial 
es torna a mesurar 
al cap de 2 anys 

Pressió arterial 
normal-alta 

130-139 85-89 La pressió arterial 
es torna a mesurar 
al cap d’un any i 
es donen consells 
referents a canvis 
en l’estil de vida 

Hipertensió grau 
1(lleu) 

140-159 90-99 La hipertensió 
arterial es 
confirma després 
d’un mes i 
s’aconsellen 
canvis en l’estil de 
vida 

Hipertensió grau 
2 (moderada) 

160-179 100-109 La persona 
s’avalua o va a un 
centre d’atenció 
després d’un mes 

Hipertensió grau 
3 (greu) 

180 o més alta 110 o més La persona és 
avaluada o 
remesa a un 
centre d’atenció 
immediatament o 
en l’espai d’una 
setmana, d’acord 
amb el seu estat 

 

 

 

10.2.1.1 DESCRIPCIÓ 

La hipertensió arterial és l’augment de la pressió arterial de forma crònica, ja sigui 
en la pressió arterial sistòlica, en la diastòlica o en totes dues. Les primeres 
conseqüències de la hipertensió les 
pateixen les artèries, que s’endureixen 
a mesura que suporten la pressió 
arterial alta de forma contínua; es fan 
més gruixudes i pot dificultar-se així el 
pas de la sang a través seu. Això és 
coneix com arteriosclerosi, de la que 
parlarem més endavant.  

Taula 18: Seguiment recomanat segons 
l’estadi de tensió 
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10.2.1.2 CAUSES I FACTORS DE RISC 

Segons el coneixement de les causes de la hipertensió arterial, Podem classificar-
la com hipertensió arterial primària o hipertensió arterial secundària: 

• Hipertensió arterial primària, també anomenada essencial o idiopàtica. En 
aquest tipus es desconeix el mecanisme de la malaltia i no es descriuen les 
causes específiques, encara que s’han relacionat amb una sèrie de factors 
presents en la majoria de les persones que les pateixen.  

o Herència. Quan es transmet de pares a fills, s’hereta una tendència 
o predisposició a desenvolupar xifres elevades de tensió arterial. Es 
desconeix el seu mecanisme exacte, però l’experiència demostra 
que la experiència acumulada demostra que una persona té un o els 
dos progenitors hipertensos, les possibilitats de desenvolupar 
hipertensió són el doble que les d’altres persones amb els dos pares 
sense problemes de hipertensió.  

o Sexe: els homes tenen més predisposició a desenvolupar 
hipertensió arterial que els dones, fins que aquestes arriben a l’edat 
de la menopausa. A partir d’aquest etapa en les dones, la freqüència 
en tots dos sexes s’iguala. Això és degut a que les dones tenen unes 
hormones protectores en edat fèrtil, els estrògens, i per aquest motiu 
tenen menys risc de patir malalties cardiovasculars. Tot i així, en les 
dones més joves existeix un risc especial en cas que prenguin 
píndoles anticonceptives.  

o Edat. Tant la pressió arterial sistòlica com la diastòlica augmenten 
amb els anys. Això és degut a que els vasos sanguinis es tornen 
més rígids amb l’edat i, quan això succeeix, la pressió arterial 
s’eleva.   

o Raça ètnica. Els individus de pell negra tenen el doble de 
possibilitats de desenvolupar hipertensió que els de pell blanca, a 
més de tenir un pitjor pronòstic.  

• Hipertensió arterial secundària. Aquesta tipus d’hipertensió es dóna quan 
un problema de salut o un medicament, provoca la hipertensió arterial. Els 
factors que poden ocasionar la hipertensió secundària inclouen:  

o Certs medicaments. La hipertensió es pot donar com a resposta a un 
medicament. Entre els fàrmacs que provoquen hipertensió poden 
trobar alcohol, anfetamines, èxtasis, cocaína, 
corticosteroides,ciclosporina, eritropoyetina, Estrògens, (incloent 
pastilles anticonceptives) i altres hormones, medicaments per a la 
migranya, descongestionants nasals i  medicament de venta lliure 

Figura 32: Comparació entre l’estat d’una artèria 
normal i una amb hipertensió, respectivament 
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(com els de la tos i l’asma, particularment quan es pren amb certs 
antidepressius com tranilcipromina o antidepressius tricíclics).  

o Consum excessiu d’alcohol o licor. S’ha demostrat que un consum 
moderat d’alcohol té un efecte protector sobre diverses malalties 
cardiovasculars però, pel contrari, un consum excessiu és un dels 
principals factors de risc de la hipertensió arterial.  

o Problemes renals. La hipertensió arterial pot ser una complicació de 
la insuficiència renal crònica. Els ronyons juguen un paper 
fonamental per a mantenir  la pressió arterial en un nivell saludable. 
Els ronyons malalts són menys capaços d’ajudar a regular la pressió 
arterial. En conseqüència, la pressió arterial augmenta. De manera 
inversa, la hipertensió és la causa principal de la insuficiència renal 
crònica. Amb el temps, la hipertensió pot fer malbé el vasos 
sanguinis que recorren tot el cos. Això pot reduir el subministrament 
de sang a òrgans importants com els ronyons. La hipertensió també 
fa malbé les diminutes unitats filtrants dels ronyons. En 
conseqüència, els ronyons poden deixar d’eliminar els residus i 
líquids extra de la sang. El líquid extra en els vasos sanguinis pot 
augmentar encara més la pressió arterial.  

o Obesitat.  Els individus amb obesitat estan més exposats a tenir més 
alta la pressió arterial que una persona amb pes normal. A mesura 
que s’augmenta de pes s’eleva la tensió arterial i i això és molt més 
evident en els menors de 40 anys i en les dones. La freqüència de la 
hipertensió arterial entre els obesos, independentment de l’edat, és 
entre 2 i tres cops superior a la dels individus amb pes normal. Les 
últimes investigacions apunten a que  a l’obesitat s’associen una 
altra sèrie d’alteracions que serien en part responsables de 
l’augment de la pressió arterial, a més que la reducció de pes fa que 
desapareixin aquestes alteracions.  

o Apnea de la son. Els pacients amb Síndrome d’apnea de la son 
(caracteritzada per un quadre de somnolència, transtorns 
neuropsiquiàtrics i cardiorespiratoris secundaris a episodis repetits 
d’obstrucció de la via àrea superior durant la son) presenten una alta 
prevalència de hipertensió, que pot arribar al 70%. Els episodis 
apneics provoquen un augment de l’activitat simpàtica, alteracions 
metabòliques i de la coagulació, augment dels marcadors de 
inflamació sistemàtica i estrès oxidatiu; mecanismes associats amb 
la fisiopatologia de la hipertensió arterial, a més de la isquèmia i la 
insuficiència cardíaca.  

o Problemes en les glàndules tiroides. Quan es produeixen trastorn en 
el funcionament del tiroides (tant sigui hipertiroïdisme com 
hipotiroïdisme) els mecanismes reguladors de la pressió arterial 
s’alteren i pot produir-se la hipertensió arterial.  
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o Trastorns en les glàndules suprarenals, com feocromocitoma o 
síndrome de Cushing. El feocromocitoma és un tumor que es dóna 
en la medul·la de les glàndules suprarenals i que produeix un 
augment de la secreció de catecolamines i el seu principal símptoma 
és la hipertensió. El síndrome de Cushing és el conjunt de 
símptomes que ocorren quan existeix un augment dels nivells de les 
hormones glucocorticoides (cortisol). Més del 80% dels pacients amb 
síndrome de Cushing tenen hipertensió. Es creu pel moment que 
aquesta gravetat pot guardar relació amb la pèrdua del descens 
nocturn de la pressió arterial. Entre els mecanismes causants de la 
hipertensió en aquest pacients està la retenció de sodi que 
produeixen els corticoides. Si es corregeix quirúrgicament el tumor 
productor (quan en són la causa) la pressió arterial se sol 
normalitzar.  

o Aterosclerosi. Quan el flux sanguini no pot circular amb normalitat 
per les artèries a causa de les plaques d’ateroma, pot aparèixer 
hipertensió.  

o Consum de sal. Aproximadament un terç de la població hipertensa 
es deu al consum de sal, perquè a l’augmentar la ingesta de sal 
s’augmenta la pressió osmòtica sanguínia al retenir-se aigua, 
augmentant la pressió sanguínia. Els efectes de l’excés de sal 
dietètica depenen de la ingesta de sodi i a la funció renal, POTASSI? 

o Embaràs  (preeclàmpsia). Durant l’embaràs, després de la setmana 
20, es pot produir hipertensió, llavors s’anomena preeclàmpsia.  

o Estretament de l’artèria que subministra sang al ronyó (estenosi de 
l’artèria renal).  

o Estrès. L’estrès també és un factor de risc per tenir hipertensió 
arterial.  

 

10.2.1.3 SÍMPTOMES 

En la hipertensió arterial, durant la major part del temps, no hi ha símptomes. En la 
majoria de les persones, la hipertensió arterial es detecta quan van al metge o es 
mesuren la pressió.  

Degut a que no hi ha cap símptoma, les persones poden desenvolupar cardiopatia 
i problemes renals sense saber que tenen hipertensió arterial. Tot i així, alguns 
símptomes (no considerats propis de la malaltia en si) són ansietat, cefalea, fatiga, 
marejos al aixecar-se o canviar de posició. Si la malaltia ja és més greu (pressió 
arterial greu) els símptomes poden ser: 

o Confusió.  

o Visió borrosa i visió de “llums”.  
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o Nàusees.  

o Vòmits.  

o Dolor de pit.  

o Respiració entretallada 

o Brunzits d’oïda 

o Hemorràgia nasal 

o Endormiscament de meitat del cos. 

o Suor excessiva 

Els òrgans, la estructura i funció es veuen alterats a conseqüència de la 
hipertensió arterial no tractada o no controlada. Aquests òrgans s’anomenen 
«òrgans diana» i inclouen el sistema nerviós central, artèries perifèriques, cor i 
ronyons, principalment. L'associació entre la pressió arterial i el risc de 
cardiopaties, infart agut de miocardi, vessament cerebral i malalties renals és 
independent d'altres factors de risc.  

 

10.2.1.4  DIAGNÒSTIC 

 
Anamnesis. La història clínica del pacient amb hipertensió arterial ha de ser 
recol·lectada amb detall i amb la màxima informació al respecte. Com s’acaba 
d’explicar, la hipertensió no dóna símptomes fins que no és molt greu. Un cop s’ha 
fet aquesta documentació de la malaltia, s’ha de donar importància des de la 
primera consulta per a facilitar el tractament global sobre les següents dades:  

• Factors de risc cardiovascular, tradicionals i no tradicionals.  

• Antecedents familiars de primer grau (germans, pares, fills) amb la malaltia, 
en especial si hi ha hagut mort de causa cardíaca amb menys de 50 anys 
d’edat.  

• Condició socioeconòmica, cultural i laboral, estatus familiar, factors 
ambientals o situacions causants d’estrès.  

• Hàbits higiènic-dietètics.  

• Malalties preexistents.  

• Activitat física. 

• Alt nivell de glicèmia30 i alt consum de glucosa (si la persona té diabetis).   

• Exposició a fàrmacs que puguin causar hipertensió (per exemple efedrina).  

                                                             
30 Glicèmia: presència de glucosa present en la sang. 
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• Al·lèrgies i intoleràncies.  

• Símptomes cardiovasculars (per exemple síncope, edema, palpitacions)o 
inespecífics (per exemple cefalea, mareig, fatiga o canvis d’estat ànim). 

• Esdeveniments previs cardiovasculars (per exemple angina de pit o infart 
de miocardi).  

• Procediments quirúrgics previs o planejats.  

 

Mesura de la pressió arterial.  

 

Per fer un bon diagnòstic de la hipertensió arterial, és imprescindible fer una 
mesura de la pressió arterial del pacient. Això es pot fer amb un aparell anomenat 
esfigmomanòmetre o tensiòmetre, que pot ser manual o elèctric. A la part pràctica 
3 s’explicarà amb més detall com emprar-lo. El tensiòmetre indica la pressió 
sistòlica i diastòlica del pacient. Es pot classificar com:  

• Tensió arterial òptima (<120/80mmHg).  

• Tensió arterial normal (<130/85mmHg).  

• Tensió arterial normal-elevada (130-139/85-89).  

Hipertensió (>140/90).  

 

 

 

 

 

 

Exploració física 

Figura 33,34: tensiòmetres manual i digital, 
respectivament  
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L’exploració física és el conjunt de procediments que realitza el metge al pacient, 
després d'una correcta anamnesi (Part de la història clínica d’un malalt que recull, 
d’ell mateix o d’altres persones, els antecedents familiars, fisiològics, patològics, 
etc., amb vista a la diagnosi) en l'entrevista clínica, per obtenir un conjunt de dades 
objectives o signes que estiguin relacionats amb els símptomes que refereix el 
pacient. A la suma d'aquestes dades d'anamnesi i exploració física, registrats en la 
història clínica, es dóna suport a la construcció d'un diagnòstic mèdic o judici clínic 
inicial a partir del qual se sol·lciten o no determinades exploracions 
complementàries, que confirmin el diagnòstic d'una síndrome o malaltia 

El metge farà un examen físic complet, que ha d'incloure la informació: 

• Inspecció de l'aspecte general, especialment de la fàcies, color de 
teguments (Capa superficial del cos que separa del medi extern) , hàbit 
corporal, estat anímic, nivell de consciència i orientació. 

• Antropometria: pes, talla, índex de massa corporal (IMC), perímetre de 
cintura i relació cintura / maluc (RCC); 

• Mesurament del pols i de la pressió arterial, en posició asseguda i després 
de 5 minuts de repòs, almenys en tres ocasions en la primera consulta.  

• Fons d'ull: es buscarà, entre d’altres,  un augment de la lluentor arterial, 
pèrdua de la relació venoarterial, hemorràgies i anomalies de disc òptic i 
retina perifèrica. Cal recordar que els signes de la retinopatia hipertensiva 
incipient (canvis en la relació arteriovenosa, per exemple) són inespecífics, 
a excepció de les hemorràgies i exsudats31.Cada vegada és menys 
freqüent veure papil·ledema (inflor tova de la papil·la) en clínica. 

• Coll: Inspecció de venes jugulars, palpació i auscultació d'artèries caròtides, 
valoració de la glàndula tiroide. 

• Exploració cardiopulmonar exhaustiva, descrivint aspecte i expansió del 
tòrax, ventilació pulmonar, punt de màxim impuls (PMI) del cor i  sorolls 
cardíacs, tant els normals com els accessoris o patològics. 

• Abdomen: pannicle adipós, presència de pulsacions visibles, circulació 
venosa complementària, tumors. 

• Exploració dels polsos perifèrics (amplitud, ona de pols, simetria), de 
l'ompliment capil·lar, xarxes venoses perifèriques. 

• Exploració neurològica bàsica, que hauria de ser exhaustiva en cas de lesió 
prèvia o actual del sistema nerviós central o perifèric): pupil·les, moviments 
oculars, simetria facial, audició, equilibri, coordinació, llengua i paladar tou, 
força dels membres, sensibilitat, entre d’altres.  

 

                                                             
31 Exsudat: Líquid tèrbol que surt d’una cèl·lula, d’un vas, en els processos inflamatoris, i es 
diposita en els intersticis dels teixits o en la cavitat de les seroses 
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Exàmens de laboratori 

 

Es recomanen també per al bon diagnòstic d’hipertensió arterial alguns estudis de 
laboratori bàsics, com poden ser l’hemoglobina, el potassi sèric, examen general 
d’orina o el perfil lipídic.  

 

Estudis addicionals 

 

Alguns procediments de diagnòstic de gabinet són útils per a l’estudi de tot 
hipertens. El que es busca aquí és confirmar el diagnòstic, descartar causes 
secundàries i determinar la presència (o fer el seguiment) de lesions d’òrgans 
diana (anteriorment explicats; òrgans l’estructura i la funció dels quals es veuen 
alterats per la hipertensió no controlada o no tractada) i del seu grau de gravetat. 
Es pot destacar l’electrocardiograma i el test d’electrocadiograma d’esforç. 
L’electrocardiograma és la representació gràfica de l'activitat elèctrica del cor, que 
s'obté amb un electrocardiògraf en forma de cinta contínua. És l'instrument 
principal de l'electrofisiologia cardíaca i té una funció rellevant en el diagnòstic de 
les malalties cardiovasculars, alteracions metabòliques i la predisposició a una 
mort sobtada cardíaca. També és útil per saber la durada del cicle cardíac. 

                                

 

                       

 

10.2.1.5 PREVENCIÓ 

És difícil eliminar per complet la hipertensió, però diverses accions són molt útils i 
necessàries per a prevenir la seva aparició i per a evitar l’empitjorament dels 
símptomes:  

 Incrementar l’activitat física aeròbica.  

Figura 35: Electrocardiograma 
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 Mantenir un pes corporal dins dels estàndards corresponents a l’edat i 
l’estatura, segons el sexe, el que ha d’estar d’acord amb l’IMC (Índex de 
massa corporal) corresponent.  

 Reduir al mínim el consum d’alcohol: no consumir més de 2 llaunes de 
cervesa (30ml d’etanol) ni més de 2 copes de vi, 60ml de whisky en les 
homes (en les dones serà la meitat).  

 Reduir el consum de sodi i fer la sumplementació de potassi.  

 Consuminr una dieta rica en fruites i vegetals, lactis baixos en greix amb un 
contingut reduït de greix saturat i total.  

 Privar-se de tot tipus de tabac.  

 Controlar la glicèmia (sobretot si la persona pateix diabetis).  

 

10.2.1.6 TRACTAMENT 

El tractament de la hipertensió arterial està destinat a reduir la morbilitat i 
mortalitat, a més del cost en la societat de la hipertensió arterial, ja que és un dels 
problemes de salut més freqüents del món. En alguns casos molt puntuals, la 
hipertensió arterial es pot curar però, en la majoria dels casos és per a tota la vida i 
el tractament està associat a una reducció de la incidència de vessament cerebral 
d’un 35-40%, d’infart agut de miocardi entre 20-25% i d’insuficiència cardíaca en 
més d’un 50%. S’indica tractament per a hipertensió a:  

 Pacients amb xifres tensionals diastòliques majors de 90mmHg o sistòlica 
majors de 140 mmHg en mesures repetides.  

 Pacients amb una tensió diastòlica menor de 89 mmHg amb tensió sistòlica 
major de 160 mmHg.  

 Pacients amb una tensió diastòlica de 85 a 90mmHg que tinguin diabetis o 
arteriosclerosi.  

Tant la hipertensió sistòlica aïllada com la hipertensió sistòlica/diastòlica són els 
principals factors de risc per a l’aparició de malalties cardiovasculars. El tractament 
específic amb fàrmacs antihipertensius està indicat si les modificacions en l’estil de 
vida de l’hipertens no redueixen la pressió sanguinia a valors normals.  

En l’objectiu següent del treball s’explicarà amb més detall el tractament de la 
hipertensió arterial.  

10.2.2 Arteriosclerosi 
 

“Arteriosclerosi” és un terme que significa 
“enduriment de les artèries” i que designa 
diverses malalties en les que la paret d’una 
artèria es torna més gruixuda i menys elàstica. 
N’hi tres tipus, l’aterosclerosi, arteriolosclerosi i 

Figura 36: vena amb aterosclerosi 
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arteriosclerosi de Mönckeberg. Dels tres tipus d’arteriosclerosi, la més comú és 
l’aterosclerosi i será la que s’explicarà amb prufunditat.  

 

 

 

• Aterosclerosi. Com s’acaba de dir, és el tipus més freqüent, és l’enduriment 
relacionat amb ateromes, que són dipòsits de substàncies greixoses. Afecta 
a les artèries grans i mitjanes.  

• Arterioloclerosi. És l’enduriment de les arterioles, que són artèries petites. 
Afecta principalment a la capa interna i la capa mitjana de les parets de les 
arterioles. Com a resultat, els òrgans abastits per els arterioles afectades no 
reben suficient sang. Amb freqüència, els ronyons s’hi veuen afectats. 
Aquests transtorn es manifesta principalment en les persones amb 
hipertensió arterial o diabetis. Qualsevol d’aquests transtorns pot lesionar 
les parets de les arterioles, donant com a resultat en engruiximent.   

• Arteriosclerosis de Mönckeberg. Aquest tipus afecta a les artèries petites a 
mitjanes. S’acumula Calci dins de les parets de les artèries, les quals es 
tornen rígides però no estretes. Aquest transtorn, essencialment inocu, 
afecta normalment tant als  homes com a les dones de més de 50 anys.  
 

        

 

 

 

 

 

Un cop vistos els tres tipus d’arteriosclerosi, s’explicarà amb profunditat 
l’aterosclerosi, el tipus més comú, el més perillós i en el que la xocolata negra 
podrà fer el seu efecte.  

 

10.2.2.1 DESCRIPCIÓ 

L’aterosclerosi és una malaltia en la que es depositen plaques de material greixós 
(ateromes o plaques ateroscleròtiques)  en les parets de les artèries de mitjà i gran 
calibri, el qual produeix una diminució i obstrucció 
del flux sanguini.  

Figura 37: Micrografia d’una paret arterial 
amb placa ateroscleròtica de calci (color 
violeta, tinció hematoxilina-eosina 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calcificatio_atheroscleroti
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La paret d’una artèria està composta per diverses capes. El revestiment o capa 
interna (endoteli) acostuma a ser llis i sense defectes. L’aterosclerosi comença 
quan el revestiment es lesiona o emmalalteix. Posteriorment, certs glòbuls blancs 
(que ja s’han explicat el principi d’aquest mateix Objectiu 6), anomenats monòcits, 
són activats i surten del torrent sanguini, passen pel revestiment de l’artèria i 
penetren en la seva paret.  

 

Dins del revestiment, es transformen en cèl·lules espumoses, que són cèl·lules 
que emmagatzemen matèries grasses, principalment colesterol. Amb el temps, les 
cèl·lules del múscul llis es desplacen des de la capa mitja  fins el revestiment de la 
paret arterial i es multipliquen en aquest lloc. Allà també s’acumulen components 
del teixit connectiu i elàstic, així com restes de cèl·lules, cristalls de colesterol i 
Calci. Aquesta acumulació de cèl·lules carregades de greix, cèl·lules de múscul llis 
i altres substàncies formen un dipòsit anomenat ateroma o placa ateroscleròtica. A 
mesura que creixen, els ateromes espesseixen la paret de l’artèria i protrudeixen 
cap a la llum de l’artèria. Poden estrènyer o obstruir una artèria, reduint o 
interrompent el flux de la sang.  

Tot sovint l’aterosclerosi s’inicia en adults joves. Tot i així, els símptomes no 
apareixen fins que el flux sanguine s’ha reduit al menys un 70%   i, normalment, els 
malalts pasen decades mentre que la malaltia va progressant. Per això és una 
malaltia que s’identifica comunment amb la gent gran. L’aterosclerosi és una 
malaltia molt comú a Estats Units, Canadà, Austràlia i la major part d’Europa.  

 

Tipus de greix Nivell desitjable 
Colesterol total Menys de 200mg/dL 
Colesterol de lipoproteïnes de baixa 
densitat (LDL) 

Menys de 100mg/dL 

Colesterol de lipoproteïnes d’alta 
densitat (HDL) 

Més de 40mg/dL 

Triglicèrids Menys de 150mg/dL després d’un 
dejuni d’almenys 8 hores.  

 

 

L’aterosclerosi pot afectar a les artèries de tot el cos:  

 Artèries que porten la sang al cor (llavors causaran coronariopatía).  

 Artèries que porten sang al cervell (a vegades causant accidents 
cerebrovasculars).  

 Artèries que porten sang a altres parts del cos (causant una arteriopatia 
periférica).  

Taula 19: Concentracions desitjables de greixos en la sang 

Figura 38: Comparació de parets arterials 
normal i amb aterosclerosi 
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A mesura que progressa l’aterosclerosi, les artèries afectades perden la seva 
elasticitat. Degut a això, no poden dilatar-
se normalment quan la sang és 
bombejada en el seu interior. En 
conseqüència, apareix la hipertensió o 
s’agreuja.  

Sobre les plaques es formen coàguls 
sanguinis (trombes) i les plaques a 
vegades es fissuren així, fent més 
probable la formació de coàguls 
sanguinis. Un coàgul pot obstruir parcial o 
completament el flux sanguini d’una 
artèria, i una part d’una placa o d’un coàgul en una placa pot trencar-se, essent 
transportades pel corrent sanguini (convertint-se en un èmbol) i obstruint una 
artèria en una altra regió del cos. A vegades, una artèria que està obstruida 
parcialment per una placa d’ateroma s’obstrueix bruscament per l’arribada d’un 
èmbol.  

 

10.2.2.2 CAUSES I FACTORS DE RISC 

No està clar quins factors desencadenen la formació de les plaques, encara que la 
causa desencadenant pot ser el dany en el revestiment interior de les artèries. 
Aquesta alteració permet al colesterol i a altres substàncies lipídiques acumular-se 
en les artèries. A part, una altra causa de l’aterogènesi pot ser l’oxidació dels àcids 
grassos poliinsaturats pels radicals lliures que donen lloc als hidroperòxids, els 
quals seran els causants finals de la lesió. Un cop produïda la lesió, existeix la 
hipòtesi que les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) al ser oxidades provoquin la 
migració dels monòcits i el macròfags que fagociten el colesterol, especialment 
quan aquest es troba oxidat i provoquen la formació de les cèl·lules espumoses 
que no permeten la migració posterior i, en conseqüència, es va formant la capa 
fibrosa d’ateroma. A mesura que va passant el temps, aquesta capa fibrosa va 
creixent i ocupant la llum de les artèries, impedint així el correcte pas del flux 
sanguini.  

Tanmateix, trobem certs factors de risc que augmenten el risc de patir 
aterosclerosi.  

Entre aquests factors de risc, trobem el tabaquisme, els nivells elevats de 
colesterol en la sang, la hipertensió arterial, la diabetes, la obessitat, l’inactivitat 
física i les altes concentracions d’homocisteïna (un aminoàcid) en la sang. En 
general, aquests factors de risc es poden corregir. Entre els factors de risc que no 
es poden modificar s’inclou una història clínica familiar d’aterosclerosi primerenca 
(és a dir, quan un parent proper hagi desenvolupat la malaltia durant la seva 
juventud), l’edat avançada i el sexe masculí. Els homes tenen un risc major de patir 

Figura 39: Tall de l’artèria amb placa 
d’ateroma 
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aquesta malaltia que les dones, encara que les dones amb una malaltia coronària 
tenen més probabilitat de morir que els homes que pateixen la mateixa malaltia.   

 Tabaquisme. El tabaquisme és un dels factors de risc modificables més 
importants. el risc que té un fumador de desenvolupar una cardiopatia 
coronària està directament relacionat amb la quantitat de cigarrets que fuma 
diàriament. El tabaquisme disminueix  el nivell de colesterol amb 
lipoproteïnes d’alta densitat (HDL), el colesterol bo, i augmenta el nivell de 
colesterol amb lipoproteïnes de baixa densitat (LDL), el colesterol dolent. Al 
fumar, augmenten les concentracions de monòxid de carboni en la sang, el 
qual pot incrementar el risc que es produeixin lesions en el revestiment 
intern de la paret de les artèries. Fumar produeix una constricció de les 
artèries ja estretades a causa de l’aterosclerosi, pel que disminueix encara 
més la quantitat de sang que arriba als teixits. A part d’això, fumar 
augmenta la tendència de la sang a coagular-se (les plaquetes s’adhereixen 
amb més facilitat) el qual augmenta el risc de la malaltia arterial periférica 
(aterosclerosi que afecta a artèries diferents d’aquelles irriguen sang al cor i 
al cervell), cardiopatia coronària, accident cerebrovascular i obstrucció d’un 
injert arterial col·locat durant una cirurgia de derivació. Les persones que 
deixen de fumar tenen la meitat de ric que les que continúen fumant, 
independentment del temps que portaven fumant. Els beneficis de deixar de 
fumar comencen immediatament i augmenten amb el transcurs del temps. 
Inhalar el fum del cigarret d’una altra persona (fumador passiu) també 
augmenta el risc, pel que s’ha d’intentar evitar.  

 Nivells elevats de colesterol. Al disminuir les concentracions elevades de 
colesterol per l’ús d’estatines (fàrmac reductor de lípids) es pot reduir 
significativament  el ric d’atacs cardíacs, d’accidents cerebrovasculars i de 
mort. Molts dels factors de risc per a patir nivells elevats de colesterol 
també són factors que augmenten el risc d’aterosclerosi. Aquest inclouen el 
tabaquisme, la diabetis, l’obesitat i la inactivitat física. Una alimentació rica 
en greixos augmenta els nivells de colesterol a les persones amb 
predisposició. Els valors del colesterol augmenten a mesura que s’envelleix 
i acostuma a ser més elevat en els homes que en les dones, encara que 
aquests nivells augmenten en les dones després de la menopausia. 
Tanmateix, no tots els tipus de colesterol augmenten el risc d’aterosclerosi. 
Un nivell elevat de colesterol LDL (dolent) augmenta el risc, mentre que un 
nivell elevat de colesterol HDL (bo) disminueix el risc i una baixa 
concentració d’HDL augmenta el risc. El nivell ideal de colesterol és el que 
es mostra a la taula anterior. El colesterol HDL ha de constituir més del 25% 
de colesterol total. Els nivells elevats de triglicèrids sovint estan associats 
amb baixos nivells de colesterol HDL. Tot i així, les proves efectuades 
indiquen que quan únicament estan elevats els nivells de triglicèrids, també 
pot augmentar el risc d’aterosclerosi. Diversos trastorns hereditaris que 
originen concentracions elevades de colesterol o d’altres greixos també 
incrementen el risc d’aterosclerosi. Per exemple, la hipercolesterolèmia 
familiar, que pot produir nivells molt alts de colesterol, contribueix a la 
formació de les plaques d’ateroma, principalment en les artèries coronàries. 
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Les persones que pateixen aquesta malaltia i no reben el tractament 
adequat moren a causa d’una cardiopatia coronària a una edat primerenca.  

 Hipertensió arterial. La hipertensió arterial sistòlica o diastòlica no 
controlada és un factor de risc per un atac cardíac i un accident 
cerebrovascular, els quals són produïts pe l’aterosclerosi.  

 Diabetis mellitus. Les persones amb diabetis de tipus I tendeixen a 
desenvolupar aterosclerosi amb afectació de petites artèries, especialment 
al ulls i als ronyons. Algunes persones amb diabetis de tipus I i amb diabetis 
de tipus II tendeixen a desenvolupar aterosclerosi en les grans artèries. 
Aquestes persones també tendeixen a desenvolupar aterosclerosi a una 
edat més primerenca i de forma més generalitzada amb respecte a les que 
no pateixen diabetis. Les dones diabètiques, a diferència  de les que no ho 
són, no estan protegides envers l’aterosclerosi abans de la menopausa.  

 Obesitat. L’obesitat, especialment l’obesitat abdominal augmenta el risc de 
cardiopatia coronària (aterosclerosi de les artèries que subministren sang al 
cor). L’obesitat abdominal incrementa el risc d’altres factors del risc de 
l’aterosclerosi.  

 Inactivitat física. La inactivitat física augmenta el risc de desenvolupar una 
cardiopatia coronària i practicar exercici regularment el disminueix.  

 Concentracions elevades d’homocisteïna  a la sang (hiperhomocisteinèmia). 
Les elevades concentracions d’homocisteïna (un aminoàcid) a la sang 
poden lesionar directament el revestiment intern de les artèries, el que 
augmenta la probabilitat que es formin ateromes. A més, el nivell elevat 
d’homocisteïna poden provocar la formació coàguls de sang. Aquest 
incrementen amb l’edat, sobretot després de la menopausa. Les 
concentracions elevades d’aquest aminoàcid en sang poden ser produïdes 
per un trastorn hereditari anomenat homocistinúria. Les persones amb 
aquest trastorna desenvolupen un arteriosclerosi extensa, sovint durant la 
joventut. Els ateromes es formen en diverses artèries, però no es 
desenvolupen primàriament en les artèries coronàries, que irriguen el cor. 
Quan l’ hiperhomocisteinèmia és produïda per quelcom diferent a aquest 
transtorn hereditari, augmenta el risc que l’aterosclerosi afecti a les artèries 
coronàries. Entre els factors que poden augmentar els nivells 
d’homocisteïna en sang s’inclou una deficiència d’àcid fòlic o de vitamina B6 
o B12, la insuficiència renal, alguns tipus de cáncer, la psoriasi, el 
tabaquisme excessiu i l’ús de certs medicaments, com per exemple els que 
interfereixen en el metabolisme de l’homocisteïna.  

10.2.2.3 SÍMPTOMES 

En general, l’aterosclerosi no ocasiona símptomes  fins que es produeix un 
estrenyiment de l’interior d’una artèria de més d’un 70%, com ja s’ha esmentat 
anteriorment. El símptomes depenen de la localització de l’estrenyiment o de 
l’obstrucció, que poden presentar-se gairebé en qualsevol zona del cos. Si les 
artèries que irriguen el cor (artèries coronàries) s’estrenyen, pot aparèixer dolor 
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toràcic (angina); si estan bloquejades, pot sobrevenir un atac cardíac. També es 
poden desenvolupar arrítmies cardíaques i insuficiència cardíaca. L’obstrucció de 
les artèries que irriguen el cervell (artèries caròtides) pot originar un accident 
cerebrovascular. L’estrenyiment de les artèries de les cames pot ocasionar rampes 
a les cames. En les persones de més de 55 anys les artèries que irriguen un o els 
dos ronyons pot estrenyir-se o bloquejar-se, el que podrueix en algunes ocasions 
insuficiència renal o una hipertensió maligna.  

Els símptomes es produeixen perquè, a mesura que l’aterosclerosi va estrenyent 
cada cop més una artèria, els teixits irrigats per aquesta no poden rebre suficient 
sang i oxigen. el primer símptoma de l’estrenyiment d’una artèria pot ser dolor o 
rampes en els moments en que el flux sanguini no es suficient per satisfer les 
necessitats d’oxigen dels teixits. Així, per exemple, una persona pot sentir dolor de 
pit durant l’exercici físic a causa d’una aportació insuficient d’oxigen al cor.  

És característic que aquests símptomes es desenvolupin de forma gradual a 
mesura que l’ateroma estreta l’artèria. Tot i així, a vegades els primers símptomes 
apareixen repentinament quan l’obstrucció succeeix de manera sobtada, per 
exemple, quan un coàgul s’allotja en una artèria estrenyida per un ateroma i causa 
un atac cardíac o un accident cerebrovascular. 

10.2.2.4 DIAGNÒSTIC 

Sovint l’aterosclerosi només es diagnostica quan produeix símptomes o altres 
complicacions. A vegades es detecta al visualitzar les artèries en una radiografia 
realitzada per altres motius, en la que es pot observar els contorns de les artèries 
afectades a causa dels depòsits de calci en plaques. Depenen dels símptomes del 
pacient es poden efectuar altres exàmens.  

10.2.2.5 PREVENCIÓ 

Corregir o tractar els factors de risc preveu la progressió de l’aterosclerosi i fins i tot 
pot produir la reducció d’algunes plaques. Quan més precoçment es corregeixin els 
factors de risc, major serà el benefici potencial. Donat que els nivells anormals de 
colesterol representen un important factor de risc, les persones grans han de 
controlar els seus nivells encara que no presentin símptomes d’aterosclerosi.  

 Limitar la quantitat de greixos saturats en l’alimentació, àcids grassos trans 
carbohidrats simples o refinats ajuda a controlar els nivells de colesterol.  

 Menjar fruita i verdura i aliments amb cereals integrals (són rics en fibra 
soluble que també ajuda a baixar el nivell de colesterol).  

 Fer exercici regular.  

 No fumar.  

 Evitar el sobrepès.  
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 Ingerir aliments rics en àcid fòlic i vitamines B6 i B12 (nous, cítric, pasta, 
cereals, etc) pot ajudar a baixar els nivells d’homocisteïna i reduir així el risc 
d’aterosclerosi. Si amb l’alimentació no n’hi ha prou, es poden consumir 
diàriament suplements multivitamínics.  

 

10.2.2.6 INTRODUCCIÓ AL TRACTAMENT 

No existeix tractament mèdic demostrat per a l’arteriosclerosi, encara que és el 
fàrmac probablement més buscat per la indústria farmacèutica. El tractament 
farmacològic (antihiperlipidèmic, antiagregant o anticoagulant) serveix per a 
disminuir les seves causes o les seves conseqüències. El tractament quirúrgic és 
molt resolutiu en la cardiopatia isquèmica i també en altres localitzacions. El 
tractament profilàctic consisteix en evitar els factors predisponents de la malaltia i a 
les complicacions d’aquesta: obesitat, hipertensió, sedentarisme, hiperglucèmia, 
tabaquisme, hipercolesterolèmia.  

Per tant, el millor és practicar esport suau, una dieta equilibrada com la 
mediterrània, baixa en greixos, tècniques de relaxació per evitar l’estrès, no fumar, 
etc. Investigadors de la Xina van trobar que el “hongo reihi” millora el flux sanguini i 
baixa el consum d’oxigen del múscul cardíac, a més que conté àcid ganodèric, el 
qual redueix la pressió sanguínia i el colesterol i inhibeix l’agregació plaquetària.  
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11 OBJECTIU 7: TRACTAMENT ACTUAL DE LA HIPERTENSIÓ 
ARTERIAL I L’ATEROSCLEROSI 
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11.1 TRACTAMENT HIPERTENSIÓ ARTERIAL 

La hipertensió arterial primària no té curació, però es pot controlar per evitar les 
complicacions. Donada que la hipertensió arterial no dóna símptomes per si 
mateixa, el metge tractarà d’evitar els tractaments que provoquen efectes 
secundaris  o que interfereixen amb els hàbits de vida del pacient.  

11.1.1 Tractament natural 
 

Abans de prescriure l’administració de fàrmacs, és recomenable aplicar mesures 
alternatives més “naturals”, amb les quals és possible que no sigui necessari 
aplicar un tractament farmacològic.  

 En cas de tenir obesitat i hipertensió arterial, s’aconsella perdre pes, ja que 
això pot reduir considerablement la tensió.  

 En cas de patir colesterol i diabetis, s’aconsella fer canvis en la dieta per a 
reduir aquest factors de risc de la hipertensió.  

 Aliments recomenats: xocolata, all, ginkgo, arrós vermell fermentat, cua de 
cavall, olivera, aliments rics en omega 3,6 o 9.  

 En cas de ser fumador, deixar de fumar.  

 Reduir el consum de sodi en la dieta (reduir la quantitat de sal en 
l’alimentació).  

 Reduir la ingesta d’alcohol.  

 Mantenir un consum adequat de calci, magnesi i potassi.  

 Practicar exercici físic regular, ja que ajuda a reduir la pressió arterial i el 
pes, a més que millora el funcionament del cor i la salut en general.  

 

11.1.2 Tractament farmacològic 
 

Els fàrmacs que s’utilitzen en el tractament de la hipertensió s’anomenen 
antihipertensius. Amb l’ampla varietat d’antihipertensivos disponibles, gairebé 
sempre és possible controlar la hipertensió, però el tractament ha d’ajustar-se a 
cas particular. Els objectius del tractament antihipertensiu varien en funció de quins 
altres transtorns estan presents en el pacient.  

Per a la majoria de persones, disminuir la pressió arterial diastòlica fins 70mm Hg 
és segur. En les persones que pateixen cardiopatia coronària o angina, la pressió 
arterial diastòlica no ha d’estar per sota de 80mmHg. En pacients amb diabetes, ha 
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d’estar per sota de 130/80 mmHg. En les persones grans, l’objectiu ha de situar-se 
per sota de 140/90 mmHg.  

Els diferents tipus d’antihipertensius diminueixen la pressió arterial mitjançant 
mecanismes diferents; per tant, és possible utilitzar diferents estratègies de 
tractament. Al escollir un antihipertensiu, el metge té en compte les 
característiques personals del pacient, tals com l’edat, sexe, etnia del pacient 
,gravetat del paciet, presència d’altres transtorns i les possibles reaccions 
adverses.  

La majoria dels pacients toleren bé els fàrmacs antihipertensius però qualsevol 
d’aquests fàrmacs pot provocar reaccions adverses o que afectin a altres malalties 
del pacient. Aquest ho haurà de dir al metge, que pot ajustar la dosi o canviar el 
fàrmac. Normalment, per a controlar la pressió arterial és necessari prendre un 
antihipertensiu durant un temps indefinit.  

11.1.2.1 DIÜRÈTICS  

Els diurètics són els fàrmacs antihipertensius més antics i segueixen sent un dels 
grups de major utilitat. Dins d’aquest grup poden distingir entre diürètics de nansa, 
diuretics estalviadors de potassi I tiazídics o semblants.  

Són eficaços, economics  i generalment ben tolerats a dosis baixes. Els diurètics 
produeixen dilatació dels vasos sanguinis, ajudan també als ronyons a eliminar sal 
i aigua, i disminueixen el volum de líquids en tot l’organisme, reduint així la pressió 
arterial. Donat que els diurètics tiazídics produeixen excreció de potassi en l’orina, 
a vegades s’han de subministrar conjuntament suplements de potassi, diurètics 
que no originen pèrdua de potassi o que incrementen els nivells d’aquest element 
(diurètics estalviadors de potassi). En general, els diurètics que preserven potassi 
no s’empren sols perquè no controlen la pressió arterial tan bé con els diurètics 
tiazídics.  

Molts dels seus efectes secundaris, com la depleció de potassi, la intolerancia a la 
glucosa i la impotencia, s’associen amb dosis altes d’aquests, a 50-100mg/dia de 
hidroclorotiazida o clortalidona, que s’utilitzaban antigament. Amb les dosis 
recomenades actualmente (12,5-25mg/dia) la incidencia d’efectes secundaris és 
petita. En els assajos clínics s’ha demostrat la eficacia dels diurètics en la 
prevenció de les complicacions cardiovasculars del pacient hipertens. Els diurètics 
tiazídics estan especialment indicats en el tractament de la HTA sistòlica aïllada de 
l’ancià i diabetes, obtenint un benefici especial amb aquest tipus de tractament. Els 
diurètics són fàrmacs bàsics en el maneig de la insuficiència cardíaca.  

 

11.1.2.2 BLOQUEJANTS ADRENÈRGICS 

Els bloquejants adrenèrgics inclouen alfabloquejants, betabloquejants, 
alfabetabloquejants i bloquejants adrenèrgics d’acció perifèrica. 
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Aquests fàrmacs bloquegen els efectes del sistema nerviós simpàtic la part del 
sistema nerviós que pot respondre a l’estrès de forma rápida amb un augment de 
la pressió arterial. Els bloquejants adrenèrgics més emprats, els betabloquejants, 
són especialment útils en persones joves, en pacients que han patit un atac 
cardíac, en persones amb una freqüència cardíaca accelerada, en cas d’angina de 
pit o migranya. El risc de patir efectes secundaris és major en persones d’edat 
avançada.  

11.1.2.3 ALFA-AGONISTES D’ACCIÓ CENTRAL 

Els alfa-agonistes d’acció central disminueixen la pressió arterial a través d’un 
mecanisme que s’assembla una mica al dels bloquejants adrenèrgics.  

Mitjançant l’estimulació de certs receptors en el tronc encefàlic , aquests 
antagonistes inhibeixen els efectes de la branca simpàtica del sistema nerviós.  

Actualmente aquests fàrmacs s’utilitzen només en ocasions estranyes.  

11.1.2.4 INHIBIDORS DE L’ENZIM CONVERTIDOR DE 
L’ANGIOTENSINA (IECA) 

Els inhibidors de l’enzim convertidor de l’angiotensina disminueixen la tensió 
dilatant les artèries. Aquest fàrmacs dilaten les arterioles a l’impedir la formació 
d’angiotensina II, que produeix la constricció de les arterioles, específicament, 
bloquegen l’acció de l’enzim convertidor d’angiotensina, que converteix 
l’angiotensina I en angiotensina II. Aquests fàrmacs són particularment útils en les 
persones amb una malaltia coronària o amb insuficiència cardíaca, les de raça 
blanca, el joves, les persones amb proteïnes en orina degut a una malaltia renal 
crònica o amb una malaltia renal produïda per diabetis i en els homes que 
desenvolupen una disfunció sexual com efecte secundari d’altres antihipertensius.  

 

11.1.2.5 BLOQUEJANTS D’ANGIOTENSINA II 

Els bloquejants d’angiotensina II disminueixen la pressió arterial per mitjà d’un 
mecanisme similar al dels inhibidors de l’enzim covertidor d’angiotensina: 
bloquegen directament l’acció de l’angiotensina II, que produeix la constricció de 
les arterioles. Gràcies a que el mecanisme és més directe, els bloquejants de 
l’angiotensina II poden ocasionar menys efectes adversos.  

 

11.1.2.6 BLOQUEJANTS DELS CANALS DEL CALCI 

Els bloquejants dels canals del calci provoquen la dilatació dels vasos sanguinis a 
través d’un mecanismo totalment diferent. Són útils especialment amb persones 
grans amb angina de pit, certs tipus de freqüència cardíaca accelerada o amb 
migranya. Els bloquejants dels canals de calci poden ser d’acció curta  o 
prolongada. Els informes recents suggereixen que l’administració d’antagonistes 
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de calci d’acció curta augmenten el risc de mort per atac cardíac, però no hi ha 
estudis que suggereixen aquest efecte en els antagonistes de calci d’acció 
prolongada.  

 

 

11.1.2.7 VASODILATADORS DIRECTES 

Els vasodilatadors directes dilaten els vasos sanguinis per un altre mecanisme. 
Gairebé mai s’utilitza un fàrmac d’aquest tipus com a únic tractament; pel contrari, 
s’acostuma a utilitzar com un segon fàrmac quan el primer no disminueix 
suficientment la pressió arterial al ser administrat en forma única.  

 

11.1.2.8 TRACTAMENT FARMACOLÒGIC COMBINAT 

La monoteràpia controla tan sólo a un 30-50% dels pacients amb HTA, pel que en 
la majoria dels casos és necessari utilitzar associacions. En pacients d’alt risc 
cardiovascular derivat de presentar diabetes de llarga evolució, malaltia renal o 
alguna malaltia vascular establerta pot arribar a ser necessari emprar més de dos 
fàrmacs en aproximadament un 25% dels casos. El tractament farmacològic 
combinat produeix reducción de la pressió arterial superiors a les obtingudes amb 
qualsevol dels grups de fàrmacs emprats de forma aïllada. A més, les associacions 
allarguen la duració d’efecte antihipertensiu, permeten l’utilització de dosi més 
reduïdes que en monoteràpia, el que minimitza la incidencia d’efectes secundaris, 
a part que millora el rendiment terapèutic.  

 

Combinacions de 2 fàrmacs Combinacions de 3 fàrmacs 
Diürètic i IECA Diürètic, IECA o ARAII i 

calcioantagonista 
Diürètic i ARAII Diürètic, IECA o ARAII i betabloquejant 

o alfabloquejant 
Diurètic i betabloquejant Diürètic, betabloquejant i 

calcioantagonista dihidropiridínic 
Betabloquejant I alfabloquejant Diürètic, calcioantagonista I 

alfabloquejant 
 Diürètic, betabloquejant i hidralacina 
 Diürètic de nansa, betabloquejant i 

minoxidil.  
 

 

 

Taula 20: Combinacions farmacològiques antihipertensives eficaces 
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TIPUS                                                                                                                        EXEMPLES EFECTES SECUNDARIS 
Diürètics   
Diürètics de nansa Bumetanida 

Àcid etacrínic 
 Furosemida 
 Torsemida 

Reducció de les 
concentracions de potassi 
i magnesi, elevació 
transitòria del nivells de 
sucre i colesterol en la 
sang, increment de la 
concentració d’àcid úric, 
transtorn digestius i, en 
els homes, disfunció 
sexual. 

Diürètics estalviadors 
de potassi 

Amilorida 
Espironolactona 
Triamtereno 

Amb tots, concentració 
elevada de potassi i 
transtorns digestius. Amb 
l’espironolactona, 
augment de la mida de 
les glàndules mamàries 
en els homes 
(ginecomastia) i 
irregularitats menstruals 
en les dones.  

Tiazídics i semblants i 
els tiazídics y diürètics 

Clortalidona 
Hidroclorotiazida 
Indapamida 
Metolazona 

Reducció de les 
concentracions de potassi 
i magnesi, concentracions 
elevades de calci i àcid 
úric, transtorns digestius 
i, en els homes, disfunció 
sexual.  

Bloquejant adrenèrgics   
Alfabloquejants  Doxazosina 

Prazosina 
Terazosina 
Acebutolol 

Desmais (síncope) amb 
la primera dosi, percepció 
dels batecs cardíacs 
ràpids (palpitacions), 
mareig, pressió arterial 
baixa quan la persona es 
posa de peu (hipotensió 
ortostàtica) i retenció de 
líquids (edema).  

Betabloquejants Atenolol 
Betaxolol 
Bisoprolol 
Carteolol 

Espasme de les vies 
aèries (broncoespasme), 
freqüència cardíaca 
anormalment lenta 
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Metoprolol 
Nadolol  
Penbutolol 
Pindolol 
Propranolol 
Timolol 

(bradicardia), 
insuficiència, possible 
emmascarament dels 
valors baixos de sucre en 
la sang després de 
l’aplicació d’injeccions 
d’insulina, transtorns de 
la circulació periférica, 
insomni, cansanci, ofeg, 
depressió, fenòmen de 
Raynaud, somnis 
VÍVIDOS, al·lucinacions i 
disfunció sexual. Amb 
alguns betabloquejants,  
un nivell augmentat de 
triglicèrids.  

Alfabetabloquejants Carvedilol 
Labetalol 

Baixa pressió arterial 
quan la persona es posa 
dempeus i espasme de 
les vies aèries  

D’acció perifèrica 
adrenèrgics bloquejants 

Guanadrel 
Guanetidina 
Reserpina 

Amb el guanadrel i la 
guanetidina, diarrea, 
disfunció sexual, baixa 
pressió arterial quan la 
persona es posa 
dempeus i retenció de 
líquids.  

Alfa-agonistes d’acció 
central 

Clonidina  
Guanabenzo 
Guanfacina 
Metildopa 

Somnolència, sequetat de 
boca, cansanci, 
freqüència cardíaca 
anormalment lenta, 
hipertensió arterial de 
rebot quan es suprimeix 
el medicament (menys 
amb metildopa) i 
disfunció sexual. Amb 
metildopa, depressió, 
pressió arterial baixa 
quan la persona es posa 
dempeus i malalties 
autoinmunes i 
hepàtiques.  
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FÀRMACS                                               
ANTIHIPERTENSIUS                  

     (continuació) 

TIPUS  EXEMPLES  REACCIONS 
ADVERSES 
SELECCIONADES  

Inhibidors de l’enzim  
Covertidor de 
l’angiotensina 

Benazepril, Captopril 
Enalapril, Fosinopril 
Lisinopril, Moexipril,  
Perindopril, Quinapril,  
Ramiopril, Trandolapril 

Tos, hipotensión arterial, 
elevació de la 
concentració de potassi, 
erupció, angioedema i, en 
les dones embarazades, 
greus perjudicis per al 
fetus.  

Bloquejant de 
l’angiotensina II 

Candesartan, Eprosartan, 
Irbesartan, Losartan, 
Telmisartan, Valsartan.  

Mareig, augment del 
nivell de potassi, 
angioedema 
(excepcional), i, en les 
dones embaraçades, 
greus perjudicis per al 
fetus.  

Bloquejants dels canals 
de calci 

  

Dihidropiridines Amlodipina, Felodipina, 
Isradipina, Nicardipina, 
Nifedipina (només 
d’alliberació prolongada), 
Nisoldipina. 

Mareig, retenció de 
líquids als turmells, rubor, 
cefalea, pirosi, genives 
inflades i taquicàrdia.  

No dihidropiridines Diltiazem (només 
d’alliberació sostinguda), 
Verapamil 

Cefalea, mareig, rubor, 
retenció de líquids, 
transtorns del sistema de 
conducció elèctrica del 
cor, bradicàrdia, 
insuficiència cardíaca i 
inflamació de les genives. 
Amb el verapamil, 
restrenyiment.  

Vasodilatadors directes Hidralazin  
Minoxidil 

Cefalea, taquicardia i 
retenció de líquids.  

 

 

11.1.3 Tractament de la hipertensió secundària 
Si és possible, s’ha de tractar la causa de la hipertensió arterial. El tractament de la 
malaltia renal a vegades pot normalitzar la pressió arterial o, almenys reduir-la, de 
manera que el tractament amb antihipertensius resulti més eficaç. Una artèria renal 
estreta es pot dilatar mitjançant la inserció d’un catèter amb una pilota a la punta, 

Taula 21, 22: Principals fàrmacs antihipertensius 
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que després s’infla (angioplastia). També es pot aplicar una cirugia de derivació 
(bypass) del segment estrenyit de l’artèria que irriga el ronyó; amb freqüència 
aquest tipus de cirugia cura la hipertensió. Els tumors que causen hipertensió 
arterial, en general, es poden extirpar quirúrgicament.  

 

11.1.4 Tractament de les urgències i emergències hipertensives 
 

Les urgències hipertensives es tracten amb clonidina, un bloquejant adrenèrgic 
administrat per via oral. També s’ha utilitzat la nifedipina, que és un bloquejant dels 
canals de calci, administrat sota de la llengua, encara que no és gaire segur.  

En les emergències hipertensives, com la hipertensió maligna i l’encefalopatia 
hipertensiva, s’ha de baixar la pressió arterial ràpidament.  

La majoria de fàrmacs que s’utilitzen per a baixar la pressió arterial de forma ràpida 
s’administren por via intravenosa. Quan es sospita la presència d’un aneurisma 
(explicat en l’Objectiu anterior), es prefereix l’ús de labetalol.  

 

11.1.5 Pronòstic 
 

La hipertensió arterial no tractada augmenta el risc que el pacient desenvolupi una 
malaltia cardíaca, una insuficiència renal o un accident cerebovascular a una edat 
primerenca.  

La hipertensió arterial és el factor de risc més important per a desenvoluparr 
accident cerebrovasculars. També és un dels tres factors de risc modificables més 
importants pels atacs cardíacs (a més del tabaquisme i el colesterol elevat). Els 
tractament que fan disminuir de forma considerable el risc d’accident 
cerebrovascular i de insuficiència cardíaca. També disminueixen el risc d’atac 
cardíac, encara que no d’una forma tan espectacular. Sense tractament, menys del 
5% dels pacients amb hipertensió maligna sobreviu més d’un any.  

 

11.2 TRACTAMENT DE L’ATEROSCLEROSI 

Com s’ha dit recentment, no existeix tractament mèdic demostrat per a 
l’arteriosclerosi, encara que és el fàrmac probablement més buscat per la indústria 
farmacèutica. El tractament farmacològic (antihiperlipidèmic, antiagregant o 
anticoagulant) serveix per a disminuir les seves causes o les seves conseqüències. 
El tractament quirúrgic és molt resolutiu en la cardiopatia isquèmica i també en 
altres localitzacions. El tractament profilàctic consisteix en evitar els factors 
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predisponents de la malaltia i a les complicacions d’aquesta: obesitat, hipertensió, 
sedentarisme, hiperglucèmia, tabaquisme, hipercolesterolèmia.  

Per tant, el millor és practicar esport suau, una dieta equilibrada com la 
mediterrània, baixa en greixos, tècniques de relaxació per evitar l’estrès, no fumar, 
etc. Investigadors de la Xina van trobar que el “hongo reihi” millora el flux sanguini i 
baixa el consum d’oxigen del múscul cardíac, a més que conté àcid ganodèric, el 
qual redueix la pressió sanguínia i el colesterol i inhibeix l’agregació plaquetària.  

Quan l’aterosclerosi es torna el suficientment greu com per causar complicacions, 
aquestes han de ser tractades. Les complicacions inclouen angina de pit, atac 
cardíac, arítmies cardíaques, insuficiència cardíaca, insuficiència renal, accident 
cerebrovasculars i rampes en les cames (claudicació intermitent).  

 

11.2.1 Tractament natural 
 

Com ja s’ha dit, el primer que s’ha de fer per curar l’aterosclerosi és corregir o 
tractar els factors de risc d’aquesta malaltia. Això preveu la progressió de 
l’aterosclerosi i fins i tot pot produir la reducció d’algunes plaques. Quan més 
precoçment es corregeixin els factors de risc explicats en l’Objectiu anterior, major 
será el benefici potencial. Donat que els nivells anormals de colesterol representen 
un important factor de risc, és important limitar la quantitat de greixos saturats que 
ingerim en la dieta, limitar els àcids grassos trans carbohidrats simples o refinats, 
així com menjar fruita, verdura, aliments amb cereals integrals i aliments rics en 
fibra soluble.Com a exemples podem dir el Salvat, la farina de civada, els cítrics, 
les maduixes i la pola de poma. A part d’això, ingerir aliments rics en àcid fòlic i 
vitamines B6  i B12 poden ajudar a baixar els nivells d’homocisteïna i reduir així el 
risc d’aterosclerosi. Alguns exemples d’aquests aliments serien verdures de fulla 
verda, cítrics, fongs, nous, pan enriquit, pasta i cereals.  No es reiterarà gaire en 
els factors de risc a evitar, doncs ja s’han explicat anteriorment. En la taula 23 (a 
continuació) es mostren aquests greixos en els aliments.  

             GREIXOS EN ELS ALIMENTS  
Tipus                                 Fonts 
Greixos saturats Carn, ous i productes lactis 
Àcids grassos trans Margarina, llard i molts aliments 

processats, com galetes, pastes i 
patates fregides 

Greixos monoinsaturats Oli d’oliva, oli de cànola, oli de maní, 
alvocats i fruits secs 

Greixos omega-3 Peixos d’alta mar com verat, salmó i 
tonyina 

 

 
Taula 23: Tipus de greixos en els animals i les seves respectives fonts 
alimentàries  
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11.2.2 Tractament farmacològic 
 

11.2.2.1 FÀRMACS ANTIPLAQUETARIS 

Entre els fàrmacs antiplaquetaris trobem l’aspirina, la ticlopidina i el clopidogrel. 
Aquests fàrmacs modifiquen les plaquetes a fi que aquestes no puguin agrupar-se 
sobre les parets dels vasos sanguinis. Les plaquetes, que circulen per la sang, 
originen la formació de coàguls (trombosi) quan un vas sanguini està lesionat. Tot i 
així, quan les plaquetes s’acumulen sobre els ateromes en les parets d’una artèria, 
el coàgul que es forma pot estrènyer o obstruir l’artèria i causar un atac cardíac. 
L’aspirina modifica les plaquetes de manera irreversible i, en conseqüència, 
disminueix el risc de mort per malaltia coronària. Se recomana a la majoria de les 
persones amb cardiopatia coronària que prenguin diàriament un comprimit 
d’aspirina infantil, mig comprimit d’aspirina per a adults o un comprimit sencer 
d’aspirina per a adults amb el propòsit de disminuir el risc d’atac cardíac. Les 
persones al·lèrgiques a l’aspirina poden prendre ticlopidina o clopidogrel com a 
substitució. A les persones amb angina de pit se’ls administren medicaments 
antiplaquetaris a no ser que existeixi una raó per a no fer-ho¸com per exemple, si 
una persona pateix un transtorn de coagulació.  

 

11.2.2.2 FÀRMACS ANTICOAGULANTS 

Els fàrmacs anticoagulants seran emprats que la malaltia de l’aterosclerosi ja 
estigui molt avançada, sobretot quan la placa d’ateroma s’hagi fragmentat. Els 
principals fàrmacs emprats per a l’aterosclerosi són l’heparina, l’heparina de baix 
pes molecular i anticoagulants orals.  

• Heparina. L’heparina és un mucopolisacàrid lineal. S’administra per injecció, 
ja sigui per via intravenosa i via subcutània. Té un efecte immediat i actua 
sobre una substància anomenada trombina, que exerceix un paper 
important en la formació del coàgul en la sang. El seu principal inconvenient 
és que necessita freqüents controls per a veure com està de líquida la sang 
i ajustar així la dosi a cada pacient.  

• Heparina de baix pes molecular. L’heparina de baix pes molecular és més 
còmode d’administrar, j que no requereix els controls de sang, donat que la 
resposta és similar en tots els individus, en funció del seu pes. També 
s’administra per injecció i aquesta se la pot posar al propi pacient, ja que ve 
en xeringues precarregades i l’administració és prou senzilla.  

• Anticoagulants orals. L’anticoagulant oral més usat a Europa és 
l’acenocumarol o Sintrom. Aquest fa que la sang estigui més líquida, evitant 
així que es formin nous trombes. L’inconvenient del fàrmac és que la seva 
de cada pacient és diferent i es pot modificar per moltes coses, com la dieta 
o altres medicaments. No fa un efecte immediat, sino que triga 3 o 4 dies, 
pel que s’ha de posar al principi junt amb l’heparina i, un cop aconseguit 
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l’efecte desitjat, es pot suspendre l’heparina. La duració del tractament pot 
durar un mínim de tres mesos.  

 

 

 

11.2.2.3 FÀRMACS ANTIHIPERLIPIDÈMICS 

Els fàrmacs antihiperlipidèmics són els que redueixen el nivell excessiu de lípids. 
Aquí només es tractarà aquells que redueixen el colesterol, donat que és un dels 
factors de risc més importants en l’aterosclerosi i en l’aterogènesi.  

FÀRMACS    QUE      REDUEIXEN          COLESTEROL  
Tipus Exemples                             Efectes secundaris Comentaris 
Quelants dels 
àcids biliars 

Colestiramina 
Colesevelam 
Colestipol 

Estrenyiment, 
dolor abdominal, 
nàusies, 
meteorisme i 
elevació del nivell 
de triglicèrids 

Aquests fàrmacs 
baixen el nivell de 
colesterol LDL. Tot 
i així, poden unir-
se a altres fàrmacs 
i reduir la seva 
eficàcia. 

Inhibidor de 
l’absorció del 
colesterol 

Ezetimibe Dolor abdominal, 
diarrea i cansanci 

L’Ezetimibe 
redueix els nivells 
de colesterol LDL i 
del colesterol total. 
Sovint, aquest 
fàrmacs s’empra 
amb una estatina 
per a reduir més 
aquests nivells.  

Derivats de l’àcid 
fíbric (fibratos) 

Fenofibrat  
Gemfibrozil 

Diarrea, nàusees, 
meteorisme, 
dolors abdominals, 
erupcions, nivells 
anormals d’enzims 
hepàtics, 
inflamació 
muscular i càlculs 
biliars. 

Aquestes 
substàncies poden 
augmentar una 
mica el nivell de 
colesterol HDL i 
reduir el nivell de 
triglicèrids.  

Inhibidor de la 
síntesi de 
lipoproteïna 

Niacina Rubor, prurito, 
transtorn digestiu, 
úlceres, nivells 
elevats d’enzims 
hepàtics, gota i alt 
nivell de sucre en 
la sang 
(hiperglucèmia) 

La niacina redueix 
el nivell de 
colesterol LDL i 
augmenta el nivell 
de colesterol HDL.  

Estatines Atorvastatina Estrenyiment lleu, Aquests fàrmacs 
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Fluvastatina  
Lovastatina 
Pravastatina 
Rosuvastatina 
Simvastatina 

deposicions soltes, 
flatulencia, 
cefalea, erupcions, 
fatiga, dolor 
muscular i 
inflamació del 
fetge 

redueixen el nivell 
de colesterol LDL. 
Redueixen 
lleugerament el 
nivell de triglicèrids 
i augmenten 
moderadament el 
nivell de colesterol 
HDL.  

 
 

11.2.3 7.2.3. Tractament quirúrgic 
 

El l’aterosclerosi el tractament quirúrgic no és gaire utilitzar i, en cas que s’aplici al 
malalt, será quan la malaltia estigui molt avançada i estigui provocant 
conseqüències greus. S’explicarà un tipus de cirugia que resulta probablement la 
més important i eficaç: els “stents”. Els stents són dispositius amb forma de moll 
que ajuden a corregir l’estrenyiment de les artèries, tant de les artèries coronàries 
del cor com de les artèries o venes d’altres regions del cos. L’objectiu de la 
col·locació de l’stent és obrir l’interior d’un vas sanguini que s’ha estrenyit i, per 
tant, deixa pasar menys sang, amb les conseqüències que d’això es poden derivar 
en funció de la regió del cos a la que afecti. Com ja s’ha dit, no acostuma a 
presentar símptomes fins que la cosa no és greu, quan hi ha un desequilibri entre 
les necessitats del múscul cardíac i l’aport d’oxigen a aquest múscul; és a dir, 
arriba menys oxigen del necessari perquè al múscul pugui exercir la seva funció de 
manera correcta. Tot i que els fàrmacs recentment explicats són eficaços, a 
vegades no són suficients, sobretot si la malaltia es detecta  tardanament. Llavors 
es necessari resoldre el problema mecànicament; és a dir realitzant alguna tècnica 
que retorni a l’interior del vas la seva mida normal i permeti així que arribi la 
suficient quantitat de sang al múscul cardíac perquè realitzi de forma adequada la 
seva funció. Existeixen dues formes de tractament que persegueixen aquest 
objectiu:  

 Cirugia. Connectant a les artèries coronàries altres altres o venes que permetin 
el pas de sang a través d’elles i evitin que la sang flueixi per a la zona estreta. 
És el que s’anomena bypass o empelts coronaris.  

 Angioplastia coronària i implant d’stent: es realitza una coronariografia en la 
qual s’introdueix un catèter fins l’artèria estrenyida. En la zona d’estrenyiment 
s’introdueix una “pilota” desinflada que posteriorment s’infla i dilata l’artèria, 
obrint-la així de nou. Per evitar que es tanqui de nou, es col·loca un stent 
(moll), que s’adapta a les parets de l’artèria i les manté obertes. També es pot 
realizar només una angioplastia (dilatació de l’artèria amb la pilota) sense 
col·locació d’stent, però actualmente es realitza en un mínim percentatge de 
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casos, donat l’alt percentatge de pacients en els que es torna a tancar l’artèria 
al poc temps.  

Aquesta cirugia està indicada en pacients que, a causa de l’aterosclerosi, han 
tingut un infart de miocardi o bé amb pacients amb malaltia coronària complexa o 
amb afecció de diverses artèries, per evitar així la cirugia a cor obert.  
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12 OBJECTIU 8: INDAGAR L’EFECTE DE LA 
XOCOLATA NEGRA SOBRE LA HIPERTENSIÓ 
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12.1 IMPORTÀNCIA DELS POLIFENOLS COM ANTIOXIDANTS 

Com ja s’ha explicat en els 3r objectiu d’aquest treball, el consum d’oxigen per part 
del metabolisme aeròbic pot produir reaccions no controlades d’oxidació que 
alteren l’estructura i el funcionament cel·lular, tot produint un sèrie de fenòmens 
coneguts amb el nombre genèric d’estrès oxidatiu, el qual surgeix a conseqüència 
d’un desequilibri entre els sistemes antioxidants i els elements pro-oxidants. 
Aquest estrés oxidatiu intervé com un dels factors més importants en l’aparició de 
situacions patològiques de tipus cardiovasculars (formació de la placa d’ateroma, 
trombosi), en alguns tipus de càncers i en altres patologies diverses.  
Els polifenols naturals actuarien llavors com substàncies antioxidants, exercint un 
paper citoprotector en situacions de dany cel·lular,  com seria el cas de l’estrès 
oxidatiu. Els polifenols actuen com a estructures químiques donadores d’hidrogen, 
captant i inactivant els radicals lliures, convertint les espècies altament reactives en 
altres amb major estabilitat.  
 

12.1.1 Prevenció envers malalties cardiovasculars 
 

Un dels punts desencadenants de les malalties cardiovasculars i cerebrovasculars 
és l’obstrucció de la llum de les artèries a causa de l’aterogènesi, precedida d’una 
trombosi. La protecció dels flavonoides sobre les malalties cardiovasculars 
s’explica per l’acció que exerceixen els compostos fenòlics sobre diferents 
mecanismes i processos fisiològics: 
 
12.1.1.1 PREVENCIÓ ENVERS L’OXIDACIÓ DE LES LDLS I 

MODIFICACIONS DE LÍPIDS PLASMÀTICS.  

Com ja s’ha dit en l’Objectiu 6, la formació de la placa d’ateroma pot ser deguda a 
l’oxidació dels àcids grassos poliinsaturats pels radicals lliures que donen lloc als 
hidroperòxids, els quals són els causants finals de la lesió. Un cop produïda la 
lesió, hi ha la hipòtesi que les lipoproteïnes LDL al ser oxidades, provoquin la 
migració dels monòcits i els macròfags que fagociten el colesterol, sobretot quan 
aquest es troba oxidat i provoquen la formació de les cèl·lules espumoses que no 
permeten la migració posterior i, per tant, es va formant la capa fibrosa d’ateroma. 
Amb el pas del temps aquesta capa va creixent i ocupant la llum de les artèries 
impedint així el correcte pas del flux sanguini.  
Dit això, cal dir que in vitro s’ha demostrat que els compostos fenòlics inhibeixen 
l’oxidació de les LDL32, per tant els polifenols actuarien a nivell de prevenció i 
retràs del procés aterogènic a l’exercir la ja comentada activitat antioxidant 
inactivant els radicals lliures, inhibint la peroxidació lipídica i, conseqüentment, 
inhibint l’oxidació de les LDL i reduint la citotoxicidat de les LDLs ja oxidades.  

Tanmateix, existeixen altres mecanismes pels quals els polifenols actuen a nivell 
de lípids plasmàtics, exercint així més protecció envers a la malaltia 
cardiovascular. Per exemple, s’ha desmostrat que els polifenols de certs aliments 

                                                             
32 LDL. La major part del colesterol es transporta en la sang unit a proteïnes, formant unes 
partícules conegudes com lipoproteïnes de baixa densitat o LDL 



Objectiu 8: Indagar l’efecte de la xocolata negra sobre la 
hipertensió arterial i l’aterosclerosi 

 

 

135 
 

poden alterar el metabolisme de les lipoproteïnes i disminuir la concentració 
plasmàtica de triglicèrids33.  

 

12.1.1.2 ACCIÓ ANTRITROMBÒTICA I ANTIAGREGANT PLAQUETARI 

La trombosi34 pot aparèixer quan l’artèria parcialment oclosa, es veu afectada pel 
bloqueig d’un trombe, format per acció de l’agregació plaquetària de plaquetes i 
leucòcits.  

En aquesta situación crítica, els polifenols tenen la capacitat d’inhibir o disminuir 
l’agregació plaquetària, contribuint així a reduir el risc de trombogènesi i aparició 
de morbilitat i mortalitat cardiovascular. Al llarg dels anys diverses estudis han 
demostrat aquesta capacitat, a més de la de reduir la coagulació de la sang, 
augmentar la fibrinòlisi35. Els flavonols són particularment antritrombòtics, ja que, 
pel que s’ha observat, poden eliminar els radicals lliures i manteir una adecuada 
concentració d’unes substàncies importants, la prostaciclina i L’òxid nítric 
endotelial.  

12.1.1.3 ACTIVITAT ANTIINFLAMATÒRIA 

La inflamació és una forma de manifest de moltes malalties, tractant-se d’una 
resposta inespecífica envers a les agressions del medi i sent generada pels agents 
inflamatoris. Només en els teixits connectius vascularitzats té lloc la resposta 
inflamatòria, i surgeix com amb la finalitat de defensar, tot aïllant i destruint l’agent 
perjudicial, així com reparar el teixit o òrgan danyat. El principal problema 
desencadenant de la inflamació és que la defensa es dirigeix tant cap als agents 
perjudicials com als no perjudicials, de manera que provoquen lesió en teixits o 
òrgans sans. En la inflamació aguda perdura la dilatació dels vasos sanguinis, 
l’exudació (surtir pels poros) de líquid i proteïnes plasmàtiques i la migració 
leucocitària. En la inflamació crònica, preval la presència de limfòcits i macròfags36, 
així com la proliferació de vasos sanguinis i teixit conjuntiu. En totes dues està 
present l’edema, el rubor, l’augment de temperatura local i el dolor.  
Dos enzims anomenats lipooxigenasa i ciclooxigenasa juguen un paper improtant 
com a mediadores de la inflamació. Alguns compostos fenòlics poden inhibir les 
víes de la 5-lipooxogenasa i de la ciclooxigenasa, acció que disminueix l’alliberació 

                                                             
33 Triglicèrids: principal tipus de greix transportat per l'organisme. Rep el nom de la seva 
estructura química. Aquests són transportats a tot l'organisme per donar energia o per ser 
emmagatzemats com greix. 
34 Trombosi: anteriorment explicada; coàgul a l'interior d'un vas sanguini i un dels causants 
d'un infart agut de miocardi. També es denomina així al propi procés patològic, en el qual, un 
agregat de plaquetes o fibrina clou un vas sanguini. 
35 Fibrinòlisi: degradació de les xarxes de fibrina formades en el procés de coagulació 
sanguínia, evitant la formació de trombes. 
36 Macròfags: Cèl·lules del sistema immunitari que es localitzen en els teixits. Procedeixen de  
cèl· lules precursores de la medul · la òssia que es divideixen donant monòcits (un tipus de 
leucòcit), que després de travessar les parets dels capil · lars i penetrar en el teixit conjuntiu es 
converteixen en macròfags. 
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d’eicosanoides37 proinflamatoris. Molts estudis han demostrat la reducció de la 
inflamació en presència de polifenols, a més d’exercir una alteració significativa de 
les molècules d’adhesió i els monòcits d’adhesió.  
Actualment estudis realitzats in vivo demostren la capacitat dels polifenols de 
reduir la resposta inflamatòria d’alguns mecanismes involucrats en les malalties 
cardiovasculars, així com tenir un efecte beneficiós en diverses vies inflamatòries, 
relacionades amb l’activitat endotelial. Aquest efecte cardioprotector és major com 
major és el contingut de polifenols de l’aliment ingerit.  

12.2 EFECTES DELS FLAVONOIDES DE LA XOCOLATA SOBRE EL 
SISTEMA CARDIOVASCULAR 

12.2.1 prevenció envers malalties: la hipertensió arterial i l’aterosclerosi 
 

En nombrosos estudis s’ha observat que els polifenols de cacau contribueixen a la 
integritat cel·lular, a controlar i baixa la tensió alta, a augmentar la capacitat 
antioxidant del plasma, a regular el to vascular, a reduir la reactivitat plaquetària i, 
per tant a disminuir la possibilitat de formació de trombos, etc., i com a 
conseqüència de tots aquests efectes, a reduir el risc de patir certes malalties 
cardiovasculars.  
A continuació s’explica amb més detall els principals efectes dels polifenols del 
cacau en la prevenció de malalties cardiovasculars.  
 

12.2.2 Efectes antioxidants 
 

Els efectes dels flavonoides del cacau envers la prevenció de l’oxidació de les LDL 
han estat molt estudiats, i s’ha demostrat la seva habilitat per eliminar els radicals 
lliures o per la seva capacitat d’actuar com a antagonista de metalls prooxidants. 
També està demostrat que el cacau endarrereix o fins i tot inhibeix l’oxidació de les 
LDL de manera directament proporcional a la concentració, de manera doble al vi 
negre. Es troba, de la 
mateixa manera, estudis 
que han descrit un 
increment dosi dependent 
d’epicatequina en plasma 
estava associat a un 
increment de la capacitat 
antioxidant del plasma i a 
una reducció en plasma 
de la peroxidació lipídica38 
2 i 6 hores després del 

                                                             
37 Eicosanoides: grup de molècules de caràcter lipídic que compleixen àmplies funcions com 
mediadors per al sistema nerviós central, els esdeveniments de la inflamació i de la resposta 
immune tant en vertebrats com en invertebrats. 
38 Peroxidació lipídica:  degradació oxidativa dels lípids. És el procés a través del qual els 
radicals lliures capturen electrons dels lípids en les membranes cel · lulars. Aquest procés és 
iniciat per un mecanisme de reacció en cadena d'un radical lliure. 
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consum de xocolata ric en procianidines.  
 
 
Més recentment un estudi in vivo ha confirmat l’acció antioxidant del cacau, 
mitjançant l’observació de plasma de voluntaris després de consumir una beguda 
de cacau, en la que hi havia reflexat una menor peroxidació lipídica. 
Aquell mateix any es va afirmar que prendre 75g de xocolata negra diàriament 
durant tres setmanes incrementava la concentració plasmàtica del colesterol HDL39 
però que no es modificava la fracció LDL.  
Al 2005 un altre estudi demostrà que la ingesta de fraccions riques en polifenols 
derivats del cacau augmentaven la resistència de les LDL a l’oxidació i suprimia la 
formació d’aterosclerosi en ratolins hipercolesterolèmics.  
 
 
Finalment, en els estudis més recents realitzats en humans sobre l’efecte del 
cacau en les LDL i HDL, s’ha observat que la ingesta de cacau en pols diàriament 
per voluntaris sans i hipercolesterolèmics, provoca una disminució de les 
concentracions de LDL colesterol, incrementa el colesterol HDL i genera una 
resistència a l’oxidació de les LDL.  
 

12.2.3 efectes en la funció plaquetària 
 

Molts estudis  in vitro  i in vivo han desmostrat que els flavonoides del cacau poden 
modular la funció plaquetària i reduir la formació de trombos mitjançant diferents 
mecanismes, basats principalment en la inhibició de moltes vies associades amb 
l’activació i l’agregació plaquetària (que inclouen la síntesi d’eicosanoides, peròxids 
d’hidrogen, movilització de calci, entre d’altres). A continuació s’enumeren els 
resultats i evidències entorn aquest efecte, basats en nombrosos estudis al 
respecte:  
 Disminució de l’expressió de marcadors d’activació plaquetària i disminució 

de l’agregació plaquetària després de beure una beguda de cacau rica en 
flavonoides.  

 Alguns efectes de la xocolata sobre l’activitat plaquetària podria ser 
secundària als canvis produïts en el metabolisme dels eicosanoides.  

 Si el consum de la xocolata és pobra en cacau (per tant pobra en 
flavonoides), pot haver-hi igualment una resposta antritrombòtica dels 
eicosanoides i una reducció dels estimuladors plaquetaris. Tanmateix, 
aquesta resposta és molt més modesta i està influïda pels altres 
components de la xocolata. Així, per exemple, ni la xocolata amb llet ni la 
xocolata blanca fan aquest efecte. Hi ha diverses hipòtesis que intenten 
explicar aquest fet, la més destacada de les quals és l’acció de 
determinades proteïnes de la llet, que no permet l’actuació dels antioxidants 
del cacau.  

                                                             
39 HDL: lipoproteïnes que transporten el colesterol des dels teixits del cos fins al fetge.  
Com que les HDL poden retirar el colesterol de les artèries i transportar-lo de tornada al fetge 
per a la seva excreció, se'ls coneix com el colesterol o lipoproteïna bona. Quan es mesuren els 
nivells de colesterol, el contingut en les partícules, no és una amenaça per a la salut 
cardiovascular del cos (en contraposició amb el LDL o colesterol dolent). 

Figura 39: Acció de les LDL en la hipòtesi ox idativa de formació 
de plaques d’ateroma 
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 Després de subministrar 100g de xocolata blanca, amb llet o negra a 30 
voluntaris, en la sang dels individus que havien menjat  xocolata negra  
s’inhibia el colàgen inductor de l’agregació plaquetària i, per tant, que  
podria exercir un paper protector envers malalties cardiovasculars o altres 
d’origen tromboembòlic.  

 Els flavonoides del cacau i la xocolata inactiven els radicals lliures, inhibint 
la peroxidació lipídica i, per tant, inhibint l’oxidació de les LDL i reduint la 
citotoxicitat de les LDL ja oxidades.  

 
Així doncs, la xocolata actua a nivell de prevenció i retràs del procés aterogènic, 
pel que és un aliment recomenable per persones amb aterosclerosi o amb 
persones amb risc per prevenir la malaltia. A més, la xocolata no produeix efectes 
secundaris en el nostre organisme si es consumeix de manera moderada, pel que 
pot ser un element en el tractament de la malaltia que permeti poder prescindir 
d’algun fàrmac, d’acció més efectiva però amb més efectes secundaris.  
 
 

12.2.4 Efectes antiinflamatoris 
 

En quan als efectes antiinflamatoris de la xocolata, els estudis han demostrat que 
els flavan-3-ols són uns potents compostos antiiflamatoris, donat que poden 
contraure la musculatura llisa de les vies aèries i els vasos sanguinis i semblen 
estar involucrats en la formació d’un edema. A més, l’epicatequina i procianindines 
del cacau han demostrat ser efectives in vitro en la proliferació cel·lular envers 
l’acció de l’anomenat peroxinitrit, inhibint les reaccions d’oxidació i nitració causats 
per aquesta molècula.  
 

12.2.5 Efectes en la modulació i resposta immune 
 

El cacau, com a modulador potencial de la resposta immune, podria ser beneficiós 
en les alteracions que impliquen una activació anòmala de la resposta immune. 
L’extracte fenòlic del licor de cacau modula la resposta cel·lular in vitro inhibint la 
producció de productes reactius de l’oxigen per part de limfòcits i granulòcits 
activats. A més, aquests fenols inhibeixen la proliferació de limfòcits i la producció 
d’immunoglobulines40.  

12.2.6 Efectes sobre la pressió sanguínia  
 

 Diversos estudis han relacionat el consum de xocolata amb baixos nivells de 
pressió arterial i menor risc de mort cardiovascular i mort en general.  

Com ja s’ha dit amb anterioritat, una interessant associació entre el consum de 
cacau i una baixa incidència d'hipertensió arterial  es va observar en les poblacions 
indígenes que habiten les illes Kuna en Centroamèrica. Curiosament , quan els 
                                                             
40 Immunoglobulines: glicoproteïnes que són emprades pel sistema immunitari per identificar i 
neutralitzar elements estranys tals com bacteris, virus o paràsits. 
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habitants d'aquestes illes van migrar al continent , van desenvolupar hipertensió i 
es va observar que aquesta estava relacionada amb un menor consum de cacau 
en el seu alimentació.Altres estudis a petita escala també van observar una relació 
inversa entre el consum de cacau i la taxa d'hipertensió arterial. 

 Acció biològica antihipertensiva: participació de l’òxid nítric.  Encara 
es troben en un terreny especulatiu els mecanismes bioquímics que 
expliquen el benefici dels flavanols sobre el sistema cardiovascular . La 
majoria de les hipòtesis convergeixen en la major biodisponibilitat d'òxid 
nítric (NO). Aquest va ser originàriament identificat com una molècula de 
senyal en el sistema cardiovascular i avui se sap que el NO exerceix una 
funció essencial en la regulació de la pressió arterial i de la funció 
endotelial. Estudis humans recents van abonar el concepte que els 
productes rics en flavanols com el cacau estimulen la vasodilatació i 
milloren la funció endotelial , a causa en part a una major biodisponibilitat 
NO.                                                                                                                
Un altre estudi suggereix l'epicatequina del cacau com a mediador dels 
efectes beneficiosos dependents del NO sobre la funció vascular . Un 
augment de la producció de NO es va observar en cèl·lules endotelials i en 
anells aòrtics que van ser estimulats amb extracte de vi ric en flavanoles. Es 
va suggerir que els flavanols poden regular els senyals intracel·lulars que 
activen l'enzim responsable de la síntesi de NO en l'endoteli ( NO sintasa 
endotelial) però falten comprovacions clares d'aquesta activació. 

    Seguidament , es mostra un breu repàs d'algunes de les accions biològiques 
que poden intervenir els efectes vasculars dels flavanols i les seves connexions 
amb l'augment de NO . 

 

1) Accions antioxidants . Els efectes antioxidants dels flavonoides i dels 
flavanols, tot just explicats en aquest mateix objectiu, són un aspecte ineludible 
quan es tracta dels beneficis d'aquestes substàncies en l'organisme i estan 
recolzats per un important nombre de estudis. Més enllà de l'oxidació i consegüent 
dany que els radicals lliures produeixen en les biomolècules ( ADN , proteïnes , i 
lípids ) , un dels efectes més nocius és el consum del NO mitjançant la seva 
reacció amb un dels radicals lliures de l'oxigen que és l'anió superòxid . Per tant , 
un efecte antioxidant dels flavanols tindria com a funció mantenir la biodisponibilitat 
del NO . El cacau , l'extracte del cacau , així com els flavanols i procianidines del 
cacau posseeixen acció antioxidant i redueixen el dany tant dels sistemes. Altres 
estudis van mostrar un augment de la capacitat antioxidant total del plasma amb el 
cacau, la reducció dels valors plasmàtics de productes oxidats i una reducció de la 
susceptibilitat de la LDL a l' oxidació. No obstant això, una limitació de l'acció 
antioxidant dels flavanols és que aquests compostos no arriben a una concentració 
en sang que avali la seva rellevància com a capturadores de radicals lliures o 
quelants de metalls. Per tant,  es creu que hi ha altres mecanismes de protecció 
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cel·lular, basats en la regulació de senyals cel·lulars a través dels quals actuarien 
els flavanols. 

 

2)  Modulació d'activitats enzimàtiques . Flavanols  i flavonoides en general, 
poden inhibir a un gran nombre d'enzims. En aquest aspecte, recentment s’ha 
caracteritzat la inhibició de l'enzim convertidor de l'angiotensina ( ECA ) per 
flavanols i procianidines del cacau. L'ECA està involucrada en la regulació de la 
pressió arterial en transformar l'angiotensina I en angiotensina II , un potent pèptid 
vasopresor (vegeu objectiu  6). Aquí es torna a explicar aquest cicle per tal de 
comprendre millor l’efecte que exerceix els flavanols de la xocolata. 

El sistema renina-angiotensina-aldosterona consisteix una seqüència de reaccions 
disenyades per a ajudar a regular la pressió arterial.  

- Quan la pressió arterial descendeix (en el cas de la sistòlica, a 
100mmHg o menys), els ronyons alliberen l’enzim renina al torrent 
sanguini.  

- La renina separa en fragments l’angiotensinògen, una proteïna de gran 
mida que circula pel torrent sanguini. Un fragment és l’angiotensina I.  

- L’angiotensina I que és relativament inactiva, és dividida en fragments 
per l’enzim convertidor d’angiotensina. Un fragment és l’angiotensina Ii, 
que és molt activa.  

-  L’angiotensina II, una hormona, produeix la constricció de les parets 
musculars de les artèries petites 
(arterioles), amb el que s’augmenta la 
tensió arterial. L’angiotensina II també 
desencadena l’alliberació de l’hormona 
aldesterona per part de les glàndules 
suprarrenals.  

- L’aldosterona fa que el ronyons retinguin 
sal (sodi) i excretin potassi. El sodi 
produeix retenció d’aigua augmentant 
així el volum de la sang i la pressió 
arterial.  

 

 

La inhibició farmacològica de l'ECA està considerada actualment com un 
enfocament farmacològic important en el tractament de la hipertensió arterial , amb 
efectes addicionals positius sobre la disfunció renal i la insuficiència cardíaca 
congestiva. D’aquesta manera, la inhibició de l'ECA redueix els valors 
d'angiotensina II amb la conseqüent inhibició de l'enzim NADPH  oxidasa, un dels 
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principals productors d'anió superòxid. Quan això passa, augmenta la 
biodisponibilitat del NO i disminueix l'estrès oxidatiu .  Diversos estudis van 
demostrar que els flavonoides , especialment els extractes de flavanol d'aliments i 
begudes inhibeixen in vitro  l' ECA. Consistent amb aquests resultats , un estudi en 
humans va mostrar que el consum de sucs rics en flavanols reduïa en un 30% 
l'activitat de l'ECA en plasma i en un 5% la pressió arterial. 

3) . Efectes sobre les membranes. Els flavonoides i les procianidines tenen 
estructures químiques que afavoreixen la interacció amb les membranes 
biològiques. Aquestes interaccions produeixen un canvi en les propietats de les 
membranes que afecten la regulació de la unió d'enzims i de receptors de 
membrana. Conseqüentment,  aquests efectes podrien justificar els augments de 
la producció de NO conseqüents a una major ingesta de flavonoides i la inhibició 
de l'ECA, que està unit a un enzim integrat a la membrana cel·lular. Utilitzant 
extractes de cacau, s’observa que les procianidines protegeixen les membranes 
contra l'oxidació químicament induïda. Més encara, les procianidines poden induir 
canvis en el potencial de superfície de les membranes regulant el transport de 
molècules a través de les mateixes .  

4) Altres efectes .Altres efectes favorables dels flavanols sobre l'aparell 
cardiovascular i mecanísticament relacionats amb les propietats del NO són la 
participació dels flavanols i les procianidines sobre els agents vasodilatadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectiu 8: Indagar l’efecte de la xocolata negra sobre la 
hipertensió arterial i l’aterosclerosi 

 

 

142 
 

 

 

  



Objectiu 8: Indagar l’efecte de la xocolata negra sobre la 
hipertensió arterial i l’aterosclerosi 

 

 

143 
 

 

13 PART PRÀCTICA 3: ESTUDI DE LA DISMINUCIÓ DE LA 
PRESSIÓ SANGUÍNIA AMB LA INGESTA DE XOCOLATA EN 
VOLUNTARIS NO HIPERTENSOS, PREHIPERTENSOS I 
HIPERTENSOS 

 

13.1 OBJECTIU DE LA PRÀCTICA  

L’objectiu d’aquesta pràctica era comprovar experimentalment l’efecte 
antihipertensiu de la xocolata negra en voluntaris no hipertensos, prehipertensos i 
hipertensos.  

Primer es va intentar fer un disseny el més rigurós possible i amb les eines 
estadístiques emprades per estudis d’aquest tipus.  

DISSENY INICIAL DE LA PRÀCTICA 

Variables dependents estudiades:  

 Tensió arterial sistòlica 
 Tensió arterial diastòlica 

Variable independent estudiada:  

 Grams de xocolata del 70% de cacau ingerits 

Covariables: 

 Edat  
 Nens [0-12 anys] 
 Adolescents-joves  [13-25 anys] 
 Adults [25-55 anys] 
 3ª edat [56-80 anys] 

 

 Sexe 
 Masculí 
 Femení 

 

 Malalties cardiovasculars presents o tingudes anteriorment 
 

 Qualsevol tipus d’arteriosclerosi  
 Aneurisma  
 Angina de pit 

                      PART PRÀCTICA 3 
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 Infart agut de miocardi o atac de cor 
 Arítmia 
 Trombosi 
 Embòlia 
 Vessament cerebral o qualsevol altre tipus d’apoplexia (sangrat dins 

d’un òrgan o pèrdua del flux sanguini cap a un òrgan) 
 Malaltia de les artèries coronàries 
 Insuficiència cardíaca 
 Malaltia vascular perifèrica 
 Altres 

 

 Altres malalties no cardiovasculars presents o tingudes anteriorment 
 Apnea de son 
 Malalties relaciones amb problemes en les glàndules tiroides 
 Malalties renals (per exemple, insuficiència renal crònica) 
 Malalties relaciones amb transtorns en les glàndules suprarenals (per 

exemple, el síndrome de Cushing).  
 Ansietat 
 Altres 

 

 Tendències i hàbits 
 Fumar 
 Practicar esport regularment 
 Tendència a marejar-se 
 Consumir alcohol regularment, ja sigui en mesura moderada i abusiva 
 Altres 

 

 Data i circumstàncies del moment 
 Embaràs 
 Període de vacances 
 Període d’inici de curs 
 Període de nervis i estrès (per exemple, época d’exàmens) 
 Altres 

 

 Medicació 
 Medicació hipertensora  

o Fàrmacs anticonceptius 
o Medicació per a la migranya 
o Descongestionants nasals 
o Medicaments de venta lliure (per exemple, medicaments per a 

la tos i l’asma, sobretot quan es prenen amb certs 
antidepressius com els antidepressius cíclics)  

o Estrògens 
o Determinades hormones 
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o Medicaments que continguin alcohol o cocaína  
o Anfetamines 
o Corticosteroides 
o Ciclosporina 
o Eritropoyetina 
o Altres 

 

 Medicació hipotensora o antihipertensiva 
o Fàrmacs antihipertensius 
o Altres 

 

GRUPS D’ESTUDI 

En aquest tipus d’estudis amb voluntaris, s’acostuma a tenir una mostra d’aquest molt 
concreta, per exemple, homes hipertensos de 60 a 65 anys. 

Tanmateix, en aquest treball el que es pretén no és determinar si el consum de 
xocolata negra baixa la tensió a una mostra tan concreta de voluntaris, sinó determinar 
si la xocolata negra pot ajudar a prevenir o a curar la hipertensió arterial en una mostra 
general de la població.  

La primera pregunta que surgeix és: quina mostra de voluntaris es necessita per tal de 
determinar si aquest efecte antihipertensiu de la xocolata negra es cumpleix? Quants 
voluntaris es necessiten per a poder extreure conclucions amb validesa científica i 
estadística?  

Per determinar això, existeixen uns programes estadístics que, donades les 
característiques de les variables que s’estan estudiant, donen el nombre de voluntaris 
necessaris.  

Per aconseguir-ho, és evident que prèviament s’ha de dividir la mostra total de 
voluntaris en diversos subgrups amb unes característiques concretes, doncs aquestes 
codeterminen la variació de la tensió i, de no fer-ho així, es podria veure emmascarat 
el verdader efecte de la xocolata sobre al variació de la tensió arterial.  

D’aquesta manera, la mostra total ideal de població s’ha subdivit en grups, que han 
estat els següents:  

o Normotensos 
• Nens [0-12 anys]  
• Adolescents-joves  [13-25 anys] 
• Adults [25-55 anys] 
• 3ª edat [56-80 anys] 

 

o Prehipertensos (no es compten ni els nens ni els joves, doncs és gaire comú 
que tinguin prehipertensió) 

• Adults [25-55 anys] 
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• 3ª edat [56-80 anys] 
 

o Hipertensos 
• Nens [0-12 anys]  
• Adolescents-joves  [13-25 anys] 
• Adults [25-55 anys] 
• 3ª edat [56-80 anys] 

 

Es justifica aquesta divisió amb el fet que l’edat i l’estadi de tensió és el que 
marca més diferències en la tensió. Se sap que hi ha altres covariables, com el 
sexe, també són importants, però la diferència entre homes no és prou 
significativa com per avaluar-nos per separat.  

 

En total, hi ha 10 grups. Com les variables dependents són dues (pressió arterial 
sistòlica i diastòlica), hi haurà 20 grups. Ara s’ha calcular el nombre de voluntaris 
que es necessitarà per a cada grup, i després es sumaran aquest nombres i 
s’obtindrà el nombre total de voluntaris per afirmar (o negar) a nivell d’una 
població si la xocolata negra pot ajudar a prevenir i a curar la hipertensió arterial.  

El programa utilitzat per trobar aquests nombres s’anomena IBM Sample Power. 

Les dades que demana són:  

o Nom del grup (ex: [0-12 anys] normotensos).  
o Mitjana aritmètica (  ) d’aquest grup en la població que s’està 

estudiant (ex: 140 mmHg sistòlica com a mitjana de pressió sistòlica a, 
per exemple, la població de Espanya en nens normotensos de 0 a 12 
anys).  

o Desviació  mitjana: és un valor que s’expressa amb la lletra “ϭ”. Per 
trobar-lo, cal tenir en compte un seguit de coses: 

o El percentatge de fiabilitat que es vol obtenir. Si és del 99 o 
100%, la validesa serà màxima. Tot i així això farà complicar 
l’estudi,  doncs requerirà un nombre molt gran de voluntaris que, 
potser, tenen valors que s’allunyen molt de la mitjana de la 
població. De normal el percentatge que s’acostuma a emprar és 
del 95%, ja que ja és molt fiable i és més senzill que amb el 
percentatge superior.  
Per poder trobar el valor de ϭ, el primer que cal fer és 
determinar amb quin percentatge es vol treballar. En funció 
d’això, el valor de ϭ canviarà: 

Si és 99% 2,5 ϭ 

Si és 95 %  2 ϭ 

Si és del 68%  ϭ 
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La fòrmula que permet trobar el valor de ϭ tenint en compte que 
s’utilitza el 95% és: 

 

 ± 2 ϭ=95 

La mitjana aritmètica  és la mitjana de tensió arterial de cada 
grup a nivell de la població que es vol estudiar, en aquest cas, 
Espanya.  

Suposant que la mitjana de nens normotensos és de 90 mmHg 
la sistòlica, i que l’interval està entre 84 i 96 mmHg, el que s’ha 
de fer és: 

+ 2 ϭ=96              

 90+2 ϭ=96     

                                    Ϭ= (96-90) / 2 

                                    Ϭ=3 

O bé,  

- 2 ϭ=84              

 90-2 ϭ=84     

                                    Ϭ= (84-90) / -2 

                                    Ϭ=3 

Un cop trobat això, ja només cal posar el valor obtingut dins de la 
casella corresponent del programa.  

 

Un cop completat tot això el programa, només cal premer un botó i a l’instant apareix 
el nombre de voluntaris necessaris. Aquest procés es repetirà 20 vegades.  

 

DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE VOLUNTARIS NECESSARIS 

El primer que s’ha de fer, és trobar la mitjana aproximada de pressions a la població 
que es vol analitzar, per exemple Catalunya o Espanya. Per això, cal trobar la mitjana 
aritmética de tensions sistòlica i diastòlica de tots el grups estudiats en aquesta 
població, així com els intervals de pressions possibles. Després, a partir d’aquest 
valors, es calcularà el valor de Ϭ. 
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Donada la manca d’aquests valors a nivell de poblacions conegudes, se’n suposaran 
uns d’inventats, però si aquest estudi es fes, s’haurien de trobar d’alguna manera. En 
aquesta taula es mostren aquests tres valors.  

 

 

PRESSIÓ 
SISTÒLICA 

Nens  [0-12 
anys]  
 

Adolescents-
joves [13-25 
anys] 

Adults [25-55 
anys] 
 

3ª edat [56-80 
anys] 
 

Normotensos 90 / [84-96] / 3 110 / [100-120] /5 120 /  [115-125] / 
2,5 

129,5 / [125-134] / 
2,25 

Prehipertensos -  -  130 / [121-139] / 
4,5 

136,5  / [134-139] 
/ 1,25 

Hipertensos 135 / [130-140] 
/2,5 

140 / [135-145] / 
2,5 

145 / [140-150] / 
2,5 

150 / [140-160] / 5 

 

 

PRESSIÓ 
DIASTÒLICA 

Nens  [0-12 
anys]  
 

Adolescents-
joves [13-25 
anys] 

Adults [25-55 
anys] 
 

3ª edat [56-80 
anys] 
 

Normotensos 60 / [55-65] / 2,5 75/  [70-80] / 2,5 80/  [75-85] / 2,5 83 / [80-86] / 1,5 
Prehipertensos -  -  84,5 / [80-89] / 

2,25 
88 / [87-89] / 0,5 

Hipertensos 80 /  [75-85] / 2,5 90 /  [88-92] / 1 92,5 / [90-95] / 
1,25 

100 / [95-105] / 
2,5 

 

Després de fer els càlculs pertinents, surt que es necessitaria una mostra aproximada 
de 1200 voluntaris.  

Aquest nombre és simplement orientatiu; les xifres de pressió mitjana, l’interval i, en 
conseqüència, el valor de la desviació estàndard, no són valors reals i potser, si així 
fos, el nombre de voluntaris total seria molt diferent. 

La conclusió és que una pràctica amb un nombre tan elevat de voluntaris és d’un nivell 
molt superior al de 2n de batxillerat, a més que requereix també un plantejament i 
control impossibles d’assolir a aquest mateix nivell. Caldria tenir en compte totes les 
covariables independents anteriorment citades (inclús algunes més), controlar 
l’alimentació de tots el voluntaris (per exemple, prohibint-los que ingerissin aliments 
rics en polifenols diferents a la xocolata, perquè no emmascaressin l’efecte de la 
xocolata), fer l’estudi en un període de l’any determinat, etc. 

 Així doncs, aquest plantejament permet fer-se una idea de la dificultat que comporta 
fer una pràctica així a nivell científic. Com és obvi que aquest no és el nivell que es 
demana en un treball de recerca, a part que necessita d’uns coneixement i mitjans 
inexistents en aquest curs.  
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Per tant, la pràctica que es presenta a continuació és un petit assaig clínic per avaluar 
el possible efecte de la xocolata negra en voluntaris de edats diverses normotensos, 
prehipertensos i hipertensos. Els resultats que surtin probablement no tindran validesa 
estadística però sí per veure la tendència general de la tensió (si es manté, si 
augmenta o disminueix) i, per tant, per veure si realment val la pena fer un treball de 
tanta magnitut i esforç per comprovar aquest efecte amb validesa estadística.  

 

OBJECTIU DE LA PRÀCTICA SIMPLIFICADA 

Per fer la pràctica com s’acaba d’explicar, es van buscar  voluntaris  i es va 
dissenyar un estudi que durés el suficient com per poder veure si la xocolata 
baixava la pressió o no. La primera setmana de l’estudi estava pensada per 
establir la classificació dels voluntaris segons els seu nivells de tensió (no 
hipertensió, prehipertensió, hipertensió) i tenir un patró de comparació amb el 
temps en que el voluntari va menjar xocolata.  

• En els voluntaris no hipertensos, l’objectiu era veure si es produïa algun 
canvi significatiu en la seva pressió després de la ingesta de xocolata, 
partint que els seus valors de pressió ja eren normals, a més de determinar 
quina és la ració més adequada per a poder-se produir aquest canvi.  

• En els voluntaris prehipertensos, l’objectiu era veure si amb la xocolata 
s’aconseguia normalitzar els valors lleugerament alts de pressió fins a, 
almenys, arribar al valor òptim de pressió arterial, a més de  determinar 
quina és la ració adequada per a poder-se produir aquest canvi.  

• En els voluntaris hipertensos, l’objectiu era si la xocolata els podia baixar 
significativament la pressió arterial i si aquest descens era suficient com per  
permetre reduir  la medicació farmacològica que l’hipertens prenia per la 
malaltia, a més de determinar quina és la ració adequada per a poder-se 
produir aquest canvi.  

 

13.2 DISSENY DE LA PRÀCTICA 

Per poder assolir els objectius plantejats, es va dissenyar la pràctica de la següent 
manera:  

• Temps de l’estudi: 4 setmanes.  

- 1a setmana: no menjar res de xocolata ni derivats del cacau i 
mesurar-se la tensió un cop al dia, sempre a la mateixa hora. 
Aquesta hora, a ser possible, ha de coincidir amb l’hora en que el 
voluntari està més relaxat, doncs serà a aquesta hora quan la 
pressió estarà més normalitzada.  
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- 2a setmana: menjar cada dia una porció (10g) de xocolata negra de, 
mínim 70% de cacau. Al cap de mitja hora d’haver pres la xocolata, 
mesurar-se la tensió arterial. Mitja hora és el temps aproximat que 
triga la xocolata en fer efecte. L’hora de prendre’s la pressió ha de 
ser més o menys la mateixa que l’hora en que es prenia la pressió la 
setmana anterior.                                                                          

- 3a setmana: Menjar cada dia dues porcions (20g) de la mateixa 
xocolata. Al cap de mitja hora, mesurar-se la tensió.  

- 4a setmana: menjar cada dia tres porcions (30g) de la mateixa 
xocolata. Al cap mitja hora, mesurar-se la tensió.  

• Tipus de xocolata: la xocolata ha de ser de mínim 70% de cacau. Una ració 
equival a 10g de xocolata. S’ha escullit aquest tipus de xocolata per dos 
motius: 

1. Basant-se en altres estudis i tesis doctorals al 
respecte, en que s’utilitzava aquest tipus de 
xocolata. 

2. D’acord amb la part pràctica 2, la xocolata 
negra,  junt amb el cacau en pols, són els 
derivats del cacau amb més compostos fenòlic i 
epicatequina. No s’ha escullit el cacau en pols 
perquè és més difícil de trobar al mercat i de 
consumir (per facilitar la feina als voluntaris).  

• Mesura de la tensió: per mesurar-se la tensió, cal un aparell anomenat 
esfigmomanòmetre o tensiòmetre. Aquest pot ser manual o digital però, 
avui en dia, la majoria de la gent utilitza el digital, doncs és molt més pràctic 
i fàcil d’utilitzar. Perquè la mesura sigui el més ajustada possible a la 
realitat, s’han de tenir en compte: 

- La persona que es pren la tensió ha d’estar en silenci i no moure’s. 

- El palmell de la mà ha d’estar cap a munt. 

- El maneguet es col·loca per sobre del colze.  

- Es recomana no mesurar-se la tensió just després d’haver menjat o 
d’haver realitzat activitat física.  
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• Factors de confusió: la tensió és una “variable molt variable”, i es pot veure 
afectada per molts factors (medicació, estrés, sexe, edat, esport...). Per 
intentar disminuir al mínim aquest factors de confusió que podrien 
emmascarar l’efecte de la xocolata ( o, almenys, tenir-los en compte a l’hora 
d’interpretar), es va elaborar una taula per a tots els voluntaris on es 
demanava que aquests apuntessin tot allò que pugui tenir un efecte sobre 
la tensió. Els factors que s’han tingut en compte han estat:  

- Edat 

- Sexe 

- Malalties cardiovasculars presents o tingudes 

- Altres malalties (presents o tingudes) 

- Tendències i hàbits (a marejar-se, esport regular...) 

- Data i circumstàncies del moment (inici de curs, estrés familiar, 
vacances d’estiu...) 

- Medicació (antihipertensiva o de qualsevol altre tipus) 

 

• Seguiment del progrés dels voluntaris: per que es pogués fer un seguiment 
de l’efecte que la xocolata anava fent sobre la tensió dels voluntaris, els 
resultats de cada setmana s’anaven mirant i calculant, tot fixant-me en si la 
tensió havia baixat o no.  

 

 

 

Esfigmomanòmetre manual Tensiòmetre electrònic 
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13.3 HIPÒTESIS  

Les hipòtesis d’aquesta pràctica estan basades en el que he après en aquest 
treball i basant-me en estudis realitzats al respecte. Aquestes han estat:  

En cas dels voluntaris no hipertensos 

• No hi haurà gaire variació en la pressió sanguínia després de la ingesta de 
xocolata negra.  

• En situacions puntuals d’estrès ajudarà a que la tensió no pugi tant. 

• Ajudarà a regular la tensió en situacions de nervis (com l’inici de curs), 
estrès, ansietat, etc. a llarg termini. La porció necessària serà diferent 
segons la persona, la medicació que pren, el metabolisme i la seva activitat.  

En cas dels voluntaris prehipertensos 

• Hi haurà un descens mínimament significatiu en la tensió arterial dels 
voluntaris.  

• Aquest descens serà suficient com per assolir nivells òptims de pressió.  

• La disminució serà diferent en la pressió sistòlica i diastòlica, segons el 
voluntari tingui una, l’altra o totes dues més altes dels valors òptims.  

• La ració necessària per a aquest canvi serà diferent segons la persona, la 
medicació, el metabolisme i l’activitat.  

En cas dels voluntaris hipertensos 

• Hi haurà un descens significatiu en la tensió arterial dels voluntaris (uns 
5mmHg).  

• Aquest descens no serà suficient com per permetre reduir la medicació 
farmacològica que l’hipertens pren per la seva malaltia.  

• La ració necessària per a aquest canvi serà diferent segons la persona, la 
medicació, el metabolisme i l’activitat.  

 

A banda d’aquestes hipòtesis generals, també s’han plantejat hipòtesis en 
relació a l’efecte que han pogut tenir els factors de confusió en els resultats: 

• A més edat, més alts seran els nivells de tensió arterial. Tanmateix, el 
descens amb la ingesta de xocolata serà semblant.  

• En els homes la tensió serà més alta. Tanmateix, el descens amb la 
ingesta de xocolata serà semblant.  
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• En el cas de voluntaris amb altres malalties cardiovasculars, el benefici 
sobre la salut després de la ingesta de xocolata serà general; és a dir, la 
xocolata no només farà un efecte sobre la tensió sinó probablement 
també sobre tot el sistema cardiovascular. Tot i així, la comprovació 
d’aquests altres efectes estan fora de l’abast i dificultat de l’estudi.  

• En el cas de voluntaris amb altres malalties no relacionades amb el 
sistema cardiovascular, no hi haurà una diferència de comportament de 
la tensió arterial i el seu descens després de la ingesta de xocolata.  

• En cas de voluntaris que fan activitat física regularment, els valors de 
tensió seran més baixos (sense arribar a ser hipotensos) i el descens 
després de la xocolata serà més gran que en cas de voluntaris 
sedentaris, ja que el sedentarisme és d’alguna manera un factor de risc 
de la hipertensió (el que implica que no afavoreix a que aquesta 
assoleixi els valors normals).  

• En cas de voluntaris que inicien el curs escolar o laboral durant l’estudi, 
la disminució serà menor, ja que en aquestes circumstàncies de nervis i 
canvis la tensió acostuma a pujar. En canvi, en voluntaris que encara 
estan de vacances, el descens serà major, doncs estan probablement el 
més relaxats possible.  

• En cas de voluntaris amb medicació regular: 

 Si la medicació és hipotensora (com a efecte secundari 
disminueix la pressió), la tensió baixarà més del que baixaria 
només menjant xocolata.  

 Si la medicació és hipertensora, el descens serà més petit.  

13.4 TAULA A OMPLIR 

La taula que han hagut d’omplir els voluntaris i que ha permès anar fent el 
seguiment estava formada per 29 dies, però a continuació es mostra un fragment, 
corresponent a la primera setmana:  
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Dades addicionals:  

-  Edat:  
- Sexe:  
- Malalties cardiovasculars (que es tenen o s’han tingut): 
- Altres malalties (que es tenen o s’han tingut):  
- Tendències i hàbitss (esport regular, tendència a mareig…): 

 
  DIES PRESSIÓ 

ARTERIAL 
(SISTÒLICA 
I 
DIASTÒLICA
) 

DATES I 
CIRCUMSTÀNCI
ES DEL 
MOMENT 
(COMENÇO EL 
CURS, ESTIC DE 
VACANCES, 
CANVI DE 
ESCOLA…) 

MEDICACI
Ó QUE 
ESTIC 
PRENENT 
(SI EN 
PRENC) 

Dia 1    
Dia 2    
Dia 3    
Dia 4    
Dia 5    
Dia 6    
Dia 7    

 
 

14 RESULTATS 

14.1 1A SETMANA:CLASSIFICACIÓ DELS VOLUNTARIS SEGONS EL SEU 
ESTADI DE TENSIÓ (NO HIPERTENS, PREHIPERTENS, HIPERTENS) 

L’objectiu de la mesura de la tensió durant la primera setmana de l’estudi (en la qual, com 
ja s’ha dit, el voluntari no va menjar res de xocolata) era veure quins eren els seus valors 
de tensió normals. Aquest valors han permès classificar-los com a no hipertensos o 
normotensos, prehipertensos o hipertensos. Encara que la majoria de voluntaris ja s’havien 
d’antuvi a quin grup pertanyien, hi hagut casos en que aquest no ho sabia, sobretot en 
casos de prehipertensos.  

Tot i així, cal tenir en compte que no hi uns valors fixos i un punt de tall exacte per 
classificar la tensió; se sap que els homes tenen la tensió una mica més alta que les dones 
i que aquesta acostuma a augmentar amb l’edat, a causa sobretot de l’arteriosclerosi 
(enduriment de les artèries). A més, depent també de l’associació de cardiologia que ho 
marqui, l’any i el país la classificació també varia.  

Per tant, a l’hora de classificar una persona per exemple de prehipertensa o normal, si és 
una dona amb 122mmHg es considerarà prehipertensa, mentre que un home amb aquests 
mateixos valors, normal. Aquesta classificació s’ha efectuat d’acord amb les categories 
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que estableix la American Heart Association i  European Society of Hypertension (ESH) i la 
European Society of Cardiology (ESC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificació de la tensió arterial segons la seva categoria, nivell o 
estadi 
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Així doncs, la classificació del nivell de tensió d’acord amb els resultats de la primera setmana han estat els que es mostren a la taula: 

VOLUNTARI EDAT SEXE Mitjana de la 
PRESSIÓ 
SISTÒLICA 

Mitjana de la 
PRESSIÓ 
DIASTÒLICA 

Nivell de tensió  

1 16 dona 111,9 66,9 Normal 

2 21 dona 111,9 70,1 Normal 

3 15 dona 107 70,3 Normal 

4 19 dona 111,7 62,8 Normal 

5 45 dona 113,7 63,4 Normal 

6 21 home 109,3 65,5 Normal 

7 18 dona 108,4 66,7 Normal 

8 47  home 125 83 Normal-prehipertens 

9 48 dona 132,3 82 Prehipertensió  

10 13 dona 104,8 65,5 Normal 

11 48 dona 115 74,7 Normal 

12 11 home 99,7 61,6 Normal 

13 47 home 118,4 82 Normal  
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14 24 home 110,3 82 Normal sistòlica. Prehipertensió diastòlica 

15 58 dona 127,1 78 Prehipertensió sistòlica. Diastòlica normal.  

16 62 Dona  144 72 Hipertensió fase 1 sistòlica. Normal diastòlica 

17 52 Home 118,2 80,6 Normal  

18 47 dona 113 81,7 Normal 

19 22 j dona 97 57 Normal 

20 22 dona 102,2 62 Normal 

21 17 Dona 100 58,6 Normal 

22 13 home 96,4 61 Normal 

23 12 dona 99 56,4 Normal 

24 62 Dona 132,2 83 Prehipertensió 

25 76 Home  140 85 Hipertensió fase II parcialment controlada amb 
medicació.  

26 59 Home  136,5 87,25 Hipertensió controlada per medicació. Amb 
aquest control, pateix igualment prehipertensió 

27 49 Dona  121,25 90 Prehipertensió sistòlica i hipertensió diastòlica 
fase 1 

28 49 Dona  154,25 104 Hipertensió  sistòlica fase I. Hipertensió 
diastòlica fase 2. 
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29 48 Dona  122,5 95 Prehipertensió sistòlica 

Hipertensió diastòlica fase 1.  

30 37 dona 108,2 67,5 Normal 

31  dona 122,6 82 Normal-prehipertensió 

32  dona 112,25 76,5 Normal 

33 50 dona 118 74 Normal 

34 70 dona 155 80 Hipertensió sistòlica 

35 50 dona 112,2 76,5 Normal 

 

Resumint, s’ha comptat amb: 

- 22 no hipertensos o normotensos 

- 6 prehipertensos 

- 7 hipertensos 
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14.2 2ª SETMANA: DISMINUCIÓ DE LA PRESSIÓ ARTERIAL AMB UNA PORCIÓ DE XOCOLATA 

14.2.1 No hipertensos  
VOLU
NTARI 

EDAT SEXE P. 
SISTÒLICA 
(sense 
xocolata) 

P.  
DIASTÒLICA 
(sense 
xocolata) 

P. 
SISTÒLICA 
(amb 
xocolata) 

P. 
DIASTÒLICA 
(amb xocolata) 

Disminució sistòlica/diastòlica total de la  
pressi (mmHg) 

1 16 dona 111,9 66,9 109 66 2,9/0,9 

2 21 dona 111,9 70,1 113 65,7 Lleugerament augmentada/4,4  

3 15 dona 107 70,3 120 74,1 augmentada 

4 19 dona 111,7 62,8 98,1 59,8 13,6/3 

5 45 dona 113,7 63,4 99,4 55,8 14,3/7,6 

6 21 home 109,3 65,5 109 60,8 0,3/4,7 

7 18 dona 108,4 66,7 100,3 56,6 8,1/10,1 

17 52 Home 118,2 80,6 119 81 mantinguda 

18 47 dona 113 81,7 113,2 82 mantinguda 

19 22  dona 97 57 97 63 mantinguda/augmentada 

20 22 dona 102,2 62 102 62 mantinguda 

21 17 Dona 100 58,6 100,2 58,7 mantinguda 

22 13 home 96,4 61 96 62 mantinguda 
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23 12 Dona 99 56,4 99,1 56,5 mantinguda 

30 39 Dona 108,2 67,5 107,2 66 1/1,5 

32 48 Dona 115 74,7 113,4 70,6 1,6/4,1 

33 50 Dona 118 74 115 70 3/4 

35 50 dona 112,2 76,5 110,7 72 1,5/4,5 
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- Descripció i interpretació dels resultats 

A partir dels resultats obtinguts en la segona setmana de l’estudi amb normotensos, es pot veure amb bastanta claretat que, en general, 
la tensió tant sistòlica com diastòlica tendeix mantenir-se o a disminuir. El descens màxim enregistrat ha estat, en el cas de la pressió 
sistòlica, de 14,3 mmHg i, en el cas de la pressió diastòlica, de 10,1 mmHg.  
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- Anomalíes 

Cal dir però, que hi ha voluntaris que no només no els ha baixat la pressió, sinó que els ha augmentat. Més endavant s’intentarà donar 
resposta a aquesta anomalia. El fet que aquest variació de la pressió s’hagi produït d’una manera més aviat heterogènia, ha dut a la 
formulació de dues hipòtesis per donar-li resposta:  

- La matriu alimentària pot influenciar els processos d'alliberament i absorció dels compostos fenòlics de la xocolata , fent que 
siguin més o menys biodisponibles . Per tant , com els voluntaris s’han menjat la xocolata junt amb els altres aliments de 
l'esmorzar , això pot haver afectat . 

- Una ració de xocolata negra és una ració insuficient com per produïr un canvi en la pressió de certs voluntaris. 

- Els voluntaris que no han estat positivament afectats per la ingesta de xocolata negra han patit una situació d’estrès, nervis, canvi 
de rutina, etc. que els ha pujar la tensió i, per tant, ha emmascarat l’efecte de la xocolata.  

Per tal de verificar o refutar aquestes tres hipòtesis, es van prendre dues mesures per als voluntaris que els havia pujat la tensió: 

- Se’ls va preguntar si havien tingut alguna situació externa o interna que els havia pogut alterar.  

- Se’ls va demanar que provessin de fer una altra setmana addicional a l’estudi en la que, en comptes de menjar la xocolata junt 
amb altres aliments,  ingerissin la mateixa ració en dejú; a ser possible després d’una llarga estona sense haver menjat cap 
aliment.  

En cas que fos verdadera la hipòtesi primera, en aquesta setmana addicional es produiria un descens en la pressió de manera semblant 
a la resta de voluntaris. En cas que sigui verdadera la segona hipòtesi,  seguirà sense haver canvis significatius en la pressió i aquests 
es produiran durant la setmana que mengin 2 porcions de xocolata. Si és veritat la tercera hipòtesi, la normalització de la situació 
d’inestabilitat de qualsevol tipus que pateixen durà al descens o almenys manteniment dels valors de pressió.  
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14.2.2 Prehipertensos 
 

Voluntari Edat Sexe P. 
sistòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
sistòlica 
(amb 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(amb 
xocolata) 

Disminució 
total de la 
pressió  

8 47 home 125 83 126 83 No ha 
baixat 

9 48 dona 132,3 82 130 78 2,3/4 
14 24 home 110,3 82 116 82 No/igual 
15 58 dona 127,1 78 124,6 73,3 2,5/4,7 
24 62 Dona 132,2 83 130 82,5 2,2/0,5 
31 47 dona 122,6 82 117 79 5,6/3 
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- Descripció i interpretació dels resultats 

En aquesta 2ª setmana de l’estudi, els resultats dels prehipertensos han estat en general força favorables; dels 6 voluntaris 
prehipertensos, a 4 els ha baixat significativament la pressió. La disminució màxima ha estat de 5,6 mmHg en la pressió sistòlica i 4,7 
mmHg en la pressió diastòlica. Tot i així, només en un cas la disminució ha estat suficient com per assolir xifres no prehipertensives.  

- Anomalíes 

A més, a 2 voluntaris no els ha baixat la tensió. Les hipòtesis per a aquesta anomalia són les mateixes que en l’apartat anterior. 
Desafortunadament, ha coincidit que es van rebre aquests resultats quan les 4 setmanes de l’estudi ja estaven acabades, pel que no es 
van poder prendre les mesures de l’apartat de normotensos.  
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14.2.3 Hipertensos  
Voluntari Edat Sexe P. 

sistòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
sistòlica 
(amb 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(amb 
xocolata) 

Disminució total de 
la pressió  

16 62 dona 144 72 141 67 3/5 
25 76 Home  140 85 135,8 78 4,2/7 
26 59 Home 136,5 87,25 128,8 78,85 7,7/8,45 
34 70 Dona  155 80 132 80 23/mantinguda 
28 49 Dona 154,25 104 150 102 4,25/2 
29 48 Dona  123,3 96 119 88,3 4,3/7,7 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

Voluntari 16 Voluntari 25 Voluntari 26 Voluntari 27 Voluntari 28 Voluntari 34 

Variació de la pressió sistòlica en HTA amb 
una porció de xocolata 

P.Sistòlica sense xocolata 

P.Sistòlica amb xocolata 



Resultats part pràctica 3  
 

167 
 

 

 

 

 

 

*del voluntari 29 només es tenien dades de la pressió diastòlica 

- Descripció i interpretació dels resultats 
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A partir dels resultats obtinguts en la segona setmana de l’estudi amb hipertensos, es pot veure que s’ha produït un descens o 
manteniment en la pressió arterial sense excepció. El descens màxim enregistrat ha estat, en el cas de la pressió sistòlica, de 23 mmHg 
i, en el cas de la diastòlica, de 8,45 mmHg.  

- Anomalíes i complicacions 

En aquesta segona setmana de l’estudi, va sorgir un problema amb dos hipertensos (voluntari 25 i 34); els baixava la pressió gràcies 
a la xocolata pel matí però aquesta tornava a estar alta per la nit. Aquest problema és molt més greu en el cas dels hipertensos que 
en cas dels normotens i, per tant, la recomanació es va prendre amb la màxima celeritat possible. Per tal d’intentar solucionar aquest 
problema de irregularitat de la tensió (molt típic en hipertensos, tant medicats com no), es van prendre tres mesures:  

- En comptes de mantenir-se en una ració de xocolata (que potser era insuficient per al voluntari), passar a la 3ª setmana de 
l’estudi amb normalitat, passant a menjar 2 porcions de xocolata. Es va passar directament a dues porcions per tal de posar 
solució al problema el més aviat possible.  

- De les dues porcions de xocolata, es va demanar als 2 voluntaris afectats que ingerissin una pel matí i una per la nit, per a poder 
fer efecte quan la tensió era més alta.  

14.3  
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14.4 3ª SETMANA: DISMINUCIÓ DE LA PRESSIÓ ARTERIAL AMB DUES PORCIONS DE XOCOLATA 

Voluntari P.S No 
Xocolata 

P.D: No 
xocolata 

P. SISTÒLICA 
(1  xocolata) 

P.  DIASTÒLICA 
(1 xocolata) 

P. SISTÒLICA 
(2 xocolata) 

P. DIASTÒLICA 
(amb 2 xocolata) 

Disminució total de la  pressió total (mmHg) 

1 111,9 66,9 109 66 101 60,7 10,9/5,3 
2 111,9 70,1 113 65,7 107,7 60 4,2/5,7 
3 107 70,3 120 74,1 112 69 Respecte la setmana d’1 porció:/8/5,1 

4 111,7 62,8 98,1 59,8 95,2 55,8 16,5/7 
5 113,7 63,4 99,4 62 98,5 62 15,2/igual 
6 109,3 65,5 109 60,8 108 58,6 1,3/6,9 
7 108,4 66,7 100,3 56,6 97 58,8 11,4/7,9 
17 118,2 80,6 119 81 118 80 mantinguda 
18 113 81,7 113,2 82 113 81 mantinguda 
19 97 57 97 63 97 59 Igual/augmentada 
20 100 62 102 62 102 62 mantinguda 
21 100 58,6 100,2 58,7 100,1 58 mantinguda 
22 96,4 61 96 62 96,9 62 mantinguda 
23 99 56,4 99,1 56,5 99 56 mantiguda 

32 115 74,7 113,4 70,6 115,1 74,8 mantinguda 
33 118 74 115 70 118 78 Igual/augmentada 

 

*Els voluntaris que falten en aquesta taula van abandonar l’estudi a la tercera setmana d’aquest 
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- Interpretació dels resultats 

El descens en aquesta 3ª setmana de l’estudi ha estat força semblant al de la setmana anterior. El descens màxim ha estat de 16,5 
mmHg en la pressió sistòlica i 7,9 en la diastòlica.  

- Anomalíes 

En quant a les hipòtesis plantejades respecte les anomalies la 2ª setmana, es va veure que:  

- La matriu alimentària pot influenciar els processos d'alliberament i absorció dels compostos fenòlics de la xocolata , fent que 
siguin més o menys biodisponibles . Per tant , com els voluntaris s’han menjat la xocolata junt amb els altres aliments de 
l'esmorzar , això pot haver afectat .Aquesta hipòtesi no sembla ser verdadera, ja que no es va produir cap canvi a l’ingerir la 
xocolata en dejú.  
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- Una ració de xocolata negra és una ració insuficient com per produïr un canvi en la pressió de certs voluntaris.Aquesta hipòtesi í 
que sembla ser certa, doncs amb dues porcions de xocolata el descens ha sigut més gran.   

- Els voluntaris que no han estat positivament afectats per la ingesta de xocolata negra han patit una situació d’estrès, nervis, canvi 
de rutina, etc. que els ha pujar la tensió i, per tant, ha emmascarat l’efecte de la xocolata. Aquesta hipòtesi també era verdadera, 
segons van afirmar els propis voluntaris. En aquesta 3ª setmana, els voluntaris ja estaven més normalitzats, pel que la tensió 
també es va normalitzar. 

 

Prehipertensos 

Voluntari Edat Sexe P. 
sistòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
sistòlica 
(amb 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(amb 
xocolata) 

Disminució 
total de la 
pressió 
(mmHg)  

8 125 83 126 83 127 81 Mantinguda 
9 132,3 82 130 78 130 76,6 2,3/5,4 
14 110,3 82 116 82 118 81 Augmentada/ 

mantinguda 
15 127,1 78 124,6 73,3 125 75,8 2/2,2 
24 132,2 83 130 82,5 127,2 74,7 5/8,3 
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*El voluntari 31 va abandonar l’estudi a la 3ª setmana d’aquest 

 

-Interpreació dels resultats  

Els resultats han estat força favorables, i en aquest cas sí que s’ha notat una diferència entre el descens produït per 1 i 2 porcions de 
xocolata. Els valors màxim enregistrats han estat de 5 en la pressió sistòlica i 8,3 mmHg en la diastòlica.  

Es pot veure a simple vista que la disminució en la pressió diastòlica és superior a la sistòlica. La interpretació i experimentació d’aquest 
fet queda fora de l’abast del treball.  

Hipertensos 

Voluntari P. 
sistòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
sistòlica 
(amb 1 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(amb 1 
xocolata) 

P. 
sistòlica 
(amb 2 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(amb 2 
xocolata) 

Disminució 
total de la 
pressió 
(mmHg)  

16 144 72 141 67 139 68 5/4 
25 140 85 135,8 78 134 70,3 6/14,7 
26 136,5 87,25 128,8 78,85 125,3 75,7 11,2/11,5 
27 121,25 90 121 85 123 82 Augmentada/ 8 
28 154,25 104 150 102 152,6 105,6 1,6/mantinguda 
29 123,3 96 119 88,3 124,7 92,6 Mantinguda/3,4 
 

*El voluntari 34 va abandonar l’estudi la 3ª setmana d’aquest com una opció personal: amb una setmana ja va baixar-li la tensió de 
manera satisfactòria i no va voler continuar amb 2 porcions, doncs amb una ja en tenia prou. 
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- Interpretació dels resultats 

A partir dels resultats obtinguts en la tercera setmana de l’estudi amb hipertensos, es pot veure que s’ha produït un descens o 
manteniment en la pressió arterial sense excepció. El descens màxim enregistrat ha estat, en el cas de la pressió sistòlica, de 11,2 
mmHg i, en el cas de la diastòlica, de 11,5 mmHg.  

Respecte el problema sorgit en la 2ª setmana amb els voluntaris 25 i 34 i les mesures que es van prendre, els resultat han estat:  

- En el voluntari 25 la doble ració ha resultat ser més efectiva i la distribució de la ració entre el matí i la nit també, tot i que no ha 
estat del tot constant.  

- En el cas del voluntari 34, la distribució de la ració entre el dia i la nit va ser molt satisfactòria. D’aquesta manera, el voluntari va 
decidir mantenir-se en 1 porció de xocolata en comptes de 2 i consumir-la per la nit. Per això va abandonar l’estudi abans d’hora.  
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14.5 4ª SETMANA: DISMINUCIÓ DE LA PRESSIÓ ARTERIAL AMB TRES PORCIONS DE XOCOLATA 

 

No hipertensos 

VO
LU
NT
ARI 

P.S 
No 
Xocol
ata 

P.D: 
No 
xocola
ta 

P. 
SISTÒLI
CA 
(1  
xocolata) 

P.  
DIASTÒLI
CA 
(1 
xocolata) 

P. 
SISTÒLICA 
(2 xocolata) 

P. 
DIASTÒLIC
A 
(amb 2 
xocolata) 

P. 
SISTÒLIC
A (amb 3 
xocolata) 

P. 
DIASTÒLICA 
(3 xocolata) 

Disminuci
ó de la 
pressió 
(mmHg) 

1 111,9 66,9 109 66 101 60,7 105,2 70 6,7/5,3 
2 111,9 70,1 113 65,7 107,7 60 102,4 64 9,5/6,1 
3 107 70,3 120 74,1 112 69 105 70,1 2/mantingu

da 
4 111,7 62,8 98,1 59,8 95,2 55,8 95,5 53,5 16,2/9,3 
5 113,7 63,4 99,4 62 98,5 62 96,3 62,2 17,4/1,2 
6 109,3 65,5 109 60,8 108 58,6 109 59 mantinguda 
7 108,4 66,7 100,3 56,6 97 58,8 96,3 56 12,1/10,7 

12 99,7 61,6 96,4 57,6 92 51 91 52 8,1/10,6 

13 118,4 82 110,8 76,5 108,7 74 106,2 73,2 12,2/8.8 
19 97 57 97 63 97 59 96 56 mantinguda 

20 100 62 102 62 102 62 100,1 63 mantinguda 

21 100 58,6 100,2 58,7 100,1 58 100,3 58 mantinguda 
22 96,4 61 96 62 96,9 62 96,2 62 mantinguda 

23 99 56,4 99,1 56,5 99 56 99,4 56 mantinguda 

32 115 74,7 113,4 70,6 115,1 74,8 113 72,4 2/2,3 
33 118 74 115 70 118 78 125 74 Augmentada

/mantinguda 
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- Interpretació dels resultats 

El descens en aquesta 4ª setmana de l’estudi ha estat força semblant al de la setmana anterior. El descens màxim ha estat de 17,4  
mmHg en la pressió sistòlica i 10,7 en la diastòlica.  

Cal destacar que hi ha voluntaris (voluntari 1, 2, 3, sobretot) en els que el descens produït amb 2 porcions ha estat superior al de 3 
porcions, la qual cosa no té gaire sentit. En canvi, amb altres voluntaris la disminució màxima es troba en la 4ª setmana. El mecanisme 
d’acció de la xocolata no es coneix prou com per donar resposta a aquestes anomalies. El que sí es pot afirmar és que el més 
recomanable és que cada voluntari ingereixi la porció que li sigui més efectiva.  
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Prehipertensos 

Voluntari P. 
sistòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
sistòlica 
(amb 1 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(amb 1 
xocolata) 

P. 
sistòlica 
(amb 2 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(amb 2 
xocolata) 

p. 
Sistòlica 
(amb 3 
xocolata) 

P. 
Diastòlica 
amb 3 
xocolata) 

Disminució de 
la pressió 
(mmHg) 

8 125 83 126 83 127 81 131 83 Augmentada 
/mantinguda 

9 132,3 82 130 78 130 76,6 133 76,3 Mantinguda/5,7 
14 110,3 82 116 82 118 81 122 82 Augmentada  
15 127,1 78 124,6 73,3 125 75,8 123 73 4,1/5 
24 132,2 83 130 82,5 127,2 74,7 124 75 8,2/8 
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- Interpretació dels resultats 

 

Els resultats han estat força favorables, i en aquest cas sí que s’ha notat una diferència entre el descens produït per 1 i 2 porcions de 
xocolata. Els valors màxim enregistrats han estat de 8,2 en la pressió sistòlica i 8 mmHg en la diastòlica.  

El comportament desigual de la tensió entre voluntaris és molt destacat; mentre al voluntaris 8, 9, i 14 no els ha baixat la tensió amb cap 
ració, als voluntaris 15 i 24 els ha baixat de manera quasi bé proporcional a la ració ingerida. La resposta a la primera anormalitat es 
trobarà en el segon apartat d’aquesta pràctica; té a veure amb la influència negativa dels factors de confusió en l’efecte de la xocolata.   
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Hipertensos 

 

Voluntari P. 
sistòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(sense 
xocolata) 

P. 
sistòlica 
(amb 1 
xocolata) 

P. 
diastòlica 
(amb 1 
xocolata) 

P. 
Sistòlica 
(amb 2 
xocolata) 

P. 
Diastòlica 
(2 
xocolata) 

P. 
Sistòlica 
(3 
xocolata) 

P. 
Sistòlica 
(3 
xocolata) 

Disminució de la tensió 
arterial (mmHg) 

16 144 72 141 67 139 68 134,5 67 9,5/5 

25 140 85 135,8 78 135,8 78 143,6 78,4 Augmentada/6,5 
26 136,5 87,25 128,8 78,85 125,3 75,7 123 72,5 13,5/11,5 
27 121,25 90 121 90 123 82 121,6 88 Mantinguda/2 
28 154,25 104 150 102 152,6 105,6 142,8 101,6 11,45/2,4 

29 123,3 96 119 88,3 124,7 92,6 122,8 99,6 Mantinguda/augmentada 
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- Interpretació dels resultats 

A partir dels resultats obtinguts en la quarta setmana de l’estudi amb hipertensos, es pot veure que s’ha produït un descens força 
proporcional en els voluntaris 16 i 26 i en altres aquest ha estat menys proporcional. El descens màxim enregistrat ha estat, en el cas de 
la pressió sistòlica, de 13,5 mmHg i, en el cas de la diastòlica, de 11,5 mmHg. Com s’acaba de dir,l’única solució a això és que cada 
voluntari prengui la porció de xocolata que més efectiva li sigui.  
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VARIACIÓ DE LA TENSIÓ ARTERIAL EN FUNCIÓ DELS FACTORS DE CONFUSIÓ  

Per tal de donar resposta a les anomalies del comportament de la tensió arterial en certs voluntaris al llarg de l’estudi, així com 
interpretar correctament la variació de la tensió, s’han considerat factors que poden alterar igualment la pressió. Aquests s’anomenen 
estadísticament “factors de confusió” i són tots aquells factors que poden emmascarar el que realment s’està estudiant.  
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• A més edat, més alts seran els nivells de tensió arterial. Tanmateix, el descens amb la ingesta de xocolata serà semblant. 
Aquesta hipòtesi és verdadera.  

• En els homes la tensió serà més alta. Tanmateix, el descens amb la ingesta de xocolata serà semblant. Aquesta hipòtesi és 
verdadera. Tot i així, els màxims enregistrats han estat marcats per voluntaries dones, no per homes.  
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• En el cas de voluntaris amb altres malalties cardiovasculars, el benefici sobre la salut després de la ingesta de xocolata serà 
general; és a dir, la xocolata no només farà un efecte sobre la tensió sinó probablement també sobre tot el sistema 
cardiovascular. Tot i així, la comprovació d’aquests altres efectes estan fora de l’abast i dificultat de l’estudi. Com bé es va 
preveure, no s’ha pogut comprovar empíricament si aquesta hipòtesi és verdadera. El que sí s’ha observat és que als 
voluntaris amb altres malalties cardiovasculars que a més ja prenien medicació per les altres malalties els ha fet menys 
descens en la pressió. Això ha passat amb el voluntari 25 i 29; el primer tenia també anèmia fèrrica (que no està tampoc 
directament relacionada amb la pressió arterial) i el segon aritmies cardíaques, aneurisma a l’aorta i edema venós de retorn a 
la cama. Aquest fet, com ja s’ha dit, requereix d’una investigació a un nivell més elevat, doncs amb les dades que es disposen 
són insuficients com per poder fer una generalització inductiva d’aquest.  

• En el cas de voluntaris amb altres malalties no relacionades amb el sistema cardiovascular, no hi haurà una diferència de 
comportament de la tensió arterial i el seu descens després de la ingesta de xocolata. Aquesta hipòtesi és correcta.  

• En cas de voluntaris que fan activitat física regularment, els valors de tensió seran més baixos (sense arribar a ser hipotensos) 
i el descens després de la xocolata serà més gran que en cas de voluntaris sedentaris, ja que el sedentarisme és d’alguna 
manera un factor de risc de la hipertensió (el que implica que no afavoreix a que aquesta assoleixi els valors normals). Només 
s’ha comptat amb 4 voluntaris que fessin esport regular i a aquests els ha baixat la pressió de manera normal a la resta. Cal 
dir, també, que el fet que els altres voluntaris no fessin esport regular no implica que fossin totalment sedentaris.  

• En cas de voluntaris que inicien el curs escolar o laboral durant l’estudi, la disminució serà menor, ja que en aquestes 
circumstàncies de nervis i canvis la tensió acostuma a pujar. En canvi, en voluntaris que encara estan de vacances, el 
descens serà major, doncs estan probablement el més relaxats possible. Aquesta hipòtesi és clarament verdadera; com 
s’observa en la gràfica (les persones marcades amb una fletxa). Per tant, aquest factor s’ha de tenir molt en compte per a un 
estudi posterior, ja que sembla ser que és el que més repercuteix i pitjor afecta la biodisponibilitat de la xocolata.  
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CONCLUSIONS DE LA PRÀCTICA 

Després d’haver fet aquesta pràctica, es poden extreure uns seguit de conclusions. Tanmateix, sempre s’ha de tenir en compte que la 
mostra de voluntaris ha estat petita com per poder treure conclusions amb validesa científica d’alt nivell, però sí que són vàlides com una 
primera aproximació i com a hipòtesis per un estudi posterior a molt  més nivell.  

•  A  nivell general, els resultats obtinguts permeten induïr que la xocolata negra baixa efectivament la pressió arterial, tant la 
sistòlica com la diastòlica.  

• La total disminució  sistòlica ha estat del 3,28% en el total de voluntaris (tenint en compte tant els que els ha pujat com els que els 
ha baixat la tensió) però si només es tenen en compte els que els ha baixat, el percentatge puja a 9,84%. La màxima disminució 
ha estat del 23%.  

• Pel que fa a la diastòlica, ha estat 6,09% amb tots els voluntaris i de 8,56% amb només aquells que els ha disminuit. La màxima 
disminució ha estat del 13%. 

• Aquest descens només es produeix si la xocolata consumida és d’un percentatge igual o superior al 70% de cacau o si es tracta 
de cacau pur en pols ; en cap cas es notarà una variació de la pressió si la xocolata és amb llet, blanca, o en forma d’altres 
derivats (cremes de cacau, bombons, etc).  

• En cas de tenir uns valors normals de pressió sistòlica i/o diastòlica, el consum diari de xocolata negra pot tenir un efecte 
regulador de  la tensió o reduir-la un màxim de 17,5 mmHg la sistòlica i  un màxim de 10,7 mmHg la diastòlica.  

• En cas de tenir uns valors corresponents a prehipertensió (valors de tensió més alts que els normals però no suficientment alts 
com per considerar-se hipertensió), el consum diari de xocolata negra pot produir el descens suficient com per a què els valors 
assoleixin l’estadi normal de tensió arterial.  D’aquesta manera, les persones prehipertenses poden passar a ser normotenses 
només amb el consum diari d’una, dues o tres porcions de xocolata negra.  

• En cas de tenir valors de tensió corresponents a hipertensió sistòlica i/o diastòlica fase I sense medicació, el consum diari de 
xocolata negra pot produir el descens suficient com per a què s’assoleixin els valors corresponents a prehipertensió (que és 
l’objectiu en el tractament de la hipertensió). De totes maneres en aquest estudi aquest resultat ha estat poc generalitzable, doncs 
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només s’ha produït en 1 voluntari dels 7 hipertensos que hi han participat i, en un altre d’aquests 7 en la mateixa situació 
(hipertensió sense medicació) no s’ha produit un descens suficient com per prescindir de la medicació farmacològica.  

• En cas de tenir valors de tensió corresponents a hipertensió sistòlica i/o diastòlica fase I amb medicació, el consum diari de 
xocolata negra pot reduir un màxim de  23 mmHg la sistòlica  i un màxim de 11,3 la diastòlica. Tot i així, aquest descens tant gran 
en el cas de la pressió sistòlica només ‘s’ha produit en un voluntari; el més normal és un descens de 13 mmHg la sistòlica i de 
6mmHg la diastòlica.  

• En el mateix cas, la disminució de  la pressió pot arribar a ser suficient, en alguns casos, com per reduir la medicació 
farmacològica.  

•  En cas de tenir valors de tensió corresponents a hipertensió sistòlica i/o diastòlica fase II (sempre amb medicació, sinó la salut de 
malalt corre un greu perill), el consum diari de xocolata negra pot produir un descens no suficient com per assolir nivells de 
prehipertensió ni reduir la medicació farmacològica però si apropar els valors de tensió a la fase I de hipertensió.  

Un cop extretes aquestes conclusions, es mostra una anàlisi estadístic per avaluar la validesa dels resultats obtinguts, per a determinar 
si la relació entre la ingesta de xocolata i la variació de la pressió és estadísticament significativa.  

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA. AVALUACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS 
 
Un cop finalitzat aquest estudi, es posaran a avaluació estadística els resultats que s’han obtingut, per tal de provar la seva veracitat o 
falsedat de la manera més rigorosa i científica possible. 
 
Per això, s’ha emprat un programa estadístic anomenat SPSS Statistics v. 20.0 i s’han fet anàlisis de regressió múltiple amb els valors 
de pressió sistòlica i diastòlica obtinguts al final de l’estudi. El que permet aquest programa és realitzar múltiples tests estadístics per tal 
d’estudiar i comparar diferents variables. Concretament, les anàlisis de regressió múltiple permeten relacionar la variació d’una variable 
estudiada d’interès (anomenada variable dependent, en aquest cas, la pressió arterial sistòlica i diastòlica) amb altres variables 
conegudes ( variables independents, els grams de xocolata negra ingerits) i determinar si  aquesta relació és estadísticament 
significativa o “fiable”.   
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• Pressió diastòlica 

 
Descriptius 
 

En aquesta taula es mostren els descriptius que mostra el programa. La llegenda de la 

taula és:  

- N = nombre d’individus q han participat 

- Mínim = Pressió mínima 

- Màxim = Pressió máxima 

- Media = Pressió mitjana 

- Desv. Típíca i variança = mesures de la variabilitat de cada variable 

 
 
 
 N Mínim Màxim Mitjana Desv. 

típ. 
Variança 

P_no_xoco 29 56 104 74,35 12,149 147,593 
P_1_xoco 29 57 102 71,61 11,191 125,243 
P_2_xoco 29 56 106 70,54 11,868 140,840 
P_3_xoco 29 52 102 70,26 12,324 151,887 
N vàlid  29      

 
 
1ª prova  
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La primera prova estadística que s’ha dut a terme ha estat mirar si els  grams de xocolata ingerits, per si sols, amb les dades que 

obtingudes en aquesta pràctica, tenen un efecte sobre la pressió diastòlica total. 

Si els grams de xocolata ingerits provoquen un efecte estadísticament significatiu sobre la variació de la pressió, el valor que mostra la 

significació (“Sig.”) ha de ser inferior a 0,05.  

 

 
 

Com es mostra en la taula,  surt que el model P = 

#*Grams de xocolata no és significatiu (P=0.175 

>0.05), els resultats que s’han obtingut podrien 

no ser certs, és científicament arriscat fer servir 

aquest model. Tanmateix, això no significa que la 

ingesta de xocolata negra no afecti la pressió, 

sinó que la disminució que s’ha produït en aquest 

estudi en concret amb les limitacions que s’han tingut, no és suficient com per tenir validesa total científica. 

 

Tot i així, es que igualment no  surt que els 

grams de xocolata ingerits juguin un paper 

de manera significativa (p=0.176, >0.05). 

 

ANOVAa 
Model Suma de 

quadrats 
gl Mitjana 

quadràtica 
F Sig. 

1 
Regressió 258,623 1 258,623 1,857 ,176b 
Residual 15880,677 114 139,304   

Total 16139,300 115    

a. Variable dependent: Pressio_def 
b. Variables predictores: (Constante), Gr_xoco 

Coeficientesa 

Model  Coeficients no estandaritzats Coeficients 
tipificats 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 
(Constant) 73,694 1,834  40,188 ,000 
Gr_xoco -,134 ,098 -,127 -1,363 ,176 

a. Variable dependiente: Pressio_def 
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2ª prova  
 

L’objectiu d’aquesta 2ª prova ha estat mirar si el sexe, juntament amb els grams de xocolata negra ingerits, expliquen la variació de la 

pressió Hem introduït el sexe com a covariable, per tal de considerar el paper que pot jugar. En general, la pressió és diferent en homes 

que en dones pel qual es pot considerar un factor determinant de la pressió i que interactua amb l’acció que la xocolata produeix sobre al 

mateixa variable independent.  

 

La funció seria P= #*sexe + #*grams de xocolata. Com es mostra en la taula, els resultats no són significatius (Sig.=0.383>0,05).  

Per tant, tampoc no ens surt que ni els grams de xocolata ni el sexe juguin un paper important en determinar la pressió en la mostra que 

s’ha fet servir. De tota manera, igual que en la segona prova, cal insistir que això no significa que no hi tingui cap paper, sinó que amb la 

mostra que s’ha tingut no es veu suficient com per donar-li validesa científica.  

 
Model gl F Sig. 

1 
Regressió 2 ,969 ,383b 
Residual 113   

Total 115   

 

 
Coeficientsa 
Model Coeficients no estandaritzats Coeficients 

tipificats 
t Sig. 

B Error típ. Beta 
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1 
(Constante) 73,466 1,983  37,039 ,000 
Gr_xoco -,134 ,098 -,127 -1,357 ,177 
Sex ,735 2,378 ,029 ,309 ,758 

 
 

L’objectiu d’aquesta prova ha estat veure quines variables expliquen millor la variació de la xocolata. Ara es mira si augmenta a l’afegir 

una tercera variable dependent que a la pràctica s’ha considerat també una covariable, com en la 2a prova. El que se sabia d’antuvi  era 

que l’edat és un factor determinant de la pressió arterial (que augmenta amb l’edat, com s’explica a la part teòrica del treball) però no se 

sabia si aquest factor afectaria a l’efecte obtingut després d’ingerir xocolata.  

En aquest cas, ha sortit que l’edat influeix molt en la pressió i que la significació és suficient (0,000<0,05).  

 
Model gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 
Regressió 3 1997,550 21,305 ,000b 
Residual 108 93,759   

Total 111    

 

 
Coeficientesa 
Model Coeficients no estandaritzats Coeficients 

tipificats 
t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 
(Constant) 59,872 2,400  24,946 ,000 
Gr_xoco -,137 ,082 -,128 -1,678 ,096 
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Sex -,352 1,965 -,014 -,179 ,858 
Edat ,379 ,049 ,597 7,805 ,000 

a. Variable dependiente: Pressio_def 

 
 
4a prova 
 

Aquí s’ha fet el mateix que a la 3ª prova però afegint l’efecte conjunt que poden tenir la xocolata i l’edat (xoco_x_edat) 

En aquesta taula es veu que  el valor de “Sig.” (0,000)  és vàlid i es pot tenir en 

compte, doncs és més 0,000<0,05 

Pressió = #*Grams xocolata + #*edat + #*grams de xocolata en funció de l’edat. 

A la taula de “coeficients” es veu cada factor de la 

formula si realment es pot dir que té un efecte en la 

pressió. En aquest cas, sembla que els grams de 

xocolata no tinguin un paper important perquè no és 

significatiu (sig.=0.759>0.05), però això passa pel 

disseny de l’experiment, que és massa senzill com 

per poder detectar realment l’efecte de la xocolata. 

 

 

 

 

 

Model gl F Sig. 

1 
Regressió 3 22,069 ,000b 
Residual 108   

Total 111   
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Coeficientsa 
Model Coeficients no estandaritzats Coeficients 

tipificats 
t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 56,902 3,328  17,097 ,000 
Gr_xoco ,055 ,178 ,051 ,307 ,759 
Edat ,457 ,080 ,719 5,674 ,000 
Xoco_x_edat -,005 ,004 -,236 -1,214 ,228 

a. Variable dependiente: Pressio_def 

 
 
 
5a prova 

En aquesta última prova, l’objectiu ha estat dur a terme un assaig per mirar, enlloc de la pressió, la diferència de pressió entre la 

setmana que no s’ha ingerit xocolata (1ª setmana de l’estudi) i les setmanes en que s’ha sí se n’ha ingerit (2ª, 3ª i 4ª setmana de 

l’estudi). 

També s’ha tingut en compte l’edat i l’estadi de tensió (normotensos, prehipertensos i hipertensos) establert després de la 1ª setmana de 

la pràctica. El model surt significatiu (0,006<0,05), però només es veu que el que té un paper la xocolata_x_edat.  

 

Està clar que aquest estudi és “insuficient” com per poder demostrar estadísticament i amb validesa científica que la xocolata provoca 

disminució de la pressió arterial però, de tota manera, l’estudi és en efecte suficient com per demostrar que, almenys, amb la mostra 

amb la que s’ha comptat, hi ha una tendència força evident a una disminució de la pressió sistòlica i diastòlica. Així doncs, tot plegat 

porta a pensar que, si amb una mostra tant petita i amb un estudi tan senzill ja s’ha pogut veure aquesta disminució, val la pena realitzar 
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aquest mateix experiment amb la rigorositat científica que aquest exigeix (tal com s’explica al principi d’aquesta pràctica) per tal de 

determinar realment l’efecte que la xocolata negra produeix sobre la pressió sanguínia i si la variació que produeix és prou significativa. 

 

 
Model gl F Sig. 

1 

Regressi
ó 

7 3,113 ,006b 

Residual 76   

Total 83   

 

 
 
Coeficientsa 
Model Coeficients no 

estandarizats 
Coeficients 
tipificats 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constant) 1,570 2,072  ,758 ,451 
Gr_xoco -,192 ,169 -,273 -1,136 ,260 
Edat ,022 ,053 ,071 ,409 ,684 
Xoco_x_edat ,010 ,005 ,674 2,091 ,040 
hiper_nohiper -,840 1,117 -,996 -,753 ,454 
xoco_x_hiper ,023 ,071 ,434 ,317 ,752 
edat_x_hiper ,022 ,020 1,482 1,095 ,277 
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xoco_x_hiper_x_e
dat 

-,001 ,001 -1,135 -,808 ,422 

 
 

• Pressió sistòlica 

En el cas de la pressió sistòlica,s’han realitzat les mateixes proves que en la diastòlica. Els resultats han estat molt semblants i les 
conclusions que se n’extreuen són les mateixes, pel que no es tornarà a explicar tot de nou. Aquí 0,317>0,05. 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 
(Constante) 116,756 2,462  47,423 ,000 

Gr_xoco -,132 ,132 -,097 -1,005 ,317 

 

a. Variable dependiente: PressióD_Def 
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ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 
Regresión 236,017 1 236,017 1,009 ,317b 

Residual 24783,020 106 233,802   
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15 CONCLUSIONS FINALS 
 

Un cop finalitzada aquesta recerca, tant teòrica com pràctica, es poden extreure un 
seguint de conclusions. Com s’ha explicat al principi del treball, el que realment ha 
permès contrastar les hipòtesis inicialment formulades han estat les tres pràctiques 
del treball. Així doncs, les conclusions que es mostren a continuació són, en primer 
lloc, el sumari de les conclusions generals de les tres pràctiques i, en segon lloc, 
aquelles elaborades a partir del contingut teòric del treball d’una manera més 
global.  

Abans d’enumerar totes les cloendes, cal dir que aquestes conclusions, en 
especial les de la Part Pràctica 3 són només conclusions extretes per inducció a 
partir d’una mostra de 35 voluntaris. És totalment evident que per a poder 
generalitzar unes conclusions de tal importància mèdica, calen moltes més 
investigacions i, sobretot, una mostra molt més àmplia i variada de voluntaris. S’ha 
de tenir en compte, però, que un treball d’aquest nivell clínic i professional 
requereix d’uns coneixements, formació i mitjans que no es poden aspirar a tenir a 
2n de Batxillerat. Per molt que jo m’hagi volgut esforçar a fer-ho el més rigorós i 
professional possible, no està al meu abast un estudi de tal magnitud.  

D’aquesta manera, aquestes conclusions són només hipòtesis per a un treball futur 
que m’agradaria continuar d’aquí a uns anys, després o durant la carrera de 
Medicina.  

• Conclusions de la Part Pràctica 1: Comparació de la composició nutricional 
de rajoles de xocolata: diferents percentatges-mateixa marca i diferent 
marca-mateix percentatge 

• De tots els productes derivats del cacau observats (sobretot les diferents 
rajoles de xocolata) s’ha pogut veure que la més calòrica i amb una 
quantitat més gran de lípids és la xocolata del 85% de cacau  i en segon 
lloc la del 70%. Això contradiu una mica la hipòtesi inicial, doncs, pel fet que 
és aquest tipus de xocolata el que aporta més beneficis per a la salut 
humana, no semblava que seria la més calòrica. Tanmateix, aquest petit 
augment per ració no és suficient com per suposar-nos un augment de pes 
si el consumim amb moderació i, al cap i a la fi, és el preu a  pagar per tots 
els beneficis que ens aporta  que, per quasi bé el mateix preu, no podem 
obtenir amb la xocolata blanca o la xocolata amb llet.  

• Aquesta elevada quantitat de lípids no serà perjudicial per a cap malaltia 
cardiovascular (en especial les dues estudiades: hipertensió arterial i 
aterosclerosi), doncs l’àcid gras principal és l’àcid esteàric i aquest no puja 
els nivells de colesterol a  la sang.  

• El consum de xocolata o de qualsevol d’aquest derivats ha de ser moderat, 
doncs amb moderació ja aporta beneficis sobre la salut (la xocolata negra) i 
en excés podria provocar un augment de pes.  
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• Conclusions de la Part Pràctica 2: Anàlisi de laboratori del contingut de 
polifenols i epicatequina en xocolata negra, xocolata amb llet, cacau en pols 
i beguda de cacau. 

• La diferència tant de contingut de polifenols com d’epicatequina pot variar 
moltíssim segons la mostra (que correspondrien al valor mitjà, màxim i 
mínim trobat). Per tant, això porta a pensar que clarament el procés de pre i 
industrialització (assecat, fermentació, torrat i alcalinització, vegeu objectiu  
tenen importància molt rellevant en el procés d’elaboració de la xocolata, 
doncs a llarg termini determinarà l’efectivitat de la xocolata ingerida pel 
pacient amb hipertensió o aterosclerosi.  

• Així doncs, s’hauria de trobar quin és exactament la manera de processar el 
cacau i la xocolata per tal de mantenir en els seus valors màxims el 
contingut de polifenols i, en el cas d’aquest treball, d’epicatequina; és a dir, 
determinar com s’ha de dur a terme la fermentació, l’assecat i el torrat per 
tal de mantenir-los el més intactes possibles. Aquesta és una investigació 
que està molt lligada a tot aquest treball de recerca, i que realment val la 
pena investigar. Seria qüestió de provar com varia el contingut variant 
factors que poden influir, com són la temperatura, la humitat, el temps de 
torrat, la llum, les substàncies externes que puguin interactuar, etc. El 
resultat d’aquesta investigació permetria trobar un tipus de xocolata negra 
que, potser amb un gust menys agradable, seria probablement més eficaç 
que les que avui en dia trobem al mercat, que bàsicament busquen la 
satisfacció organolèptica del consumidor. 

• Donada la manca de informació sobre quines són les marques que 
marquen els valors màxims de polifenols i epicatequina en les gràfiques, la 
xocolata de consum per regla general ha de ser la negra en cas que  
interessin els polifenols en general (que tenen nombrosos beneficis per la 
salut, com s’ha explicat en l’objectiu precedent a la pràctica 2) i 
l’epicatequina, i el cacau en pols si el que més interessa és l’epicatequina, 
doncs és el derivat que en té el contingut més alt. Tot i així, està demostrat 
que la xocolata negra ja produeix els efectes desitjats sobre el sistema 
cardiovascular, de manera que pot servir igual que el cacau en pols (encara 
que potser serà una mica menys efectiva) pel tractament de la hipertensió 
arterial i l’aterosclerosi. Cal tenir present que és més fàcil i agradable de 
consumir una porció de xocolata que una cullerada de cacau en pols. 

• Malgrat que sempre es diu que el vi negre i algunes fruites com la poma i 
les fruites del bosc tenen molts antioxidants (en aquest terreny serien els 
polifenols o compostos fenòlics), s’ha vist clarament que la xocolata en té 
un contingut molt superior.. Potser si només interessa ingerir polifenols en 
general,  els fruits secs, el vi negre, la fruita, etc. ja servirien però, si el que 
es busca és el benefici concret sobre el sistema cardiovascular (sobre la 
hipertensió i l’aterosclerosi), la xocolata negra i el cacau en pols són els 
únics efectius o almenys els més efectius. Tot i així, hi ha altres herbes 
(tipus cua de cavall) que també tenen efecte una mica semblant, però 
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l’avantatge principal de la xocolata és que és econòmica, fàcil de trobar i 
agradable de menjar.  

 

• Conclusions de la Part Pràctica 3: Estudi de la disminució de la pressió 
sanguínia amb la ingesta de xocolata negra en voluntaris normotensos, 
prehipertensos i hipertensos.  

• A  nivell general, els resultats obtinguts permeten induïr que la xocolata 
negra baixa efectivament la pressió arterial, tant la sistòlica com la 
diastòlica.  

• Aquest descens només es produeix si la xocolata consumida és d’un 
percentatge igual o superior al 70% de cacau o si es tracta de cacau pur en 
pols ; en cap cas es notarà una variació de la pressió si la xocolata és amb 
llet, blanca, o en forma d’altres derivats (cremes de cacau, bombons, etc).  

• En cas de tenir uns valors normals de pressió sistòlica i/o diastòlica, el 
consum diari de xocolata negra pot tenir un efecte regulador de  la tensió o 
reduir-la un màxim de 17,5 mmHg la sistòlica i  un màxim de 10,7 mmHg la 
diastòlica. 

• La total disminució  sistòlica ha estat del 3,28% en el total de voluntaris 
(tenint en compte tant els que els ha pujat com els que els ha baixat la 
tensió) però si només es tenen en compte els que els ha baixat, el 
percentatge puja a 9,84%. La màxima disminució ha estat del 23%.  

• Pel que fa a la diastòlica, ha estat 6,09% amb tots els voluntaris i de 8,56% 
amb només aquells que els ha disminuit. La màxima disminució ha estat del 
13%.  

• En cas de tenir uns valors corresponents a prehipertensió (valors de tensió 
més alts que els normals però no suficientment alts com per considerar-se 
hipertensió), el consum diari de xocolata negra pot produir el descens 
suficient com per a què els valors assoleixin l’estadi normal de tensió 
arterial.  D’aquesta manera, les persones prehipertenses poden passar a 
ser normotenses només amb el consum diari d’una, dues o tres porcions de 
xocolata negra.  

• En cas de tenir valors de tensió corresponents a hipertensió sistòlica i/o 
diastòlica fase I sense medicació, el consum diari de xocolata negra pot 
produir el descens suficient com per a què s’assoleixin els valors 
corresponents a prehipertensió (que és l’objectiu en el tractament de la 
hipertensió). De totes maneres en aquest estudi aquest resultat ha estat 
poc generalitzable, doncs només s’ha produït en 1 voluntari dels 7 
hipertensos que hi han participat i, en un altre d’aquests 7 en la mateixa 
situació (hipertensió sense medicació) no s’ha produit un descens suficient 
com per prescindir de la medicació farmacològica.  

• En cas de tenir valors de tensió corresponents a hipertensió sistòlica i/o 
diastòlica fase I amb medicació, el consum diari de xocolata negra pot 
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reduir un màxim de  23 mmHg la sistòlica  i un màxim de 11,3 la diastòlica. 
Tot i així, aquest descens tant gran en el cas de la pressió sistòlica només 
‘s’ha produit en un voluntari; el més normal és un descens de 13 mmHg la 
sistòlica i de 6mmHg la diastòlica.  

• En el mateix cas, la disminució de  la pressió pot arribar a ser suficient, en 
alguns casos, com per reduir la medicació farmacològica.  

•  En cas de tenir valors de tensió corresponents a hipertensió sistòlica i/o 
diastòlica fase II (sempre amb medicació, sinó la salut de malalt corre un 
greu perill), el consum diari de xocolata negra pot produir un descens no 
suficient com per assolir nivells de prehipertensió ni reduir la medicació 
farmacològica però si apropar els valors de tensió a la fase I de hipertensió.  

 

• Conclusions generals 

A l’enunciar aquestes conclusions generals del treball, es tenen en compte els 
resultats d’aquesta recerca i d’altres que s’han fet en relació al mateix tema.  

•     Diversos estudis han mostrat que la xocolata pot reduir la pressió arterial 
i estimular la vasodilatació. Aquest canvis serien important per prevenir les 
malalties del sistema cardiovascular i altres patologies com la diabetis, 
l’obesitat, síndrome metabòlica, l’infart de miocardi i l’accident 
cerebrovascular. Per tant, està justificada la inclusió de la xocolata negra en 
dieta, però aquest consum ha de ser moderat¸un consum indiscriminat pot 
portar a un augment de pes que, és al seu torn, factor de risc per a la 
hipertensió.  

•  En aquest estudi no s’ha pogut comprovar experimentalment l’efecte de la 
xocolata sobre l’aterosclerosi, doncs la dificultat d’una pràctica així no 
estava a l’abast del treball.                                                                           
Per altres estudis, es pot afirmar que el cacau endarrereix o fins i tot 
inhibeix l’oxidació de les LDL de manera directament proporcional a la 
concentració, de manera doble al vi negre.  

•  El consum de cacau i la xocolata negra incrementa la concentració 
plasmàtica del colesterol HDL però no modifica la fracció LDL.  

•  El cacau i la xocolata augmenten la resistència de les LDL a l’oxidació i 
suprimeix la formació d’aterosclerosi.  

• Aquest aliments actuen també a nivell de millora del tractament de la 
hipercolesterolèmia.  
 

• Els flavonoides del cacau poden modular la funció plaquetària i reduir la 
formació de trombos mitjançant diferents mecanismes, basats principalment 
en la inhibició de la homeostasi primària i moltes vies associades amb 
l’activació i l’agregació plaquetària. 
 

• Així doncs, la xocolata actua a nivell de prevenció i retràs del procés 
aterogènic i millora de la hipertensió, pel que és un aliment recomanable 
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per persones amb aterosclerosi o amb persones amb risc per prevenir la 
malaltia. A més, la xocolata no produeix efectes secundaris en el nostre 
organisme si es consumeix de manera moderada, pel que pot ser un 
element en el tractament de la malaltia que permeti poder prescindir d’algun 
fàrmac, d’acció més efectiva però amb més efectes secundaris indesitjats.  
 

• L’avantatge principal de la xocolata és que el seu consum no presenta 
efectes i secundaris i és molt efectiva.  

 
Per tant, la hipòtesi inicial “La xocolata negra pot ajudar a prevenir o fins i tot curar 
la hipertensió arterial i l’aterosclerosi” és verdadera; la inclusió de la xocolata negra 
ajuda a nivell de prevenció i ajuda a la cura d’aquestes.  
Queden encara molts aspectes que s’hauran de respondre amb futures 
investigacions, amb períodes d’intervenció molts més llargs, amb molts més 
voluntaris, amb analítiques més riguroses, tal que com s’explica i es justifica en la 
pràctica 3. 
 
Personalment, per a mi aquest treball no ha acabat aquí. Com he dit de manera 
reiterada, aquest treball no pretèn demostrar científicament que la xocolata pot 
ajudar a curar aquestes dues malalties, donc és impossible demostrar-ho en 
aquest nivell d’estudi, però si que pretèn demostrar que, almenys, sembla ser que 
aquest efecte es cumpleix i que paga la pena continuar la recerca en aquest camí.  
 
Després de tot l’esforç i les dificultats trobades, he obtingut resultats bastant 
satisfactoris tenint en compte el nivell d’exigència d’aquest treball. M’agradaria 
continuar aquest camí i respondre, ja sigui amb la recerca que pugui fer jo com 
amb la que facin altres investigadors, quin és exactament el mecanisme d’acció de 
la xocolata, quins factors influeixen, la interacció amb els aliments, el temps 
d’acció, com interactua amb altres fàrmacs, etc i també investigar sobre el procés 
d’elaboració de la xocolata; trobar quin és el processat que permet mantenir al 
màxim el contingut de polifenols (sobretot d’epicatequina) i que, per tant, serà més 
efectiu per al tractament de la malaltia.  
És curiós que, així com fa uns pocs segles ens va sorprendre gratament la 
xocolata i el seu gust tan plaent, ara ens torna a sorprendre gratament pels seus 
múltiples beneficis per a la salut.  
Sembla ser que és un món sense fronteres, en el que, tant per la banda 
gastronòmica com mèdica, val la pena entrar.  
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17 ANNEXOS 
 

E N T R E V I S T E S   

En aquest apartat annexat del treball es troben totes les entrevistes i visites que 
s’han realitzat al llarg del treball. No s’han considerat parts pràctiques, sinó fonts 
primàries d’informació.  

El seu valor en el treball, per tant, ha estat, d’una banda, el d’aprofundir en alguns 
aspectes teòrics del treball i, de l’altra, per donar una validesa científica a les 
conclusions del meu treball.  

L’entrevista realitzada a la Dra Lamuela i la Dra Vallverdú sí que s’ha considerat 
com a part de la part pràctica 2, pel que no s’inclou com a tal en aquest annex.  

El contingut dels annexos es troba en aquest quadre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Visita al Museu de la Xocolata de 
Barcelona 

2. Visita a Leonidas i entrevista a Peter 
Ferran 

3. Entrevista a una naturòpata: Esther 
Teran 

4. Entrevista a una cardiòloga: Dra Vila 

5. Entrevista a una nutricionista: 
Magdalena Carlas 

6. Elaboració pròpia de xocolata a 
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1. VISITA AL MUSEU DE LA XOCOLATA DE BARCELONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 21 de maig del 2013 vaig fer una visita al Museu de la xocolata de Barcelona.  

OBJECTIUS PREVIS A LA VISITA 

Els meus objectius abans de visitar el Museu de la Xocolata de Barcelona van ser: 

• Consolidar una mica els meus coneixement adquirits (encara que no 
tinguessin una importància rellevant en la meva recerca) sobre el cacau, 
l’arbre del cacau (Theobroma cacao), la seva procedència, la història, etc.  

• Parlar amb algú que treballés al Museu per veure si em podia donar més 
informació sobre la part de salut (que és la que m’interessava més) i 
aconseguir-me algun contacte de gent especialitzada en el tema que em 
pogués ser d’ajuda pel meu treball.  

• Realitzar algun taller temàtic del Museu que em pogués ser d’ajuda. 
Tanmateix, vaig estar mirant amb antelació a la meva visita els tallers que 
el museu oferia i no en vaig trobar cap que em pogués ser d’utilitat, per tant 
aquest objectiu no vaig haver d’aconseguir-lo. 

 

 

a) CONSOLIDACIÓ DELS CONEIXEMENT ADQUIRITS EN L’OBJECTIU 
1 DEL MEU TREBALL 

La meva visita al museu va consistir en un recorregut per tot el museu, de principi 
a fi. Vaig anar llegint la informació que hi havia al panells, mirant els petits 
audiovisuals que s’hi mostraven, observant les imatges i les figures,etc. Pel que fa 
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la informació que es mostrava, la veritat és que no va significar res remarcable per 
al meu treball, ja que el meu treball no se centra en les possibilitats artístiques ni 
en la història de la xocolata, que és el que el museu explica àmpliament.  

Així doncs, la visita al museu va servir per repassar algunes idees i matissos pel 
que fa a la història, botànica i elaboració de la xocolata i, perquè no, per aprendre 
més coses sobre la xocolata que, no pel fet de no ser matèria important per al meu 
treball, van deixar d’interessar-me.  

A continuació mostro algunes imatges fetes al museu:  

 màqu  

Panotxes del Theobroma cacau    morter de pedra per a triturar les faves de cacau 
torrades 

        figura elaborada amb xocolata 

Planxa de pedra i rodet amb la que els indígenes molien les faves de cacau 
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A 

Altres màquines involucrades en el procés d’elaboració de la xocolata en els seus 
inicis industrials 

 

 

 

b) CONTACTE ACONSEGUIT AL MUSEU 

Després d’acabar la visita pel museu, vaig dirigir-me a la recepció d’aquest a 
informar-me sobre la gent que allà hi treballava i si hi havia algú que em pugues 
donar un cop de mà amb el meu treball. A la recepció em van dir que la informació 
de la qual ells disposaven era sobretot de la història del cacau i la xocolata i de la 
seva elaboració. De recepció em van dirigir a l’oficina, on la dona que em va 
atendre em va donar un telèfon de contacte per si volia més informació sobre el 
tema, però no em va aportar gran cosa, doncs el seu ventall de coneixements al 
voltant de la xocolata no eren els que jo buscava per al meu treball.  

A part d’això, vaig veure empreses patrocinadores del Museu de la Xocolata de 
Barcelona i en vaig fer una foto, la que es mostra a continuació.  

Després de la visita, vaig intentar posar-me en contacte amb algunes d’aquestes 
empreses per veure si em podíem ajudar, sobretot amb l’objectiu 5. Vaig intentar 
contactar amb:  

• Chocovic 

• Nestlè 

• Blantxart 
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• Chocolates Solè 

Aquests intents, però, van fracassar (no em van contestar). Finalment, vaig 
aconseguir fer la visita a Leonidas i fer la entrevista a en Peter Ferran, inclosa 
també en aquest annex.  
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2. VISITA A “LEONIDAS” I ENTREVISTA AL XOCOLATER PETER 
FERRAN 

 

El dimarts 2 de juliol vaig fer una visita a la Xocolateria belga “Leonidas”, on vaig 
poder fer una entrevista al xocolater Peter Ferran, d’origen belga (¿?), a més d’una 
àmplia degustació.  

 

En un principi, vaig considerar aquesta entrevista com una part pràctica de 
l’objectiu 5, el qual era conèixer el procés d’elaboració de la xocolata, centrant-me 
especialmente en aquells processos químics que podien eliminar part dels 
compostos fenòlics del cacau, els quals són els que fan l’efecte beneficiós envers 
la hipertensió arterial i l’aterosclerosi.  

Pel tractat de manera teòrica en aquest objectiu, sabia d’antemà que, dins del 
procés d’elaboració de la xocolata, els moments en els que es perden més 
compostos fenòlics són el secat i la fermentació de les llavors de cacau 
(preindustrialització) i durant el torrat del mateix i l’explicat procés d’alcalinització.  

 

Així doncs, el meu objectiu abans de realizar aquesta visita era resoldre alguns 
dubtes que tenia sobre el procés d’elaboració de la xocolata amb una persona 
especialista del tema, així com saber el punt de vista d’un professional en el procés 
d’elaboració de la xocolata en la conservació dels antioxidants del cacau en aquest 
procés (és considerat quelcom important, o només es dóna importància a les 
qualitats organolèptiques de la xocolata?).   

 

Abans d’iniciar les preguntes que jo tenia preparades, el xocolater em va fer una 
breu explicació sobre Leonidas.  

 

Leonidas és una empresa belga de xocolata i derivats, sobretot bombons. Té 100 
anys d’antiguitat i té 1300 botigues distribuïdes arreu del món. No poden posar 
data de caducitat als seus productes, ja que són productes frescos i cal un control 
rigorós que no pas l’exercit amb les manufactures, les quals triguen 18 mesos en 
caducar.  

Els principals països productors de cacau són: 
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• 1r:Costa de marfil, que produeix més de la meitat. Després segueixen 
Nigèria, Ghana, Camerú, Congo i Tanzània, segons la línia de l’equador. 

• 2n: Àsia; Malàisia, Java, Nova Zelanda, Nova Guinea.  

• 3r: Amèrica; Mèxic, Brasil, Veneçuela, Equador, Costa Rica.  

Tanmateix, aquest països només duen a terme el procés de preindustrialització del 
gra de cacau (plantació, collita, secat i fermentació) i el procés d’elaboració de la 
xocolata té lloc a altres països del 1r món.  

 

 

Les preguntes que vaig fer a en Peter Ferran, amb les seves respectives 
respostes, foren:  

 

1. A l’hora de fabricar la xocolata, us interesseu d’on prové el cacau 
(país), quin procés de fermentació i secat ha patit, o això  us és 
indiferent a l’hora de fer la vostra xocolata? 

El procés de secat i fermentació té moltíssima importància en el gust de la 
xocolata. Per això, les empreses multinacionals fabricants de xocolata exerceixen 
un control rigurós sobre com es duu a terme aquests procés de preindustrialització 
en els països productors de cacau. Cada empresa pot optar per un tipus de cacau 
diferent, segons com vulgui l’aroma, el grau d’amargor, el color…ja que això será 
el que definirà el gust i aroma característic de la xocolata de cada marca.  

2. Què caracteritza el procés d’elaboració de la xocolata artesana?  

Primer de tot, cal aclarar que el comerç de la xocolata artesana com a tal és molt 
escàs. La majoria dels considerats “fabricants de xocolata artesana” l’elaboren 
amb el que s’anomena “gotes de xocolata”, elaborades en les fàbriques 
multinacionals, a partir de les quals, fonent-les i afegint altres ingredients, 
(principalment sucre) es pot elaborar la xocolata. Tanmateix, alguns fabricants 
(com alguns que fabriquen “Xocolata a la pedra”) fabriquen els seus productes a 
partir del mateix gra de cacau, encara que això és poc habitual i venen en poca 
mesura. El procés d’elaboració de la xocolata des del gra de cacau secat i 
fermentat és molt llarg i costós, pel que resulta molt car i poc rentable elaborat 
artesanament o amb el suport de poques màquines.  

 

 

3. La degradació dels polifenols té lloc en les fases de fermentació, secat 
i finalment, en gran mesura durant el torrat dels grans, a part del 
corresponent procés d’alcalinització.  Tanmateix, la disminució del 



Bibliografia  
 

218 
 

contingut d’aquests antioxidants suavitza el gust amarg del cacau. Els 
fabricants de la xocolata ho tenen compte? Que aposten, per una 
xocolata més saludable o per una xocolata més gustosa? 

La veritat és que gran part de mestres xocolaters o els propis empresaris de les 
multinacionals, no estan gaire assabentats dels beneficis demostrats que ens 
aporta la xocolata. De la mateixa manera, la majoria dels consumidors de xocolata 
tampoc n’estan gaire al corrent i més aviat, relacionen aquest aliments amb tots els 
mites que no tenen res de científic i que només es cumpleixen en derivats molt 
pobres en cacau.  

Per tant, les multinacionals opten per fer una xocolata el més sabrosa possible, de 
manera que la gent gaudeixi menjant-ne i en vulgui comprar més. Fer un tipus de 
xocolata que mantingués quantitat d’aquest antioxidants que tu dius, implicaria 
vendre una xocolata bastant més amarga, el que no agradaria als seus 
consumidors.  

Tanmateix, com més es donin a coneixen aquest beneficis del cacau i de la 
xocolata, és possible que amb el temps tan els consumidors com els fabricants 
busquin una xocolata més saludable per damunt d’una xocolata més gustosa.  

 

4. Creieu que la xocolata “artesana” és més saludable que la comercial?  

 

La xocolata més “artesana” que la comercial (ja que avui en dia cap xocolata 
venuda és totalment artesana) té la possibilitat de mantenir més les seves 
propietats beneficioses pel fet que no passa per tantes màquines però, tot i 
així, la xocolata serà més saludable en la mesura que el seu fabricant tingui 
l’aspecte sanitari en compte en la seva elaboració, ja sigui comercial o més 
artesana.  

 

5. Sotmeten la seva xocolata artesana a procés d’alcalinització?  

Això no ho sé. Normalment s’aplica aquest mètode per suavitzar el gust, 
però jo sé més de la part dels bombons, de la xocolata no em sona res 
d’aquest procés d’alcalinització.  

 

 

 

6. Dins del percentatge de cacau d’un rajola de xocolata (per exemple, de 
70%), s’entén que hi ha la pasta de cacau i la mantega de cacau o 
només la pasta? L’altra 30% és sucre?  
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Quan a una rajola posa 70% de cacau indica que cada 100g de rajola, 70g són de 
pasta de cacau i 30g són de sucre. Si hi diu 30%(com serien algunes de xocolata 
amb llet) vol dir que cada 30g de pasta de cacau hi ha 70g de sucre. A part 
d’aquesta proporció, està la mantega de cacau, que s’afegeix en la quantitat que 
vulgui el fabricant i que no s’inclou dins d’aquest percentatge.  

Tot i així, depèn de com ho bats, cal més o menys mantega de cacau.  

Hi ha fabricants de, per exemple, pastes industrials que utilitzen oli de palma en 
comptes de mantega de cacau perquè aquest és molt més barat, a més d’afegir-li 
greix, colorant marró, aroma de xocolata i additius per fer que s’assembli més a la 
xocolata verdadera. Així, veiem una pasta coberta de “xocolata” (té color marró 
fosc i olora a xocolata) però veiem que és molt més greixosa i no sap a xocolata 
negra, ja que no és gens amarga. Això és fa simplement per reduir el preu dels 
productes. Si es fessin amb xocolata autèntica, serien molt més cars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENTREVISTA A UNA NATURÒPATA: ESTHER TERAN 

 

El 10 de juliol del 2013 es va realizar una entrevista a una naturòpata; Esther 
Teran.  
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OBJECTIU DE L’ENTREVISTA 

L’objectiu d’aquesta entrevista era veure el punt de vista d’un/a naturòpata a l’hora 
d’establir la medicació per a curar (o potser en algun casos, prevenir) la hipertensió 
arterial i l’arteriosclerosi. En el meu treball de recerca parteixo de la hipòtesi que la 
xocolata negra, gràcies al seu efecte antihipertensiu i antiplaquetari (a causa de 
l’acció dels seus antioxidants) podria arribar a prevenir i fins i tot curar aquestes 
dues malalties, tot i que sigui possiblement acompanyat d’altres fàrmacs. 
M’agradaria, per tant, conèixer el punt de vista d’algú que recomana reméis 
naturals, ja que la xocolata n’és un i, en cas que la meva hipòtesi és verifiqués, 
seria un remei natural, econòmic, plaent i que, no només no tindria efectes 
secundaris sino que a més portaria altres beneficis sobre la salut (estimulador 
cerebral, antihipertensiu, antidiarreic, antitós….).  

 

1. Tens pacients amb hipertensió arterial o arteriosclerosi?  

Sí, sobretot hipertensos. 

2. En cas afirmatiu, què els acostumes a recomanar? Quin tipus 
d’aliments? Aliments rics en Vitamina C? A part d’aliments, quins 
altres remeis  naturals acostuma a recomanar? 

Els acostumo a recomenar: 

- Herba cua de cavall (excepte amb hipertensos amb problemes als ronyons) 

-Arròs vermell fermentat 

-Gingobiloba 

-Olivera 

-Punt chu xei a l’orella 

-Magnesi, omega 3/5/9, àcid fòlic 

-“Trigo sarraceno” 

-Xocolata negra de més de 70% de cacau 

-Treballem la retenció de líquids i anem amb compte amb els ronyons 

Recomano no menjar: 

-Regalèsia 

-Aliments rics en sal 

-Baies de gogi 
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3. Aquest aliments (diferents a la xocolata) són suficients per si sols com 
per curar la malaltia o els recomana acompanyats d’altres fàrmacs? 
Hipòtesi: en casos de hipertensió lleu funciona, en casos de 
hipertensió greu només pot ajudar, però és indispensable que vagi 
acompanyats d’altres fàrmacs. Aprecia un canvi important en els 
efectes secundaris del tractament segons si tenen més pes els 
fàrmacs o el remei natural? 

En la majoria dels casos aquest aliments no són suficients per si sols per curar la 
malaltia però sí que ajuden molt i fan la malaltia més lleugera. 

 

4. Tenint en compte els efectes antihipertensiu i antiplaquetari que té el 
cacau i la xocolata gràcies als seus antioxidants, els ha arribat a 
recomanar per aquestes malalties? En cas afirmatiu, quin resultat i 
progrés han obtingut els pacients?  

Més que recomenar la xocolata, als malalts que en prenen perquè els agrada els 
dic que continuin menjant-ne però, si no els agrada i no tenen costum de menjar-
ne, no acostumo a recomanar que mengin xocolata.  

L’efecte que fa jo crec que és bo, igual que amb els altres aliments. Jo crec que, a 
part d’ajudar-los a regular la pressió, els anima i els fa més lleugera la malaltia. 
Quan es priven els aliments que més t’agraden, t’acabes amargant per això.  

5. Això tindria una controvèrsia amb la medicina tradicional? 

Controvèrsia com a tal no, però no és una cosa que fes gaire gràcia a tota la 
industria farmacèutica; els metges acostumen a recomenar medicació 
farmacològica. 

6. Creu que la xocolata té més poder per si sol que els altres aliments 
recomenats?  

No, jo crec la seva eficàcia és igual a la dels aliments que t’he explicat abans.  

 

 

7. Inclouries la xocolata en la dieta habitual (comptant una persona 
sense cap malaltia remarcable)? 

Sí, ja que està demostrat que aporta molts beneficis per a la salut. Tot i així i com 
suposo que tu ja sabràs, la xocolata ha de ser de bona qualitat i amb un alt 
percentatge de cacau.  
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8. Mites de la xocolata. Els desmenteix? (engreixa? Fa que surtin 
granets? Efecte afrodisíac? Migranya?).  

Sobre els mites de la xocolata…jo els desmenteixo tots menys l’efecte afrodisíac. 
Jo crec que sí té un efecte afrodisíac amb les dones.  

9. Coneix alguna dieta establerta (estil dieta Duncan) per curar la 
hipertensió i l’arteriosclerosi?  En cas afirmatiu, n’hi ha alguna que 
inclogui la xocolata com a element destacat o principal? (consell part 
pràctica TR).  

No conec cap dieta establerta per curar la hipertensió i l’aterosclerosi i no estic 
gaire a favor d’aquests tipus de dietes.  
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4. ENTREVISTA A UNA CARDIÒLOGA: DOCTORA VILA 

L’objectiu d’aquesta entrevista era, un cop acabat el treball, presentar les meves 
conclusions a una professional en el tractament de la hipertensió arterial i 
l’aterosclerosi en pacients reals.  

Pel que jo havia pogut veure a la pràctica 3 del treball, semblava ser que la 
xocolata sí que baixa efectivament la pressió arterial i podia permetre, fins i tot, 
reduir la medicació farmacològica del pacient. Ara bé, volia veure què en pensava 
algú que conegués amb profunditat aquestes malalties (sobretot la hipertensió) i el 
seu tractament.  

Per això, vaig aconseguir una entrevista amb una cardiòloga de L’Hospital de Sant 
Pau i la Santa Creu de Barcelona. Vaig anar-hi el 27 d’octubre del 2013.  

Primer vaig explicar breument a la cardiòloga Doctora Vila de què anava el meu 
treball i en què havia consistit les meves pràctiques. Després, vaig anar fent-li les 
preguntes que tenia preparades i ella me les va anar contestant.  

 

1. Quan teniu un pacient amb hipertensiu lleu, li maneu medicació 
farmacològica o intenteu reduir la pressió per mitjans naturals i canvis 
d’hàbits? (alimentació, reducció de la ingesta de sodi, reduir el pes, 
deixar de fumar, fer més exercici físic…).  

Intentem reduir la pressió per mitjans naturals i canvis d’hàbits, ja que un canvi en 
aquestes measures molts cops és sufficient per normalitzar els valors de pressió. 

2. Amb casos de hipertensiu greu, només recomaneu medicació 
farmacològica? 

No, recomanem canvis en els hàbits de vida i medicació farmacològica. Per fer-ho, 
hem de tenir en compte, a part de la hipertensió, les altres malalties de base que 
pugui tenir el pacient, ja que aquestes poden afectar i veure’s afectades per la 
hipertensió i la medicació que es prengui.  

 

3. Més o menys, quan mmHg de pressió arterial baixa la medicació?  

Això depèn del fàrmac i de la dosi però, de normal, un fàrmac baixa al voltant de 
20-30 mmHg i, combinant-ne, es pot arribar a baixar 40-50mmHg.  

 

4. He vist que alguns fàrmacs (no antihipertensius) com per exemple 
l’ibuprofèn tenen un efecte hipertensor. Llavors, a la gent que té 
hipertensió els hi “prohibiu” d’alguna manera aquest tipus de fàrmacs 
o aquest efecte és massa petit? 
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No, sobretot si és un fàrmac pres en un momento puntual. Si és un fàrmac pres de 
manera habitual, llavors sí que es mira amb més deteniment. 

 

 

SOBRE LA XOCOLATA:  

 

5. Els cardiòlegs acostumeu a recomenar la xocolata negra als 
hipertensos? 

Els cardiòlegs acostumem a recomenar una dieta equilibrada i baixa en greixos 
saturats però la xocolata negra no la recomanem, simplement perquè la majoria de 
cardiòlegs ignorem el seu efecte beneficiós sobre el sistema cardiovascular. Tot i 
així, si aquest efecte que tu dius es demostrés amb molts més voluntaris que és 
real, llavors sí que el recomanaríem.  

 

6. Veient els resultats que la xocolata ha donat en el meu estudi (tant en 
hipertensos com en no-hipertensos) creu que la xocolata té “futur” 
dins del tractament de la hipertensió arterial? 

Realment si els resultats que has obtingut en el teu estudi es donessin en una 
mostra molt més àmplia de voluntaris (sobretot d’hipertensos), la xocolata sí que 
tindria un bon futur dins del tractament de la hipertensió arterial.   

Ara bé, les conclusions del teu treball podríem dir que són hipòtesis que s’han de 
comprovar a un estudi en el que es puguin eliminar al màxim els possibles factors 
de confusió que puguin alterar la pressió i on es pugui verificar que realment el 
descens que es produeix en la pressió només es degut a la xocolata negra. Per 
això existeixen eines estadístiques que et calculen quants casos necessites perquè 
això tingui potència; és un treball estadístic. A més el grup de voluntaris hauria de 
ser homogeni per poder estimar l’efecte independenment de la persona i la seva 
activitat, metabolisme, hàbits, medicació,etc. 

7. Creu que el descens que produeix és significatiu per a la cura i la 
prevenció de la malaltia?  

Sí, la veritat és que per ser un aliment, és un descens prou important com per ser 
“útil” dins del tractament de la malaltia. En casos de prehipertensió aquest descens 
ja és suficient però en casos de hipertensió greu, ha d’anar obligatòriament 
acompanyat de medicació per aconseguir el descens necessari de pressió.  
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8. En el meu estudi he pogut veure que la xocolata negra ha permès 
reduir el tractament farmacològic del voluntari. Creu que això és 
quelcom positiu? 

Sí, no és pas una cosa dolenta. El més important en la hipertensió és aconseguir 
baixar la pressió fins assolir valors normals d’aquesta i, si això es pot aconseguir 
amb menys medicació, será millor per la salut del pacient. Tot i així, s’hauria 
d’estudiar si la xocolata té algun efecte secundari a llarg termini i com pot 
interactuar amb altres fàrmacs.  

 

9. El fet que baixi més per exemple la pressió sistòlica que la diastòlica 
té algun efecte negatiu? El descens hauria de ser igual? 

 

No, no té efecte negatiu a regla general ni hauria de ser igual el descens. 
Aquest fet passa també amb els fàrmacs; aquí té molta importància si s’han 
ingerit aliments abans o no, de la hora del dia i del metabolisme de la 
persona. Per això hi ha fàrmacs que s’han de prendre en dejú i per la nit i 
altres just després de menjar i pel matí, per exemple. S’hauria d’estudiar 
aquesta biodisponibilitat també amb la xocolata (determinar si fa més efecte 
en dejú o després de menjar, l’hora, etc).  

 

Pel que fa al descens desigual en la tensió sistòlica i diastòlica, el més 
important és que totes dues arribin a valors normals. Si no, s’ha de canviar 
la medicació.  

 

10. De què creu que pot dependre que a uns els baixi molt i altres gens 
després d’haver menjar xocolata? 

Això pot dependre de la resposta que cada persona té a la xocolata. Depèn del 
metabolisme, de l’alimentació de la persona (els aliments podem afavorir o 
dificultar l’absorció), el moment del dia, etc. Aquesta diferència en la resposta 
segons la persona també passa amb la medicació; cada persona és un món 

 

11. La principal conclusió que tinc ara mateix del meu treball és que la 
xocolata negra pot ajudar a prevenir i a controlar la hipertensió però  
acompanyant a altres fàrmacs en cas de hipertensió greu. La principal 
avantatge de la xocolata està en que, bàsicament, no presenta cap 
efecte secundari consumit de manera moderada, a diferència dels 
fàrmacs antihipertensius.  Què n’opina? 
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Estic d’acord amb tu.  D’acord amb els resultats que has obtingut en la teva part 
pràctica aquesta és la conclusió que pots extreure però, com t’he dit abans, aquest 
estudi l’has de repetir a un nivell més elevat i més clínic amb molts més voluntaris, 
i veure quins resultats obtens així. Si et surt el mateix (i es fan diversos estudis que 
ho demostrin), doncs això seria quelcom molt important en el tractament de la 
hipertensió ja que, com tu dius, el principal incovenient dels fàrmacs 
antihipertensius són els seus efectes secundaris i la xocolata sembla ser que no en 
té.  

Hauries de mirar també quin és el principi actiu de la xocolata, com es metabolitza, 
quan temps triga en metabolitzar-se, quina és l’hora millor per prendre-se-la, si 
depèn de la població i els seus costums (en alimentació, esport…) si fa més efecte 
o no acompanyada d’aliments, quina és la dosi necessària, com es metabolitza i 
com interactua amb altres pastilles, sobretot amb els antihipertensius. Per això 
hauries de fer una anàlisi multivariada tenint en compte totes les variables que 
poden afectar la tensió, eliminar al màxim els factors de confusió i veure l’efecte 
que fa la xocolata per si sola. 

Aquest estudi realment sembla tenir futur i és molt interessant. D’aquí uns anys, els 
pots fer tenint en compte tot el que t’he dit i a un nivell més clínic i professional. La 
teoria que has après en aquest treball de recerca et pot servir de base i les 
conclusions que n’has extret com a hipòtesis per al teu treball futur.  

 

5. ENTREVISTA A UNA NUTRICIONISTA: MAGDALENA CARLAS 

 

L’objectiu d’aquesta entrevista era, simplement, resoldre alguns dubtes que tenia 
sobre la part més nutricional de la xocolata. A diferència de les altres entrevistes 
d’aquest treball, aquesta no va ser presencial, si no a través del correu electrònic. 
Aquesta es va realizar a l’abril del 2013.  

 

1. La xocolata negra (amb més d'un 70% de cacau) engreixa? És a dir, el 
cacau en si engreixa, o només ho fan els additius afegits a les rajoles 
de xocolata corrents? (sucre, llet, fruits secs...). 

El cacau es un aliment amb moltes virtuts però que evidentment té una energia i 
per tant "engreixa" si el seu consum no és moderat i no va acompanyat d’uns 
hàbits de vida saludables. De fet la xocolata porta uns 550 Kcal. / 100 gr... Encara 
que sigui una xocolata de molta qualitat i amb un 80 % de cacau. 
 

2. Sobre el mite "la xocolata provoca acné", pel que he llegit, m'ha 
semblat entendre que el cacau en si no fa sortir granets, si no ho fa els 
additius de la xocolata, amb un alt contingut en greix (mantega, sucre? 
). 
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Realment aquesta es una llegenda "urbana" molt famosa. La majoria de 
dermatòlegs estan d'acord en que la xocolata no fa sortir acne per si mateixa...El 
que passa es que hi ha persones que poden ser sensibles a aquest aliment. Una 
altra cosa es que tot depèn de la quantitat de xocolata que es mengi doncs es un 
aliment que no es massa digestiu...i te força greix. 
 

 

3. I per últim; vostè, coma a nutricionista, acostuma a eliminar tot tipus 
de xocolata dins la dieta diària dels pacients? 

No. Depèn. la xocolata negra en dosis petites pot tenir efectes molt beneficiosos 
pel pacient. Cal pensar que la xocolata no tant sols alimenta si no que te efectes 
molt beneficiosos sobre l'estat d'ànim. Per tant , caldrà veure  cada cas; 10 o 15 gr. 
de xocolata /dia els pot menjar quasi tothom... El que si que no pot ser en cap cas, 
es menjar-ne amb excés. 
 

6. ELABORACIÓ DE XOCOLATL I XOCOLATA A L’ESTIL INDÍGENA 

 

OBJECTIUS INICIALS 

En un principi, els meus objectius abans de fer aquesta pràctica foren:  

• Partint de la hipòtesi que la xocolata artesana conserva més compostos 
fenòlics que la comprada, pretenia comprovar que la xocolata que jo 
elaboraria ( que no tindria res a veure amb la rajola de xocolata del mercat, 
ni en gust ni en aspecte) elaborar una xocolata a l’estil indígena per a 
després fer una comparació analítica al laboratori comparant la quantitat de 
compostos fenòlics que tenia la xocolata que jo havia elaborat i la 
comprada.  

• Comparar el gust i l’aspecte de la xocolata que menjaven els nostres 
avantpassats amb la que consumim actualment.  

Tanmateix, com ja s’ha dit anteriorment, la part pràctica que tenia pensada fer al 
laboratori de la Facultat de farmàcia no va ser del tot possible, pel que no vaig 
poder analitzar la quantitat de polifenols de la xocolata que havia elaborat. A més, 
després de parlar amb la professora de Universitat Dra Lamuela, vaig arribar a la 
conclusió que, per molt que jo fes la xocolata amb molta cura, no sabia res del 
procés de preindustrialització d’aquelles faves de cacau, que podíen haver afectat 
molt significativament en aquest quantitat d’antioxidants.  

Per tant, aquesta pràctica al final ha consistit en un gaudi culinari personal, una 
manera de comparar el que nosaltres considerem “xocolata” i una idea aproximada 
del que els nostres avantpassat entenien per aquest mateix mot, a més de ser una 
manera d’amenitzar una mica l’exposició oral del meu treball de recerca.  

El que m’interessava comparar, doncs era:  
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• Beguda de xocolata “Xocolatl” comparat amb la xocolata desfeta 
actual. 

• Pastetes de cacau comparat amb les rajoles de xocolata negra i 
els bombons actuals.  

• Pastes de cacau amb 50% de sucre amb la xocolata amb llet 
actual.  

 

Les fotografies no s’inclouen en aquest annex, ja que el treball ha estat entregat 
abans de fer l’exposició del treball ( moment en el que s’ha fet aquesta pràctica 
culinària). 

Aquí es mostra un fragment del llibre que s’ha dit. Està escrit pel “Conquistador 
Anónimo” (caballer d’Hernán Cortés) i parla d’una cosa semblant a la xocolata (ell 
l’anomenava “Tenochtitlan”) i fou publicat a Venècia l’any 1556.  

Las pepitas o semillas, que los naturales dan igualmente el nombre de 
almendras o cacao, son majas hasta que se convierten en polvo; y a éstas 
se suma el polvo de otras pepitas más diminutas, y este  polvo se dispone 
en unas especies de jofainas dotadas de un pico y se les vierte agua y se 
remueve con un cacillo. Y cuando se considera que la mezcla ha sido 
consumada se trasvasa de una jofaina a otra.(...) Y cada vez que se desea 
catar la preparación se le añade una cucharadita de oro, plata o maderas 
preciosas, también mutadas en polvo (...). Esta poción es tenida por la cosa 
más sana y el mayor sostenimiento de todo lo que pueda beberse en el 
mundo porque quien gusta un cupón de la bebida puede peregrinar sólo 
con ella toda una jornada.  

 

 

RECEPTES 

 

 Les receptes per elaborar la xocolata a l’estil indígena les vaig trobar cercant per 
internet i a un llibre anomenat “La verdadera història del chocolate”, de Shophie 
D.Coe i Michael D.Coe (vegeu referència bibliogràfia). Havia llegit que el “xocolatl” 
s’elaborava amb la pasta de cacau torrada i molta i aigua, però sense gaires 
detalls. Mirant també pel Youtube, vaig trobar alguns vídeos molt interessants 
sobre com encara avui dia, alguns habitants de sudamèrica continuaven amb la 
tradició dels seus avantpassats, elaborant el que ells anomenen xocolata, però que 
no tenen res a veure amb la xocolata comercialitzada; són una mena de pastetes, 
fetes a base de cacau torrat i molt, sucre i canyella.  
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Un cop agafada la idea del que volia fer, vaig decidir-me a comprar faves de 
cacau. Tanmateix, això va resultar ser més difícil del que em pensava, ja que, com 
vaig poder concloure amb l’entrevista amb el Peter Ferran, el que es comercialitza 
en les pastisseries que treballen amb xocolata no són les faves, si no les “gotes” 
de xocolata. Finalment, gràcies sobretot a la meva tutora, vaig aconseguir trobar 
un lloc on podia trobar les faves de cacau que necessitava.  

 

Amb les faves a punt, aquesta informació i amb una mica d’imaginació, he pogut 
preparar els derivats del cacau que volia. Les receptes que he seguit han estat:  

 

7. BEGUDA DE XOCOLATA “XOCOLATL” (indígena) 

Ingredients:  

-100g de faves de cacau 

-aigua 

Preparació:  

Torrar les faves de cacau al foc. Un cop torrades, treure’ls la closca. Moldre la 
pasta amb l’ajuda d’un rodet. Afegir-hi aigua bullint i dissoldre-ho.  

 

8. XOCOLATA DESFETA ACTUAL  

 

Ingredients:  

-Xocolata a la pedra 

-Llet 

 

Preparació:  

Posar a bullir la llet. Afegir-hi poc a poc la xocolata partida, i anar remenant 
constantment fins que es dissolgui.  
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9. XOCOLATA INDÍGENA AMB UN 50% DE SUCRE 

 

 

Ingredients:  

-150g de faves de cacau 

-75g de sucre 

-1 branca de canyella mòlta 

 

Preparació:  

Torrar les faves de cacau, juntament amb la canyella. Treure’ls la closca. 
Moldre la pasta amb un rodet (a imitació del rodet de pedra que utilitzaven 
els indígenes). Afegir-hi el sucre i pastar-ho. Formar boletes amb les mans i 
deixar refredar.  
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