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To raise new questions, new posibilities, to regard old problems from a new 
angle, requires creative imagination and marks real advance in science.  

- Albert Einstein  
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Fonament teòric 

1. Introducció 

1.1 L’alcohol en la societat actual 
“És veritat que l’alcohol pot ser beneficiós?” Aquesta pregunta és la que el nostre 

grup es va plantejar al veure un article d’un diari nacional on s’exposaven diversos 

beneficis de prendre cervesa, amb moderació. Tot i la sorpresa, sempre s’ha 

parlat sobre el vi com una beguda saludable i protectora del sistema 

cardiovascular. Molts estudis suggereixen aquests efectes de l’alcohol, mentre 

que d’altres, apunten a riscos de càncer i processos hemorràgics, per exemple, 

fins i tot quan el consum és moderat. Davant d’aquesta antagònica situació que 

ocupa l’alcohol en la nostra societat i medis de comunicació, vam decidir intentar 

esbrinar més sobre el consum d’aquesta substància. 

Actualment, l’alcohol es percep com una substància legal i comú en tota la 

població: joves i adults. No obstant, aquesta droga és la primera més perillosa 

del món, per sobre de l’heroïna i del tabac, segons el Comitè Científic 

Independent de Drogues. El fet que estigui per damunt de tots els rànquings és 

perquè, a diferència del tabac o el cànnabis, el consum d’alcohol en general té 

tres tipus de riscos independents, principalment, però que poden donar-se a la 

vegada en un individu. Aquests riscos poden tenir conseqüències tant en 

comportament, com a les nostres cèl·lules i teixits.  

El primer de tots i potser el més conegut per la població, és que l’alcohol, com 

totes les drogues, pot portar amb un individu a l’addicció, amb especial facilitat. 

Malauradament, aquesta situació la pateixen 208 milions de persones a nivell 

mundial. El segon és el risc que comporta l’alcohol indirectament: quan la 

concentració d’alcohol en sang (CAS) és la suficient com per alterar el judici i la 

consciència (aproximadament 0,06% en homes i fins i tot menys en les dones) 

un individu pot cometre errors que tindran un impacte per a tota la seva vida, 

com per exemple, cometre violacions, robatoris o actuar violentament. El tercer 

risc, i el que a vegades s’infravalora, fa que una persona tingui més probabilitat 
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de patir malalties diverses, com ara el càncer o malalties neurodegeneratives, de 

les quals es parlaran en els següents apartats del treball. Per tant, l’alcohol 

contribueix al seu desenvolupament, junt amb altres factors.  

El tipus de consum d’alcohol, és clar, és el factor que estableix els riscos als què 

un individu s’exposa. Per tant, una persona que begui abusivament cada dia (més 

de cinc begudes diàries) patirà unes conseqüències majors però a la vegada 

diferents que una persona que consumeixi, per exemple, dues begudes 

alcohòliques únicament en reunions socials. Tot i així, sembla ser que tots els 

individus que consumeixen alcohol estan exposats a riscos, fins i tot, els qui 

mantenen la moderació. 

Hi ha dos principals factors que determinen el dany i alteracions provocades pel 

consum d’alcohol: el volum consumit al llarg de la vida i la freqüència i volum de 

consums abusius episòdics. El 15% de la població adulta de la Unió Europea (UE) 

consumeix, de mitjana, igual o més de 40 g d’alcohol/dia (els homes) o 20 g/dia 

(les dones), nivells que comporten un risc de mort de 4 per cada 100 i d’1 per 

cada 100, respectivament. Al voltant de 80 milions de residents de la UE de 

quinze anys o majors, el què equival a més d’un cinquè de la població adulta, 

reconeixen que fan un consum abusiu al menys una vegada a la setmana. Un 

tercer factor a tenir en compte és el consum no declarat (on es beu alcohol definit 

com a casolà, produït il·legalment o  contrabandat, a més del que és substituït i 

que no és apte pel consum humà), el qual pot tenir conseqüències de salut 

importants a causa d’un major contingut d’alcohol o la seva contaminació amb 

altres substàncies tòxiques.  

Vistos els riscos i efectes negatius que té el consum no responsable d’alcohol, 

l’OMS i altres organitzacions han iniciat campanyes per reduir els seus efectes i 

consum. Aquests projectes, però, es troben amb dificultats que ja estan 

establertes en la nostra societat des de fa dècades, com és que l’alcohol és la 

major droga social. 

L’acceptació social de l’alcohol contribueix de manera molt significant a l’augment 

del seu consum, cada vegada des d’una edat més temprana.  
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Els mites en torn les begudes alcohòliques també juguen un paper important a 

l’hora de fer que un individu begui responsablement o no. Un mite molt famós, 

per exemple, és creure que l’alcohol s’elimina majoritàriament a través de l’orina 

i la suor. Si es creu això és fàcil pensar que tot i que beguis molt, tot s’excretarà 

fàcilment. Això, però, és incorrecte ja que només el 3% de l’alcohol consumit 

s’elimina per aquestes vies, i per tant la resta es metabolitza al fetge i d’una 

manera lenta. 
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1.2 Hipòtesis i estructura d’aquest treball 
Aquest treball es pot dividir en dos blocs ben diferenciats. El primer és el 

fonament teòric, en el qual s’expliquen convenientment els conceptes necessaris 

per entendre el segon bloc del treball: la part experimental o treball de camp. 

Aquest últim és l’objectiu principal de tot treball d’investigació, i parteix d’una 

pregunta. El nostre treball en concret parteix de la qüestió: el consum moderat 

d’alcohol és perjudicial per a la salut? A partir d’aquesta pregunta van sorgir tres 

línies d’investigació, cadascuna de les quals tenia una hipòtesi: 1A, 1B i 1C, 

respectivament. Aquesta secció del treball de camp la vam anomerar “Part 1”. A 

partir de la conclusió de la hipòtesi 1C, ens vam preguntar com podríem reduir 

els efectes negatius de l’alcohol. D’aquesta pregunta van sorgir les parts 2 i 3 del 

treball de camp, les quals es plantejen sota les hipòtesis 2 i 3.  

Tot això es mostra al següent esquema: 
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Totes les hipòtesis que es presenten en aquest treball van ser resoltes seguint el 

mètode científic, el qual es basa en la formulació d’una suposició i un seguit de 

passos que s’han de seguir per tal d’arribar a afirmar-la o refutar-la. Aquest seguit 

de passos és la metodologia. En el nostre treball s’han buscat i ideat els mètodes 

més oportuns i adients per tal d’arribar a la conclusió més fiable i encertada.  

Qualsevol fotografia present en aquest treball (incloses les d’anatomia de la part 

teòrica, l’obtenció de les quals s’explica a l’annex A del treball) han estat fetes 

pels autors del present treball. 
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2. Fetge 

2.1 Anatomia 

El fetge és l’òrgan intern més gran del cos. En els éssers humans té forma 

piramidal, és de color marró vermellós fosc i pesa al voltant de 1500 grams. 

 

Fotografia 1: cara posterior d’un fetge de porc.  

 

Aquest òrgan està situat a la part superior dreta de la cavitat abdominal, sota el 

diafragma i per sobre de l'estómac, el ronyó dret i els intestins. Això fa que estigui 

molt associat amb el tub digestiu, processant la sang rica en nutrients provinent 

de l’intestí prim. 



La paradoxa de l’alcohol   Albert Gil, Pablo Haasnoot i Laura Retamar 

7 
 

El fetge realitza una gran quantitat de funcions metabòliques, les quals finalitzen 

en la síntesi de productes que s’alliberen al torrent sanguini (ex: glucosa a partir 

de la glucogènesi, proteïnes del plasma, factors de coagulació...), o bé que 

s’excreten a l’intestí prim (la bilis). El fetge també emmagatzema moltes 

substàncies d’importància biològica (ex: glicogen, diverses vitamines...) 

Aquest òrgan rep irrigació sanguínia a través de dues fonts principals, entre 

d’altres: 

- L’artèria hepàtica drena el fetge amb sang oxigenada. 

- La vena porta hepàtica introdueix al fetge amb sang rica en nutrients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: parts del fetge, estómac i pàncrees i els vasos sanguinis que els 
envolten (http://healthcare.utah.edu/livercenter/). 
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Fotografia 2: fetge de porc; es poden veure diverses venes que drenen el fetge amb sang rica 

en nutrients. 

Els principals vasos sanguinis (la vena porta hepàtica i l’artèria hepàtica), 

limfàtics, nervis i el conducte biliar comparteixen el que s’anomena hil hepàtic. 

Des d’aquest hil, els vasos es divideixen en nombroses branques successivament. 

Després de moltes derivacions, la vena porta i l’artèria hepàtica drena els 

sinusoides hepàtics, uns capil·lars que nodreixen els hepatòcits (les cèl·lules més 

nombroses del fetge) amb els nutrients i oxigen de la sang. Per tant, els 

sinusoides són el sistema capil·lar del fetge.                                                     

Imatge 2: esquema dels sinusoides hepàtics 
(http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-

38622015000200003). 
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En aquests capil·lars, la sang de l’artèria hepàtica s’intercanvia amb la de la vena 

porta hepàtica. Una vegada aquesta sang ha circulat pels sinusoides, surt a través 

de la vena hepàtica. Els sinusoides també contenen cèl·lules amb funció 

fagocítica: les cèl·lules de Kupffer. També hi ha cèl·lules inactives quan el fetge 

està en estat normal: les cèl·lules estelades. 

 

 

Fotografia 3: microfotografia a 400x d’hepatòcits de fetge de porc extrets a partir d’una citologia; 
aquestes cèl·lules tenen una forma poligonal i s’encarreguen de moltes funcions metabòliques 
com la síntesi d’àcids biliars. Tinció Diff-Quick.  

 

 

Fotografia 4: grup d’hepatòcits observats a 400x. Com a la fotografia anterior, les zones circulars 
més fosques corresponen als nuclis cel·lulars. També es poden apreciar una mena d’espais 
intercel·lulars que probablement siguin sinusoides. Tinció Diff-Quick. 
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2.2 Fisiologia 

Àcid biliar i bilis 

El fetge té un paper fonamental en la fabricació de la bilis i els seus àcids biliars, 

els quals se secreten al duodè en cada digestió. La bilis està formada en gran 

part per àcids biliars i altres substàncies que digeriran les grasses obtingudes en 

la dieta. 

Tot comença amb la conversió del colesterol en diferents àcids biliars primaris, 

en els hepatòcits. Una vegada obtinguts, aquests àcids se secreten al lumen 

intestinal, on la microflora els conjuga, formant àcids biliars secundaris. Aquests 

es retornen al fetge, el qual els transforma en àcids biliars terciaris, com ara l’àcid 

sulfolitocòlic. Finalment, una bomba en la membrana dels hepatòcits permet 

l’excreció d’aquests àcids a l’intestí prim. 

 

Fotografia 5: citologia d’hepatòcits de fetge de porc observats amb microscopi òptic a 100x; es 
poden observar zones de color verdós corresponents a restes d’àcids biliars i bilis produïda per 
aquestes cèl·lules hepàtiques. Tinció Diff-Quick. 

 

Els àcids biliars finals tenen propietats detergents que permeten la digestió de 

les grasses, ja que formen micel·les estables en el medi aquós que envolten 

aquestes grasses insolubles en aigua i faciliten el seu transport. 
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El fetge com a fàbrica 

Metabolisme de proteïnes 

Els hepatòcits sintetitzen proteïnes d’importància per tot l’organisme, des de 

proteïnes transportadores (ex: albúmina, lipoproteïnes...) fins a factors de 

coagulació i aminotransferases. L’albúmina, per exemple, regula la pressió 

osmòtica de la sang.  

Per altra banda, les aminotransferases catalitzen algunes reaccions essencials i 

els seus nivells es veuen elevats quan hi ha una lesió hepatocel·lular. 

 
Metabolisme de glúcids 
 

Per tal de mantenir els nivells fisiològics de glucosa en sang, el fetge funciona 

com a donador d’aquesta. El 90% de la glucosa absorbida a l’intestí passa al fetge 

a través del corrent sanguini, i així a les seves cèl·lules. Una vegada en el 

citoplasma, la glucosa s’emmagatzema en grànuls de glucogen, un polisacàrid de 

reserva energètica. 

Quan els nivells de glucosa en sang disminueixen, el glucagó i l’adrenalina 

estimulen la conversió de glucogen en glucosa. Quan les reserves de glucogen 

han acabat, la glucosa se sintetitza a partir del lactat resultant del metabolisme 

anaeròbic dels músculs.   

La mateixa glucosa, fructosa i altres carbohidrats també es transformen 

enzimàticament per formar part de la via de la glucòlisi i obtenir energia. 

 

Metabolisme de lípids 

El metabolisme del colesterol i la β-oxidació dels àcids grassos (procés on s’obté 

energia a partir d’àcids grassos) tenen lloc als hepatòcits.  

En aquestes cèl·lules també es duu a terme la síntesi de lípids i la cetogènesi 

(formació de cossos cetònics, els quals tenen una implicació rellevant en el 

metabolisme de l’alcohol).  
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Els reguladors 

La cinasa (enzim que fosforitza altres molècules) activada per l’AMP (AMPK) 

adapta el metabolisme hepatocel·lular al seu estat energètic.  

L’AMPK activada inicia una ruta metabòlica que produeix ATP, però que a la 

vegada influencia diferents processos. Quan els nivells d’AMPK augmenten, la 

fosforilació d’algunes proteïnes pot arribar a produir l’apoptosi de la cèl·lula, es 

bloqueja la síntesi de proteïnes, i la producció de glucosa i colesterol es veu 

reduïda.  

Molts factors activen l’AMPK: des de l’estrès oxidatiu fins a la consumició crònica 

d’alcohol. 

Ferro 

El fetge regula l’homeòstasi del ferro i és el principal sistema de reserva d’aquest 

ió. El ferro té diverses funcions moleculars com per exemple el transport d’oxigen 

en el cos humà. 

L’absorció intestinal d’aquest catió està regulada per l’hepcidina, la qual es 

produeix en gran part pels hepatòcits. Les concentracions d’hepcidina augmenten 

en els processos d’inflamació. 

Coure 

Els hepatòcits són responsables de l’excreció del coure en la bilis, el qual és 

essencial per la vida i actua com a cofactor indispensable pel funcionament de 

diversos enzims. 

 

El fetge com a desintoxicant 

El fetge és el principal òrgan per a la destoxicació de substàncies provinents o bé 

de l’exterior o de l’interior de l’organisme. Mentre que les substàncies 

hidrosolubles poden ser excretades pels ronyons, les molècules hidròfobes han 

de ser transformades pels hepatòcits abans de ser excretades.  
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El fetge com a filtre 

El fetge rep la majoria de la seva sang de l’intestí. Aquesta és rica en nutrients i 

conté molts antígens (patògens), els quals es filtren en els sinusoides gràcies a 

cèl·lules del sistema immunitari innat. Aquest sistema és la primera barrera de 

defensa envers patògens. El fetge està format per cèl·lules d’aquest mecanisme 

de defensa, incloent les cèl·lules de Kupffer, les cèl·lules dendrítiques i les 

cèl·lules NK o “natural killer”. Els neutròfils també fagociten antígens bacterians 

i contribueixen de manera significant en la lesió hepàtica. 

Ja que el fetge està exposat a milions d’antígens, si cada contacte estimulés el 

sistema immunitari, aquest òrgan estaria permanentment en un procés 

d’inflamació. Així, una de les funcions hepàtiques més importants és la tolerància 

activa o immunotolerància. 

2.3 Regeneració 
 
El fet que el fetge sigui l’òrgan principal per a la destoxicació de fàrmacs i 

substàncies perilloses fa que estigui exposat contínuament a molts d’aquests 

tòxics que indueixen potencialment la mort i el dany cel·lular. Així doncs, el fetge 

és l’únic òrgan visceral que té la capacitat de regenerar-se. Es pot regenerar 

després d’una intervenció quirúrgica que impliqui la resecció d’una part d’aquest 

òrgan o després d’una intoxicació química. 

 

 

Fotografia 6: interior d’una secció de fetge de porc. En cas d’una cirurgia que impliqui una resecció 
com aquesta, el fetge és capaç de regenerar-se. 
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Se sap que el 25% del fetge es pot regenerar. Tot i així només pot recuperar la 

seva massa i no la seva forma. 

La regeneració del fetge implica la replicació de les seves cèl·lules. Una vegada 

la proliferació cel·lular està finalitzada, les noves cèl·lules comencen processos 

de reestructuració, angiogènesi per tal de completar la regeneració.  

 

Per tant, quan es produeix una lesió causada per una substància tòxica, com ara 

l’alcohol, s’inicia una cadena de senyals que faran que les cèl·lules sanes veïnes 

es divideixin per tal de substituir les cèl·lules mortes.  

Tot i així, aquesta senyalització s’inhibeix quan el fetge està exposat a altes dosis 

de tòxics. (Apte et al., 2002, 2003).  

Estudis recents han establert els efectes de la reparació tissular sobre la lesió per 

intoxicació química. Aquests estudis afirmen l’existència de dues fases de 

toxicitat. La fase 1, on les substàncies tòxiques inicien la lesió sobre el teixit seguit 

de l’activació de processos de destoxicació. I la fase 2, la qual correspon a 

l’absència, o bé, presència de la reparació del teixit. Amb dosis baixes o 

moderades, la reparació tissular s’aconsegueix, mentre que amb dosis altes de 

tòxics s’inhibeix aquesta reparació i per tant s’afavoreix la mort del fetge i del 

pacient. Per tant, la reparació del teixit depèn de la dosi de substància tòxica a 

la qual el fetge hagi estat exposat. 

 

A més a més, quan s’administra una dosi baixa d’un compost “A”, la reparació 

del teixit s’estimula i això protegeix el fetge contra posteriors administracions del 

mateix compost “A” o d’un compost diferent: “B”.  

La primera petita dosi inicia la cadena de senyals cel·lulars que farà possible la 

regeneració del fetge, la qual serveix per alentir la progressió de la lesió iniciada 

per la segona administració d’una substància tòxica.  

La lesió provocada per una intoxicació es desenvolupa en dues fases: una primera 

on s’inicien els danys, i una segona on la lesió progressa. La reparació del teixit 

és una força oposada que impedeix que la fase 2 desemboqui en la insuficiència 

hepàtica.  
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Tot i que els mecanismes d’activació i inici dels efectes negatius corresponents a 

la primera fase es coneixen prou bé, només s’han proposat tres possibles 

explicacions per a la segona fase, és a dir, per a la progressió de la lesió: 

- Implicació de cèl·lules inflamatòries. 

- Producció de radicals lliures, entre ells els ROS. 

- Fuga d’enzims digestius de cèl·lules mortes o danyades. 

Per altre banda, els antioxidants prevenen i alenteixen els efectes negatius, però 

la lesió encara progressa. El bloqueig de la peroxidació de lípids no serveix per 

evitar la progressió d’aquesta lesió. Això indica que el progrés dels danys és 

independent als radicals lliures, ja que són aquests els que peroxiden els lípids. 

 

En conclusió, la reparació tissular juga un paper decisiu a l’hora de determinar la 

supervivència o la mort del pacient exposat a una substància tòxica, i per tant té 

un impacte enorme en la salut pública. Aquest procés s’està considerant 

actualment com una diana pel desenvolupament de noves estratègies 

farmacològiques. 
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3. Sistema nerviós 

Qualsevol aspecte de l’activitat del nostre cos està sota el control d’una complexa 

xarxa cel•lular: milions de fibres nervioses i de terminacions sensitives recullen 

dades i permeten el seu reconeixement, classificació i elaboració. I altres milers 

de fibres nervioses porten a cada part del cos las ordres elaborades per les unitats 

nervioses centrals, localitzades en les estructures de l’encèfal (compost pel 

cervell, cerebel i bulb raquidi). 

3.1 Anatomia 

L’estructura macroscòpica i funcional del sistema nerviós 

Com hem dit, el sistema nerviós és el conjunt d’òrgans que intervenen en 

aquestes activitats coordinades: 

- Un sistema de sensors que registren les variacions de l’interior i exterior 

del cos i les transformen en estímuls nerviosos.  

- Una xarxa de nervis que arriba a totes les parts del cos humà posa en 

relació els sensors i altres elements corporals amb els òrgans que elaboren els 

estímuls i produeixen “ordres” nervioses. 

- Un sistema neuronal centralitzat que compren òrgans, els quals, segons 

la necessitat, processen, memoritzen i produeixen una resposta als estímuls que 

arriben a ells a través de la xarxa nerviosa. El sistema central està constituït per 

l’encèfal i la medul•la espinal, una prolongació de l’encèfal que discorre pel canal 

format per les vèrtebres de la columna vertebral. 

- Un sistema nerviós perifèric, autònom o vegetatiu, constituït pel conjunt 

de centres nerviosos anomenats ganglis, connectats al sistema central que 

elaboren els estímuls nerviosos involuntaris. Els nervis que transmeten els 

impulsos que regulen les funcions fisiològiques, independentment de nostra 

voluntat, es classifiquen en dos subsistemes, els quals molt sovint desenvolupen 

accions antagòniques: el SN simpàtic i el parasimpàtic. 



La paradoxa de l’alcohol   Albert Gil, Pablo Haasnoot i Laura Retamar 

17 
 

- El sistema nerviós simpàtic està format per dues llargues cadenes de 

ganglis i constituït per fibres organitzades en plexes que es distribueixen per tots 

els òrgans i segueixen el recorregut de les artèries. Exerceix funcions de control 

i coordinació i sovint contràries a les parasimpàtic. 

- El sistema nerviós parasimpàtic, format essencialment pel nervi vague, 

el qual controla, a més de l’homeòstasi, les funcions dels òrgans interns. 

 

El cervell 

Constitueix la massa principal de l’encèfal, fins aquí arriben senyals dels òrgans 

dels sentits, de les terminacions nervioses propioceptives i del dolor. El cervell 

processa i analitza la informació procedent de l’exterior i l’interior del cos, les 

transforma en sensacions i les emmagatzema com records. En ell es 

desenvolupen els processos que porten a l’elaboració del pensament i la reacció 

motora o endocrina del cos. Tot i que el seu pes només correspon al 2% del cos, 

consumeix aproximadament el 20% de l’oxigen en circulació, per tant, una part 

molt significant del torrent sanguini circula pel cervell. 

Aquest òrgan es divideix en dos hemisferis separats per una profunda fissura, 

però units a la base per cos callós, un conjunt de fibres nervioses que garanteixen 

la comunicació entre ambdós hemisferis.  

 

Fotografia 7: costat dret del cervell d'un porc. 
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En cada hemisferi es distingeixen: 

- L’escorça cerebral o substància gris, la qual conté aproximadament el 

60% de les neurones encefàliques. A causa dels nombrosos plecs que presenta, 

la superfície cerebral és molt major de la que seria si fos pla. 

- La substància blanca, més interna, està formada principalment per les 

fibres nervioses amb beina de mielina que arriben a l’escorça. 

Des del cos callós, milers de fibres nervioses es ramifiquen per dins de la 

substància blanca. Si s’interrompen, els hemisferis es tornen independents 

funcionalment. 

 
Fotografia 8: substància gris i substància blanca en l'escorça cerebral i en la capa interna del 

cervell, respectivament. 

 

El cerebel 

Situat en la base de l’encèfal, el cerebel memoritza els esquemes motors que es 

van aprenent sota la forma de “memòria de treball”, a la qual s’accedeix amb una 

enorme rapidesa. Aquestes memòries constitueixen una espècie de “banc de 

dades” dels esquemes mecànics òptims, al qual el cervell sempre es remeten per 

controlar l’exacta realització de cada moviment. 
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El cerebel és similar morfològicament a un cervell en miniatura: dividit en dos 

lòbuls, té la superfície plegada en làmines, que contenen la substància gris, i més 

profundament, substància blanca.  

El tronc encefàlic 

No totes les funcions cerebrals tenen la mateixa importància; les vitals, com la 

respiració i el control del ritme cardíac i de la pressió sanguínia, posseeixen major 

transcendència. En l’evolució dels animals, aquestes facultats són les primeres en 

desenvolupar-se, i en l’home tenen el seu centre de control en la porció més 

antiga de l’encèfal: el tronc encefàlic.  

Localitzada a baix dels hemisferis cerebrals, frontalment respecte al cerebel, 

aquesta estructura allargada està en connexió amb tota la resta de parts de 

l’encèfal. Pel tronc encefàlic passen les principals vies motores i sensitives des de 

i fins els centres cerebrals: és aquí on moltes d’elles es creuen, fent que cada 

hemisferi cerebral controli principalment el costat oposat del cos. 

La neurona 
 
La neurona és un tipus de cèl·lula pertanyent al sistema nerviós, considerada la 

unitat estructural i funcional d’aquest. 

 

Les neurones són característiques per la seva gran capacitat de “comunicar-se” 

amb precisió i rapidesa i perquè són cèl·lules altament especialitzades, fet que 

impedeix que es reprodueixin i per tant qualsevol lesió neuronal pot tenir 

conseqüències irreversibles. 

 

Parts més importants de la neurona: 

 

- El cos cel·lular:  conté el nucli de la cèl·lula, per tant el material genètic. 

Es distingeix per la seva forma ovalada o rodona, i perquè d’ella 

emergeixen les altres parts de la neurona. La membrana defineix els límits 

de la neurona. Aquesta  està composta per una doble capa de lípids i 
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molècules que detecten  hormones i neurotransmissors a l’exterior de la 

cèl·lula i  les transporten a l’interior. 

- El citosquelet: és un conjunt de fibres proteiques insolubles que donen 

forma, motilitat i consistència a la cèl·lula. Aquest conjunt està constituït 

per tres tipus de fibres, anomenades microtúbuls, microfilaments i 

filaments intermedis. 

- Les dendrites: són extensions ramificades que surten de la superfície del 

cos cel·lular i reben els “missatges químics” o neurotransmissors d’altres 

neurones.  

- L’axó: és una prolongació llarga que surt del cos cel·lular en direcció 

oposada a les dendrites. Les parts de les neurones del SNC estan 

recobertes per capes de mielina que actuen com aïllant i faciliten 

transmissió i renovació dels impulsos nerviosos. L’axó finalitza amb els 

botons sinàptics, unes ramificacions al final de l’axó que permeten que el 

impuls nerviós es propagui de manera unidireccional. 

 

 
Fotografia 9: neurones del lòbul frontal d'un cervell de porc observades a 400x. Tinció Diff-

Quick. 
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Les cèl·lules de la glia 
 
Les cèl·lules glials o glia són cèl·lules nervioses que no transmeten cap impuls 

nerviós, sinó que participen en la formació i maduració de circuits nerviosos, i 

també és un reforç per les neurones. Tot i que la glia està molt especialitzada, 

resulta essencial pel funcionament neuronal.  

Aquestes cèl·lules és poden diferenciar en el sistema nerviós central i en el 

perifèric. 

 

3.2 Fisiologia 
 
Les funcions bàsiques del sistema nerviós 
 

El sistema nerviós està format per una xarxa d’elevada complexitat responsable 

de controlar i iniciar totes les accions destinades a mantenir un equilibri corporal 

i a adaptar-se a les condicions del medi extern.  

Com s’ha precisat anteriorment, podem diferenciar dues estructures que 

componen aquest sistema: el sistema nerviós central i el sistema nerviós perifèric. 

El primer s’encarrega de dirigir totes les funcions vitals del nostre cos; el segon 

recull informació essencial tant del medi extern com del medi intern i, a partir 

d’aquesta, efectua les accions necessàries per tal d’assegurar una correcta 

adaptació. 

Aquestes accions es basen en la generació i transmissió d’impulsos nerviosos 

originats a partir de canvis fisicoquímics en les neurones. Aquestes juntament 

amb les cèl·lules de la glia constitueixen les cèl·lules nervioses. 

Per tant, les neurones originen i transmeten aquests impulsos.                                                                           
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Els canals iònics 
 

El transport passiu d’ions com Na+, K+, Ca2+, Cl- es fa per mitjà de proteïnes 

de canal anomenades canals iònics.  

Característiques dels canals iònics 

Aquests porus tenen dues propietats que els distingeixen d’altres tipus: 

- Només permeten el pas d’un únic tipus d’ió, com per exemple el Na+ o el 

Cl-.  

- Aquests porus no estan contínuament oberts. La seva posició varia en 

funció de les condicions internes i externes. 

Hi ha diferents tipus de canals iònics depenent de com es regulin: 

- Regulats per voltatge: el canal s’obre en resposta a un canvi de diferència 

de voltatge o potencial a través de la membrana. Aquest grup és present 

a les neurones i que permet la transmissió de l’impuls nerviós. 

- Regulats per un lligand: s’obren a causa de la unió d’una molècula 

específica. 

- Activats per estrès: l’estimulació mecànica provoca l’obertura del canal. 

Els canals iònics regulats per voltatge i el potencial de membrana 

En general, quan un canal iònic s’obre i entra una ràfega d’ions a l’interior de la 

cèl·lula, es produeix un canvi de càrrega elèctrica en aquest medi intern. El 

mateix succeeix si els ions es desplacen cap a l’exterior de la cèl·lula: la càrrega 

elèctrica externa variarà. Per tant, el flux d’ions modifica el voltatge i així es 

produeix una diferència de potencial entre els dos medis separats per la 

membrana. Aquest fet rep el nom de potencial de membrana.                                                               

En els canals iònics regulats per voltatge, els canvis per sobre d’un cert valor 

(mV) tenen la força suficient com per obrir o tancar el canal. D’aquesta manera, 

el potencial de membrana fa que altres canals iònics s’obrin i es tanquin de 

manera seqüencial en qüestió de fraccions de segon. Això permet que l’activitat 

elèctrica resultant es pugui estendre des d’una regió de la membrana fins a una 

altra, transportant un impuls elèctric.  
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Aquest procés és fonamental per totes les transmissions elèctriques en les 

cèl·lules.  

El flux de K+ i la generació del potencial de membrana                                        

Totes les cèl·lules presenten un potencial de membrana. Per entendre com 

apareix aquest potencial és convenient mencionar els principis de l’electricitat: 

- En els metalls, l’electricitat és transportada pels electrons. 

- En canvi, en les solucions aquoses com el citosol cel·lular, l’electricitat és 

transportada pels ions. Un flux d’ions a través de la membrana es detecta 

com un corrent elèctric i una acumulació d’ions, si no està equilibrada per 

una altra acumulació d’ions de càrrega oposada, es detecta com un 

gradient elèctric o potencial de membrana. 

Considerem una cèl·lula animal en estat de repòs o no estimulada. El seu interior 

conté moltes proteïnes carregades negativament les quals estan equilibrades 

principalment pel K+ intracel·lular. El K+ és bombejat cap a l’interior cel·lular per 

la bomba de Na+-K+, això permet que la concentració d’aquest ió a l’exterior sigui 

menor que la seva concentració al medi intern. No obstant, la membrana també 

conté canals de fuga de K+, els quals es troben oberts o tancats 

independentment de les condicions extra i intracel·lulars, però en una cèl·lula en 

repòs, sempre es troben oberts. El K+ tendirà a fluir cap a l’exterior a causa del 

seu elevat gradient de concentració, però com que això provocaria que l’interior 

es quedés amb una gran concentració de càrregues negatives, creant un elevat 

potencial de membrana, al cap d’una mil·lèsima de segon, aquest potencial és 

suficientment elevat com per contrarestar la tendència del K+ a desplaçar-se cap 

a l’exterior. En aquesta situació on el flux d’ions positius i negatius està equilibrat, 

el potencial de membrana existent s’anomena potencial de repòs.  
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Impuls nerviós 

L’impuls nerviós és una ona de caràcter elèctric produïda pel flux d’ions potassi i 

ions sodi, que modifiquen la permeabilitat de la membrana de les cèl·lules 

neuronals. El flux d’ions de potassi i sodi rep el nom d’excitabilitat, una propietat 

única de les neurones que determinarà la velocitat en la que es transmeti l’impuls 

nerviós a partir del moviment que crea, el potencial d’acció. 

Aquest potencial d’acció es genera amb l’entrada i sortida d’ambdós ions de la 

membrana cel·lular, és a dir, el potencial d’acció es produeix amb el canvi de la 

càrrega elèctrica del medi extern a la neurona. La neurona es troba envoltada 

d’abundants ions sodi (Na+) donant lloc a un medi extern carregat positivament. 

Per altra banda, tot i que l’ió potassi, que abunda a l’interior de la neurona, també 

mostra una càrrega positiva, la presència de proteïnes carregades negativament 

dins de la neurona fa que el seu medi intern sigui negatiu. 

Inicialment la cèl·lula absorbeix un ió sodi del medi extern, amb l’obertura dels 

canals iònics de sodi, per obtenir un medi més estable en el seu interior ( la 

cèl·lula es despolaritza) però, al mateix temps allibera un ió potassi al medi extern 

(repolarització). 

Després d’aquest intercanvi, el medi es troba gairebé en el seu estat inicial, el 

medi extern carregat positivament i el medi intern carregat predominantment de 

manera negativa. El que destaca però, és el canvi momentani del potencial de 

membrana que és de -70 mV inicialment (és a dir, que l’interior és setanta 

vegades més negatiu que l’exterior) i de 40mV a l’absorbir l’ió sodi i de nou -70 

mV a l’alliberar l’ió potassi aproximadament. Aquest procés d’absorció i alliberació 

d’ions es repeteix seqüencialment a cada punt de la membrana, fent així un 

moviment constant d’ions (i un canvi de voltatge intern també constant) tant en 

el medi intern com extern. D’aquest moviment en sorgeix doncs el potencial 

d’acció o “electricitat”. Aquest procés es repeteix fins que l’impuls arribi a la 

següent neurona, però abans ha de passar per l’axó de la cèl·lula inicial. En l’axó 

l’impuls es transmet amb una rapidesa molt major, pel fet que en comptes de 

viatjar punt a punt de l’axó, ho fa a través dels diferents nòduls de Ranvier; punts 

que interrompen la beina de mielina que cobreix l’axó. Seguidament arriba a 
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l’últim nòdul de Ranvier, que transmet el potencial d’acció al botó sinàptic, situat 

just al final de l’axó. Si el potencial d’acció mostra la suficient potència, és capaç 

d’estimular les vesícules sinàptiques, que alliberen uns neurotransmissors 

específics que són captats per les dendrites de la següent neurona. Finalment 

aquests neurotransmissors inicien en la següent neurona, exactament el mateix 

procés que en la neurona anterior. 

Connexions entre neurones: sinapsis i neurotransmissors 

La unió entre una neurona i la següent rep el nom de sinapsi. En la superfície de 

les dendrites es troben unes protuberàncies anomenades botons sinàptics. 

Aquestes protuberàncies també tenen vesícules sinàptiques i mitocondris. Les 

primeres contenen una substància transmissora o neurotransmissor que s’allibera 

a l’espai sinàptic i excita les neurones si és excitador, i inhibeix l’activitat de les 

neurones postsinàptiques si és inhibidor.  

 

 

Imatge 3: anatomia d'una sinapsi 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Synapse#/media/File:SynapseSchematic_lines.svgm).  

 

Quan un potencial d’acció es propaga en un botó presinàptic, la despolarització 

de la membrana fa que un nombre de vesícules es buidin, alliberant d’aquesta 

manera els neurotransmissors a l’espai sinàptic. Aquests neurotransmissors 

provocaran un canvi immediat en la permeabilitat de la membrana postisinàptica, 

el qual originarà una excitació o inhibició de la neurona, tal com s’ha esmentat. 
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Alteracions en la transmissió sinàptica 
• Efecte de l’acidosi i l’alcalosi: l’alcalosi (pH més bàsic de l’habitual) 

augmenta considerablement l’excitabilitat neuronal, tant que sol provocar 

convulsions cerebrals. L’acidosi disminueix l’excitabilitat neuronal i sol 

originar un estat de coma en els pacients. 

• Efecte de la hipòxia: la supressió de l’aportació d’oxigen tot i que sigui 

durant uns pocs segons pot causar la inhibició completa de les neurones, 

fent que l’individu perdi el coneixement.  

• Efecte de fàrmacs: molts medicaments augmenten l’excitabilitat de les 

neurones i altre la fan disminuir. En aquesta taula es mostren les 

substàncies més significatives que afecten  la transmissió sinàptica: 

Medicament Efectes 

Cafeïna  

Augmenten l’excitabilitat neuronal i disminueixen el valor 

mínim que cal per excitar una neurona. 
Teofil·lina 

Teobromina 

Estricnina Augmenta l’excitabilitat neuronal inhibint l’acció d’alguns 

neurotransmissors inhibidors. Això provoca convulsions 

intenses. 

Hipnòtics Augmenten el valor necessari de voltatge per excitar una 

neurona. Això fa que disminueixi l’activitat neuronal de tot 

el cos. Els anestèsics volàtils, a més a més, com són solubles 

en lípids, canvien les característiques de les membranes 

neuronals, fent-les menys sensibles als agents excitants. 

Anestèsics 

volàtils 
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3.3 Defensa davant substàncies nocives 
 

El sistema de defensa del sistema nerviós (SN) és, principalment, la barrera 

hematoencefàlica (BHE). Aquesta barrera, situada entre els vasos capil·lars i 

l’espai intersticial, protegeix el SN ajudant amb el manteniment de la homeòstasi 

de neurones i de les cèl·lules de la glia, i bloquejant l’accés de certes substàncies 

tòxiques.  

 

La BHE està constituïda per una capa simple de cèl·lules endotelials, associades 

a una membrana basal, i una capa quasi continua d’astròctis.            

Però és molt més que una capa passiva de cèl·lules, ja que és un complex 

metabòlic actiu amb múltiples bombes transportadores i receptores de 

neurotransmissors i proteïnes de senyalització.  

 

Els astròcits són un tipus de cèl·lules de la glia que formen part d’aquest sistema 

de defensa gràcies a les seves múltiples funcions. Aquestes cèl·lules són capaces 

de captar neurotransmissors i emmagatzemar-los, subministrar nutrients a les 

neurones ja que estan molt properes a la sang, i reparar el teixit nerviós. 
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4. L’aparell urinari: el ronyó 

4.1 Anatomia 
El ronyó és un òrgan doble situat a la zona peritoneal del cos humà. El color 

d’aquest és marronós i presenta una mida de 12 x 6 x 3 cm3 i un pes de 150 

grams cadascun dels ronyons. La seva forma és ovalada, amb una part central 

còncava anomenada hil renal, format per l’urèter, l’artèria i la vena renal. Aquest 

òrgan es mostra altament irrigat,  ja que és l’encarregat de depurar la sang que 

hi arriba i originar l’orina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observem el ronyó des de l’interior, la capa més superficial s’anomena càpsula 

renal. Seguidament trobem una zona amb major volum, el còrtex renal, que 

normalment té una forma granulada. Dins del còrtex es poden observar els 

capil·lars que desemboquen en diferents corpuscles de nefró, unes diminutes 

estructures constituïdes per un glomèrul renal i la càpsula de Bowman. 

  

Fotografia 10: part externa d'un ronyó de porc. 
Fotografia 11: secció d'un ronyó de porc. 
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El glomèrul és la unitat anatòmica funcional del ronyó que s’encarrega de la 

filtració del plasma sanguini. Està format per un conjunt de vasos sanguinis i la 

capa que l’envolta és la càpsula de Bowman, una bicapa composta per la capa 

interna visceral i una capa exterior parietal.  

A continuació es poden observar unes cavitats amb un component diferent.                  

El conjunt de les cavitats se l’anomena medul·la renal, que conté de 8 a 10  

piràmides de Malphigi. Entre les piràmides s’observa unes separacions amb el 

nom de columnes de Bertini. El vèrtex de les piràmides coincideix amb els 

conductes excretors de Bellini i aquests finalitzen en el calze major i menor que 

a la vegada conclouen en la pelvis renal. Entre els diferents calzes menors hi ha 

un espai d’un color més blanquinós que es coneix com a pelvis renal, que 

recol·lecta l’orina produïda cap a l’urèter, que a la seva vegada connecta amb la 

bufeta orinària.   

4.2 Fisiologia 
El ronyó com a òrgan presenta les següents funcions:  

- Excreta substàncies metabòliques de rebuig, substàncies tòxiques i de 

diferents hormones. 

- Controla el volum i la composició dels líquids corporals. 

- Regula la pressió arterial i l’equilibri àcid-base. 

- Participa en la glucogènesi. 

- Intervé en un procés vital del sistema urinari que és la filtració del plasma 

sanguini per tal de crear l’orina, substància abundant d’urea, per excretar 

les últimes substàncies de rebuig en l’organisme. 

Cadascuna de les parts del ronyó mostra una funció característica: 

- La càpsula renal s’encarrega de protegir el ronyó. 

- El còrtex renal conté els vasos sanguinis que arriben al ronyó. És en 

aquest on es produeix la filtració de la sang. 
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- Les columnes de Bertini permeten el pas de la sang a través de tot el 

ronyó ja que dins seu conté artèries i venes per a que la sang pugui entrar 

i sortir del ronyó. 

- La medul·la renal té la funció principal de crear l’orina, gràcies a les 

nefrones que contenen les piràmides de Bellini; la nefrona és la unitat 

estructural bàsica del ronyó encarregada de la purificació de la sang, 

aquesta abunda sobretot a l’interior de les piràmides renals i al còrtex 

renal.  

- El vèrtex de la piràmide la posa en contacte amb el calze menor; a 

aquest punt se l’anomena papil·la de la piràmide.  

- El calze menor transporta l’orina creada pel ronyó al calze major. 

- El calze major aboca l’orina en la pelvis renal. 

- La pelvis renal transmet l’orina a l’urèter, uns tubs musculars que 

impulsen l’orina cap a la bufeta urinària. 

 

Fotografia 12: grup de cèl·lules del còrtex renal d'un ronyó de porc, observades a 400x. També 
es poden observar diversos glòbuls vermells (tenen forma arrodonida i es veuen representats de 
color més vermellós). Tinció Diff-Quick. 
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Una de les estructures més importants és la del glomèrul renal, que està compost 

pels capil·lars glomerulars, la càpsula de Bowman, els podòcits, la membrana 

basal glomerular, el mesangi, l’endoteli i la barrera de filtració glomerular.                   

El procés s’inicia quan la sang entra en els capil·lars dels glomèruls a partir de 

l’arteriola aferent, subdivisió molt petita de la artèria renal, i travessa la càpsula 

de Bowman fins arribar al glomèrul renal on allà entraran en contacte amb una 

capa de cèl·lules anomenada endoteli. Aquest endoteli és essencial per a la 

filtració de la sang i la creació de l’orina. 

Aquestes són les funcions i components de cada part del glomèrul renal: 

- Capil·lars glomerulars: aquests entren dins de la definició de capil·lars 

fenestrats o viscerals, es a dir, capil·lars que contenen porus en les seves 

parets d’uns 60 – 80 nm de diàmetre, però, el que els diferencia dels 

capil·lars fenestrats que apareixen en el pàncrees és que no mostren un 

diafragma que tapi aquests porus. A més a més, les parets dels capil·lars 

glomerulars són capaces d’impedir el pas de gairebé qualsevol proteïna 

plasmàtica. 

- Càpsula de Bowman: aquesta esta formada per un epiteli simple del 

que sorgeix l’arteriola aferent. Aquest es situa en la part més externa del 

glomèrul renal i delimita l’espai anomenat espai urinari. La capa interna 

de la càpsula, capa visceral, està composta per un tipus de cèl·lules 

anomenades podòcits. 

- Membrana basal glomerular: aquesta membrana està composta per 3 

capes, entre capa i capa s’hi troben unes substàncies que disminueixen la 

permeabilitat de la membrana basal; així doncs, la funció principal 

d’aquesta membrana és impedir el pas de macromolècules en forma 

mecànica i elèctrica.  

- Mesangi renal: agrupació de cèl·lules mesangials que tenen la funció de 

regular el flux de sang per l’interior del glomèrul renal. També hi ha una 

petita porció de les cèl·lules mesangials que s’encarreguen de donar 

suport vascular. Una altre funció d’aquestes cèl·lules és la de fagocitar 
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qualsevol component de rebuig que es trobi en la membrana basal 

glomerular.  

- Endoteli:  capa amb porus d’entre 70 a 100 nm de diàmetre, les cèl·lules 

que la componen es troben carregades negativament i tenen la 

particularitat de permetre el pas de substàncies de baix pes molecular a 

diferència d’altres membranes, no obstant, no és una membrana eficient 

per evitar elements macromoleculars.  

- Barrera de filtració glomerular: aquesta estructura s’encarrega de 

l’ultra filtratge del plasma sanguini. Per fer això separa la llum dels 

capil·lars glomerulars de la llum de l’espai urinari en la càpsula de 

Bowman. Tots els elements que travessen aquesta barrera s’aboquen a 

l’espai urinari de la càpsula de Bowman. 

 

L’alcohol, quan no es completament emmagatzemat en el fetge perquè es troba 

saturat sol arribar als ronyons al ser filtrat per la sang. Ja hem mencionat abans 

els efectes que mostra l’alcohol en les cèl·lules i aquests efectes no són una 

excepció pel ronyó. Al entrar per la vena renal i endinsar-se en les piràmides 

renals, l’alcohol és filtrat per les nefrones, que comencen a patir modificacions 

en el seu ADN. Aquest alcohol serà excretat un cop transformat en orina, però 

l’alteració de les nefrones porta com a conseqüència la mal funció del sistema 

urinari, donant a lloc a llarg termini, malalties greus com la insuficiència renal.  
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5. Estrès oxidatiu 

5.1 Respiració cel·lular 

Totes les cèl·lules utilitzen energia emmagatzemada en molècules d'ATP 

(trifosfat d'adenosina). Aquest, però, no és abundant en els aliments que ingerim, 

per tant el nostre organisme ha de sintetitzar tals molècules, i ho fa a partir de 

la glucosa, perquè aquesta sí que és una gran font d'energia que trobem en molts 

aliments però no pot ser utilitzada directament per les cèl·lules. 

La sèrie de processos per sintetitzar les molècules d'ATP a partir de glucosa és la 

respiració cel·lular. 

Hi ha dos tipus de respiració cel·lular amb l’objectiu d’obtenir energia: 

l'anaeròbica i l'aeròbica. L'anaeròbica es caracteritza per la manca d'oxigen en 

tots els processos, i l'aeròbica, en la que se centra en el nostre estudi, utilitza 

oxigen en algunes reaccions i per tant la glucosa s'oxida completament. 

La respiració cel·lular aeròbica es pot resumir en la següent equació i etapes: 

C6H12O6 + 602 +36ADP + 36Pi (grup fosfat) → 6CO2 +6H2O + 36ATP (energia) 

1. Glucòlisi. 

2. Oxidació pirúvica. 

3. Cicle de Krebs. 

4. Fosforilació oxidativa 

  

Glucòlisi 

Com ja s'ha esmentat la glucosa és una molècula energètica, però la cèl·lula no 

la pot aprofitar directament, per això en aquesta etapa, que es duu a terme en 

el citoplasma, la glucosa es divideix en dos piruvats (molècules d'àcid pirúvic). 

Aquesta divisió succeeix gràcies a deu reaccions, i durant aquestes es necessiten 

dues molècules d'ATP, però al final se'n produeixen quatre, obtenint per tant 

dues noves molècules d'ATP i dos ions NADH, que són la forma reduïda del NAD+ 

(nicotinamida adenina dinucleòtid), sent per tant donadors d'electrons en 

processos cel·lulars. 
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L'equació que resumeix la glucòlisi és la següent: 

glucosa + 2ADP + 2Pi + 2NAD+ → 2 piruvats + 2ATP + 2NADH + 2H+ 

  

Oxidació pirúvica 

L'oxidació pirúvica és una sèrie de reaccions químiques que connecten la glucòlisi 

amb el cicle de Krebs. 

Comença quan els piruvats, obtinguts a la glucòlisi, són transportats a la matriu 

del mitocondri. 

En aquesta etapa succeeixen els següents tres processos: 

1. S'extreu diòxid de carboni dels piruvats i és alliberat com a rebuig quan 

exhalem. (Descarboxilació) 

2. Cada molècula NAD+ guanya dos ions d'hidrogen (dos protons i dos 

electrons) del que queda dels piruvats, oxidant-los, i aquests esdevenen àcid 

acètic. (Deshidrogenació) 

3. Un compost anomenat coenzim A (CoA) s'adhereix a l'àcid acètic formant 

l'Acetil-CoA, i entra a formar part del cicle de Krebs. 

  

El cicle de Krebs 

El cicle de Krebs és una sèrie de reaccions que consta de vuit fases que tenen 

lloc a la matriu del mitocondri. És cíclic perquè un dels productes obtinguts en 

l’última fase és un reactiu en la primera. 

Aquest cicle comença quan l'Acetil-CoA es condensa amb l’oxaloacetat per formar 

un citrat, i té com a principal objectiu expulsar els carbonis en forma de CO2 i 

transferir energia de molècules orgàniques a ATP, NADH i FADH2.                                       

L'FADH2 és la forma reduïda de l'FAD+ (flavina adenina dinucleòtid) i per tant, 

cedir electrons en processos cel·lulars. 
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Processos clau en el cicle de Krebs: 

- Quan l'Acetil-CoA entra en el cicle s'allibera el CoA i es pot reutilitzar en el 

següent piruvat. 

- Durant el cicle complet un total de tres NAD+ i un FAD+ són reduïts per 

formar tres NADH i H+ i un FADH2. 

- En el cicle, l'ADP es junta amb el Pi per formar ATP. 

- Durant un cicle complet es produeixen dues molècules de CO2, les quals 

són alliberades com a rebuig. 

  

Fosforilació oxidativa 

En el complex I s’extreuen dos electrons del NADH creats durant la glucòlisi i els 

transporta fins al coenzim Q. Perquè aquests electrons arribin al coenzim Q, han 

de ser transportats amb del mononucleòtid de flavina, quan aquest es vegi reduït 

per una proteïna composta majoritàriament per sulfat de ferro. El moviment 

d’aquests dos electrons extrets del NADH permet el pas de 4 protons, situats 

inicialment en la matriu mitocondrial, a l’espai intermembranós. 

Imatge 4: estructura d'un mitocondri (http://www.slideshare.net/oribara/biologia-2n-batxillerat-

u09-la-membrana-plasmtica-orgnuls-membranosos). 
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En el coenzim Q coincideixen els electrons procedents del complex I i II, que 

seran transportats, juntament amb dos protons, cap al complex III. 

Un cop els electrons arriben al complex III es desplacen a partir d’un seguit de 

molècules molt semblants que les del complex I. Inicialment el citocrom b rep els 

electrons i els transfereix de nou a una proteïna de sulfat de ferro. A diferència 

del complex I, aquest solament permet el pas de dos protons de la matriu 

mitocondrial a l’espai intermembranós. Això, és pel fet que els dos protons que 

transportava el coenzim Q també són enviats a l’espai intermembranós. 

El citocrom c permet l’arribada dels electrons al complex IV, on gràcies al citocrom 

a aquests s’enllaçaran amb oxigen formant així superòxid O2-. 

Tot aquest transport d’electrons origina una força coneguda com a força protó-

motriu, que atorga als protons situats a l’espai intermembranós l’energia 

necessària per activar l’ATP sintetasa i poder retornar els H+ a la matriu 

mitocondrial. L’ATP sintetasa s’aprofitarà d’aquesta energia per crear ATP a partir 

d’un fòsfat inorgànic i ADP. 

Finalment, els protons que han pogut retornar a la matriu mitocondrial són 

enllaçats amb el resultat de la cadena, el superòxid, generant així molècules 

d’aigua, que també són molt importants per a les funcions vitals de la cèl·lula. 

  

 

Imatge 5: representació esquemàtica de la cadena transportadora d'electrons 
(http://www.dfiles.me/electron-transport-chain-complex-3.html) 
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5.2 Espècies reactives de l’oxigen i estrès oxidatiu 

Les espècies reactives de l’oxigen o ROS són radicals molt reactius que 

contenen oxigen i que són produïdes per molts éssers vius. Un radical és 

qualsevol àtom o molècula que té un o més d’un electró que no intervé en cap 

enllaç i per tant és una espècie química amb molta tendència a reaccionar amb 

altres molècules per tal d’assolir la seva estabilitat. 

Aquestes espècies s’obtenen en la respiració cel·lular en els mitocondris i no solen 

romandre en el temps ja que són tan inestables que com a radicals, reaccionen 

fàcilment amb altres molècules. 

Les espècies reactives de l’oxigen són les següents: 

Fórmula Nom Característica principal en altes concentracions 

·O2- Anió superòxid 

Es forma en moltes reaccions d’autooxidació en 

la cadena de transport d’electrons. Aquest ió es 

pot convertir en radicals encara més agressius i 

a la llarga pot danyar l’ADN. També pot fer que 

algunes proteïnes alliberin Fe2+ 

H2O2 
Peròxid 

d’hidrogen 

Reactiu amb totes les biomolècules presents a la 

cèl·lula 

·OH Radical hidroxil  
És extremadament reactiu amb la majoria dels 

components cel·lulars 

ROOH 
Hidroperòxid 

orgànic 

Reacciona amb lípids, bases dels àcids nucleics i 

altres components 

RO· Alcoxi- Participen en la reacció de peroxidació de lípids, 

procés on els radicals s’apropien d’electrons dels 

lípids presents a les membranes cel·lulars 
ROO· Peroxi- 

HClO Àcid hipoclorós  
Oxida els components de les proteïnes 

ONOO- Peroxinitrit 
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En condicions normals, les ROS són necessàries per a la cèl·lula ja que 

contribueixen en la producció d’algunes hormones i en la senyalització cel·lular, 

així com també es generen com a defensa envers diversos bacteris. Tot i això, la 

cèl·lula ha de regular la concentració d’aquests radicals i per tant, disposa de 

mecanismes antioxidants com per exemple la catalasa, la superòxid dismutasa o 

el glutatió (GSH). 

Les ROS únicament són perjudicials quan la seva concentració és major a la 

d’antioxidants cel·lulars. Aquest fenomen rep el nom d’estrès oxidatiu i implica 

que les ROS reaccionin amb components de la pròpia cèl·lula i causin efectes, a 

vegades irreversibles, com per exemple l’apoptosi o la necrosi.                                       

Aquest desequilibri entre ambdues concentracions està causat normalment per 

l’excessiva producció d’aquests radicals. Ara bé, les causes d’aquesta 

sobreproducció poden ser moltes i molt diverses. 

L’estrès oxidatiu està involucrat en molts processos patològics i malalties molt 

diverses que posteriorment es mencionaran. 
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5.3 Producció i eliminació de les espècies reactives de 
l’oxigen 

Com hem definit anteriorment, l’estrès oxidatiu es produeix quan hi ha un 

desequilibri a l’interior de la cèl·lula entre la producció de radicals lliures 

(molècules que són altament inestables al presentar un nombre indeterminat 

d’electrons no emparellats) i la capacitat de la cèl·lula de, a partir d’antioxidants, 

evitar els efectes nocius que els radicals lliures produeixen. 

 

Les fonts de producció de radicals lliures poden ser tant externes com internes. 

Alguns exemples de fonts externes són el tabac, drogues específiques com 

l’alcohol, la radiació, l’ozó i productes contaminants pel medi ambient, entre 

d’altres. Alguns exemples de fonts internes són les inflamacions, la isquèmia, la 

fagocitosis o com ja hem dit anteriorment, la pròpia respiració cel·lular. 

 

La cèl·lula produeix en major abundància un tipus concret de radicals lliures: les 

ROS. Aquestes es produeixen majoritàriament en la matriu mitocondrial.                               

És essencial especificar que si el mitocondri genera correctament ATP, la 

producció d’aquestes ROS, en concret del superòxid, és molt baixa.  

 

La producció de superòxid per part dels mitocondris es duu a terme en dues 

situacions específiques:  

 

1. Quan hi ha una alta concentració de NADH i NAD+ en la matriu 

mitocondrial. 

 

2. Quan el mitocondri no produeix ATP i la força necessària per transportar 

protons de la matriu mitocondrial a l’espai intermembranós no és suficient, 

i una baixa quantitat de coenzims Q. 
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En condicions normals, la força protó-motriu generada pel transport d’electrons 

és la suficient com per aconseguir que totes les molècules de superòxid s’enllacin 

amb els protons procedents de l’espai intermembranós. 

Quan la respiració cel·lular es veu danyada, la producció d’ATP disminueix. Un 

dels motius per això és que la força protó-motriu és insuficient per a que el protó 

situat en l’espai intermembranós travessi l’ATP sintetasa. Com conseqüència, la 

cèl·lula no disposa de suficients H+ com per formar H2O a partir del superòxid 

que genera la cadena transportadora d’electrons, i per tant, els electrons 

d’aquesta molècula romanen desaparellats.  

No obstant, quan les molècules transportadores d’electrons abunden en la cèl·lula 

(principalment el NADH), la producció final de superòxid és excessiva i la cèl·lula 

no disposa dels protons necessaris com per formar H2O. 

Aquestes dues situacions mostren la creació de superòxid que, tot i ser el més 

abundant, no és pas l’única ROS creada per la cèl·lula. Principalment, del 

superòxid se’n deriva el peròxid d’hidrogen. 

 

El procés d’eliminació de les ROS requereix que el superòxid es trobi unit a un 

altre tipus de radical lliure. (ROO- o ROOH). Per aconseguir la unió del superòxid 

amb un radical, inicialment es transforma en OH- i s’enllaça a RH (radical amb 

hidrogen), el qual dóna lloc al R + H2O , que amb la intervenció de O2 finalment 

s’obté el ROO-. 

 

El procés de eliminació dels ROS es caracteritza perquè hi intervenen tant enzims 

antioxidants, com antioxidants no enzimàtics. 

 

Els enzims antioxidants els classificarem començant per la superòxid dismutasa i 

la catalasa i finalitzant amb la glutatió peroxidasa i la glutatió reductasa. 

La superòxid dismutasa garanteix i s’encarrega de transformar el superòxid en 

una molècula encara més inestable, que segueix sent part de les ROS, coneguda 

com a peròxid d’hidrogen (H2O2). El motiu pel què origina una molècula més 



La paradoxa de l’alcohol   Albert Gil, Pablo Haasnoot i Laura Retamar 

41 
 

inestable és bàsicament per facilitar i incrementar la velocitat del procés de 

neutralització que segueix a la creació del H2O2. 

La catalasa permet aquest procés de neutralització en la que s’uneixen dues molècules 

de peròxid d’hidrogen donant lloc a dues molècules d’aigua i una d’oxigen. Vet aquí les 

dues reaccions explicades: 

 

1. 2O-
2 + 2H+  � H2O2 + O2 (reacció catalitzada per la superòxid dismutasa) 

 

2. 2H2O2  � 2H2O  +  O2 (reacció catalitzada per la catalasa) 

 

L’ús d’aquest sistema és molt més freqüent en les cèl·lules que requereixen una 

major quantitat d’oxigen com les cèl·lules del fetge. 

 

L’altre sistema de protecció dins del grup d’enzims antioxidants són la glutatió 

peroxidasa i la glutatió reductasa.  

 

Per altra banda, com ja hem mencionat, hi ha un seguit d’antioxidants no 

enzimàtics que també faciliten la secreció de les ROS. Un dels més importants és 

el glutatió (GSH), una molècula antioxidant que es troba en abundància en les 

cèl·lules. També són antioxidants les vitamines A, C i E, l’albúmina i molts d’altres. 

La reacció que es produeix amb el superòxid és molt semblant entre tots els 

antioxidants mencionats: per exemple, una reacció redox entre el radical i 

l’antioxidant que aconsegueix l’oxidació del radical lliure. 
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5.4 Resposta cel·lular davant l’estrès oxidatiu 

La cèl·lula, davant de certs estímuls com l’estrès oxidatiu que modifiquin el medi 

en el que es desenvolupa, és obligada a aquesta a realitzar certs canvis genètics 

i estructurals per tal d’adaptar-se als canvis.  

Si malgrat els canvis cel·lulars, aquests estímuls continuen sent presents, la 

cèl·lula entra en el període conegut com a estat d’alarma, en la que iniciarà la 

síntesi d’unes proteïnes específiques capaces de degradar la membrana cel·lular, 

que desembocarà amb la pròpia mort de la cèl·lula, és a dir, es dona lloc a 

l’apoptosi.  

El procediment és bastant senzill: les proteïnes generades per l’excés de ROS 

obligaran a la cèl·lula a modificar l’expressió dels seus gens. Si els canvis produïts 

en la cèl·lula són eficients per adaptar-se al nou medi, aquesta sobreviurà. En 

canvi, si la cèl·lula és incapaç d’eliminar o regular aquest estímul, aquesta morirà. 

El fenotip d’un ésser viu, en aquest cas, el de la cèl·lula, no es veu determinat 

únicament pel seu ADN, sinó que també per l’expressió dels seus gens. La ciència 

que estudia els principals mecanismes que modifiquen l’expressió gènica és 

l’epigenètica. 

Per mostrar un exemple de mecanisme epigenètic a continuació es descriurà la 

metilació del ADN, ja que és un dels mètodes més comuns on s’inhibeix la 

transcripció genètica.  

En aquest procés s’uneix un grup metil al carboni 5 d’una citosina. La presència 

de la molècula resultant també actua com a senyal per a les altres molècules que 

intervenen en la modificació de l’expressió genètica. 
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Imatge 6: catalització de la metilització de l'ADN 
(http://www.ks.uiuc.edu/Research/methylation/)  

La molècula que catalitza la unió de l’ADN amb un grup metil és l’ADN-

metiltransferasa.  

5.5 Lesions produïdes per l’estrès oxidatiu 

L’estrès oxidatiu més sever pot causar la necrosi (una mort cel·lular poc 

controlada, més agressiva i que afecta a un conjunt de cèl·lules), i fins i tot els 

nivells més moderats d’estrès oxidatiu poden induir l’apoptosi (o mort cel·lular 

programa i controlada).  
Algunes de les lesions i efectes que provoca l’estrès oxidatiu a llarg termini són 

les següents: 

- Trastorns neurodegeneratius com ara la malaltia de Parkinson, l'esclerosi 

múltiple i la malaltia d’Alzheimer 

- Mutagènesi i càncer 

- Trastorns del cor i vasos sanguinis , com ara la insuficiència cardíaca, atacs 

de cor, l’aterosclerosi i la isquèmia cardíaca 

- Afeccions pulmonars com l'emfisema i càncer de pulmó 

- Síndrome de fatiga crònica 

- Les cataractes i trastorns de la visió 

- L'artritis i la malaltia inflamatòria 

- Diabetis 

- Malalties del ronyó 

- Pancreatitis 

- Trastorns intestinals com ara la malaltia inflamatòria de l'intestí 

- Lesions de la pell , com ara les causades per la radiació solar 
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- Malalties autoimmunes 

5.6 L’estrès oxidatiu en la pràctica real: biomarcadors 

La localització i els efectes de les lesions produïdes per l’estrès oxidatiu poden 

ser avaluats mesurant diversos marcadors de la lesió provocada.  

Això és molt útil ja que permet determinar el grau d’estrès oxidatiu d’un pacient, 

i d’aquesta manera idear el millor tractament, i també per desenvolupar noves 

estratègies preventives per evitar els danys que causa aquest fenomen. 

S’han avaluat nombrosos marcadors de la lesió oxidativa, però la majoria no 

tenen la suficient sensibilitat o especificitat, i a més a més la determinació 

d’aquests marcadors no aporta informació sobre on es produeix l’estrès oxidatiu. 

 

Marcadors de la peroxidació lipídica 

La tècnica més emprada per detectar la peroxidació lipídica és la de l’àcid 

tiobarbitúric. El compost que reacciona amb l’àcid tiobarbitúric és el 

malondialdehid (el metabòlit tòxic generat en la peroxidació lipídica) el qual forma 

un complex que pot ser quantificat amb tècniques d’espectrofotometria.  

La reacció de l’àcid tiobarbitúric es determina normalment en el plasma i no 

mesura adequadament la peroxidació lipídica ja que molts aldehids reactius, 

incloent el malondialdehid, no són productes específics de la peroxidació lipídica. 

 

Marcadors de la lesió d’ADN 

La determinació de 8-hidroxi-desoxiguanosina s’utilitza com a marcador de la 

lesió oxidativa de l’ADN. Aquest producte es pot quantificar mitjançant tècniques 

de HPLC (high performance liquid chromatography) o d’espectrometria de 

masses.  

La quantificació de 8-hidroxi-desoxiguanosina es determina en orina i tampoc 

indica el lloc on s’ha produït la lesió. 
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Determinació de glutatió 

El glutatió és un antioxidant molt important produït de forma natural per la pròpia 

cèl•lula. La concentració de glutatió reduït (GSH) i glutatió oxidat (GSSG) en el 

plasma sanguini dóna una idea de l’estrès oxidatiu.  

S’han desenvolupat diversos processos per a la seva mesura, tant 

espectrofotomètrics com fluorimètrics o de quimioluminescència.  

És important la correcta manipulació de la mostra, ja que s’ha d’evitar l’oxidació 

del GSH i la sobreestimació del GSSG. La concentració de GSH descendeix amb 

l’edat tot i que en ancians amb bona activitat física i mental, els seus nivells es 

mantenen elevats.  

El descens de la concentració plasmàtica de GSH, amb una elevació de la relació 

GSSG/GSH estan associats amb l’estrès oxidatiu en moltes malalties. 
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6. L’alcohol: metabolisme, mecanismes d’acció i dosis 
del seu consum moderat 

6.1 Metabolisme i mecanisme de l’alcohol 

L'alcohol o etanol (CH3CH2OH) és una molècula que degut a la seva mida petita 

i el seu grup hidroxil és soluble en mitjans aquosos i lípids. Això li permet 

traspassar fàcilment membranes biològiques importants, com la barrera 

hematoencefàlica, per simple difusió passiva, afectant un gran nombre d’òrgans 

i processos biològics en el cos humà. 

Després d'ingerir alcohol aquest és absorbit majoritàriament en l’intestí prim i es 

distribueix per tot l’organisme a través de les venes. La vena porta drenarà el 

fetge amb la sang que conté alcohol i així s’iniciarà el metabolisme de l’alcohol, 

el qual consisteix a exposar-lo a diversos enzims per donar lloc a productes que 

siguin menys tòxics i més fàcils d‘excretar.  

Mentre que la velocitat d’absorció de l’alcohol depèn de si l'estómac es troba buit 

o ple, l’eliminació de l’alcohol varia per factors com la dieta, l’edat, l’hora del dia, 

la raça... Els efectes causats per l’alcohol també són diferents entre els individus. 

Cal dir que fins i tot després d’un consum moderat d’alcohol la concentració 

d’alcohol en sang (CAS) és considerable (entre 10 i 20 mM) i és suficient per 

provocar estrès oxidatiu (Wei et al. 2015). 

En el procés de l'oxidació de l'etanol estan involucrades almenys tres vies 

enzimàtiques diferents. La via més significativa s'inicia per l'alcohol 

deshidrogenasa (ADH). Aquest enzim necessita un portador d’electrons, la NAD+, 

per poder oxidar l'alcohol a acetaldehid (CH3CHO), en el citosol dels hepatòcits 

majoritàriament. En aquesta reacció el NAD+ es redueix i per tant es forma NADH. 

A continuació, l'acetaldehid entra al mitocondri, on s'oxida en acetat gràcies a 

l’enzim aldehid deshidrogenasa (ALDH). El NADH resultant entrarà a la cadena 

transportadora d’electrons per ser oxidat. La seva oxidació donarà lloc a la 

formació de ROS. 
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L’acetaldehid, el producte intermedi d’aquestes reaccions, és tòxic en les cèl•lules 

ja que té la capacitat d’enllaçar-se en els monòmers de biomolècules de gran 

importància, com el nostre ADN o proteïnes. La formació d’aquests enllaços pot 

arribar a ser carcinògena. Aquest producte intermedi també forma enllaços amb 

els neurotransmissors, alterant aquest sistema de senyalització. 

A diferència de l’anterior, l’acetat no és tan nociu i s’oxida per donar CO2 en el 

cor, el múscul esquelètic i les cèl•lules del cervell. Tot i així, l’acetat és un 

depressor del sistema nerviós i també afecta a diversos processos metabòlics. 

La segona via principal per al metabolisme de l'etanol és el sistema oxidatiu 

microsomal de l'etanol (MEOS), en el qual intervé l’enzim CYP2E1 del grup 

d’isoenzims del citocrom P450. Aquest és trobat en els microsomes i vesícules de 

les neurones, principalment. La via MEOS s'indueix en els individus que 

consumeixen alcohol crònicament i genera ROS. 

El tercer mecanisme ocórre en els peroxisomes a través de l'activitat de la 

catalasa amb la presència de peròxid d'hidrogen (H2O2). Tot i així, aquesta via 

oxidativa es considera minoritària excepte quan l’individu es troba en dejú. 

Finalment, també hi ha vies no oxidatives per metabolitzar l’alcohol. Aquestes 

resulten en la formació d'àcids grassos etil èsters. 

Tot i que el fetge és el principal òrgan per metabolitzar l’alcohol digerit, l’estómac 

també contribueix en el primer pas del seu metabolisme. L’alcohol també és 

metabolitzat amb teixits com el cervell, el qual, a diferència dels darrers òrgans, 

conté baixes l’enzim alcohol deshidrogenasa, així que utilitza el CYP2E1 i la 

catalasa. 
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Esquema de les vies del metabolisme de l'alcohol. 

 

6.2 Mecanismes d’acció de l’alcohol en els diferents teixits 

L’etanol també té efectes directes en el miocardi, el teixit tiroïdal i el teixit hepàtic. 

No obstant, els mecanismes d’acció de l’etanol en aquestes cèl·lules encara no 

s’ha descobert. Tot i així, l’acció molecular de l’etanol en les neurones es coneix 

parcialment des de fa més d’una dècada.  

L’alcohol modifica les membranes cel•lulars i com que és una molècula lipòfila, 

es dissol en la bicapa lipídica que constitueix aquestes membranes, i causa un 

augment en la seva fluïdesa. Aquest canvi deu alterar el funcionament de 

receptors específics o de canals de ions, i com a resultat, es donen molts canvis 

de conducta a causa de l’etanol. 

Els receptors específics que s’han associat amb els efectes de l’etanol inclouen el 

de l’àcid γ- aminobutíric (GABA) i el del N-metil-D-aspartat (NMDA). Els efectes 

de l’etanol exalten la funció inhibidora del receptor GABA, provocant relaxació, 

disminució de l’ansietat i atàxia (pèrdua de control dels moviments corporals).          

El bloqueig de la funció excitadora del receptor NMDA també contribueix a 

aquests efectes. 
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No obstant, el mecanisme d’acció dels efectes de l’alcohol és difícil de trobar ja 

que afecta a tots els sistemes i processos neuroquímics i endocrins. 

6.3 El consum moderat d’alcohol: què és? 

Les fonts que actualment informen sobre què és el consum moderat d’alcohol 

semblen que no arribin a un acord sobre quines dosis són les que separen el 

consum moderat del consum abusiu. 

A continuació, però, s’especifica quina és aquesta línia de separació, segons dues 

de les fonts més fiables dins de la comunitat mèdica i científica: Mayo Clinic i el 

NIAAA dels Estats Units (National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism). 

Considerant que una beguda, segons aquestes dues fonts, és: 

Imatge 7: volum d'alcohol corresponent a una unitat, en diferents begudes 

(https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption/what-standard-drink) 
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El consum moderat, segons Mayo Clinic i el NIAAA: 

- No és més que 3-4 begudes per a cada episodi de consum.  

- És 1 beguda al dia per dones i 2 per homes menors de 65 anys, i 1 per 

homes majors de 65 anys, al dia és el màxim d’un consum moderat. Això 

equival a 12-14 grams/dia en homes majors de 65 anys i dones, i 24-28 

grams/dia en homes menors de 65 (ja que segons 1 beguda= 12-14 grams 

d’alcohol). 

- Per tant, si es fan càlculs, la concentració límit d’alcohol en el consum 

moderat és 1,74·10-2 M o 17,4 mM o 17,4 mmol/L, que és el mateix que 

0,0174 mmol/mL. 

El consum moderat d’alcohol també està determinat per quant de ràpid beus, i 

com a resultat, es considera moderat fins a una CAS menor a 0.055 dues hores 

després de la ingesta de l’última beguda, en la majoria dels països europeus. 
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Treball de camp 
La comunitat científica encara no ha pogut avaluar en conjunt els efectes de 

l’alcohol. Sí que se sap que l’alcohol en abús només presenta desavantatges però 

l’impacte en la salut del consum moderat està poc determinat.                         

Actualment, diversos metges i dietistes recomanen als seus pacients prendre una 

copa de vi al dia. Si l’alcohol és nociu en abús, però beneficiós en la moderació, 

en quin punt l’efecte de l’alcohol canvia? Com podem saber a partir de quina 

concentració d’alcohol l’efecte d’aquest en el nostre cos és nociu? 

La part experimental d’aquest treball parteix de la següent pregunta: el consum 

moderat d’alcohol és perjudicial per a la salut? Com que aquesta qüestió 

era massa ampla vam plantejar-nos diferents hipòtesis, les quals es mostren en 

el següent esquema: 

 

 

Aquest esquema apareix al llarg de tot el treball de camp per facilitar el seguiment 

i la comprensió de la part pràctica. 
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El nostre grup va començar a treballar per verificar la hipòtesi 1A. Donat que els 

resultats no van ser concloents, es va obrir una segona via d’investigació sota la 

hipòtesi 1B. Els resultats d’aquesta segona línia de recerca tampoc van ser 

concloents. Arribats a aquest punt, vam optar per obrir una tercera línia de 

treball, la qual correspon a la hipòtesi 1C. En aquesta, vam concloure que els 

riscos el consum moderat d’alcohol superen els beneficis, de manera que ens 

vam plantejar la següent pregunta: com podem reduir els riscos que 

comporta l’alcohol? D’aquí sorgeixen les hipòtesis 2 i 3, desenvolupades en la 

part 2 i 3 del treball de camp, respectivament.  

Totes les hipòtesis que es presenten en aquest treball van ser resoltes seguint el 

mètode científic, el qual es basa en la formulació d’una suposició i un seguit de 

passos que s’han de seguir per tal d’arribar a verificar-la o refutar-la. Aquest 

seguit de passos és la metodologia. En el nostre treball s’han buscat i ideat els 

mètodes més oportuns i adients per tal d’arribar a la conclusió més fiable i 

encertada. Això és clarament apreciable ja que hem emprat des de mètodes de 

recerca bibliogràfica, fins a enquestes i cultius cel·lulars. 

El fet que el treball de camp fos multidisciplinari i transversal va enriquir molt el 

nostre projecte ja que ens va permetre avaluar l’alcohol des de diferents punts 

de vista o àmbits, tal com es veurà a continuació.  
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7. Part 1: la moderació és perjudicial? 
A continuació es desenvolupa tota la part 1 del nostre treball de camp, seguint 

l’esquema explicat anteriorment:  

 

Hipòtesi 1A 

 «Les cèl·lules tractades amb alcohol presenten menys concentració 

de β-actina respecte les cèl·lules no tractades amb alcohol». 

L'actina és una família de proteïnes globulars que formen els microfilaments de 

les cèl·lules eucariotes, en una concentració de més de 100 mM. El pes molecular 

d'una proteïna actina és aproximadament 42 kDa. Els microfilaments són un dels 

components principals del citosquelet, el qual és essencial per a les funcions 

cel·lulars importants com la mobilitat, moviment d’orgànuls, unions cel·lulars, 

forma de la cèl·lula i la contracció durant la divisió cel·lular. Finalment, l'actina 

juga un paper important en el control de l'expressió gènica. 

La β-actina és una isoforma d’aquest grup de proteïnes i es troba en la majoria 

de cèl·lules eucariotes, com a component del citoesquelet, i com a mediadora de 

la motilitat cel·lular interna.  
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A causa de l’estrès oxidatiu que l’alcohol provoca sobre les cèl·lules del nostre 

cos, vam decidir comprovar si la concentració d’aquesta proteïna, en concret de 

la seva forma beta, disminuïa quan cèl·lules de la línia cel·lular HEK 293 eren 

tractades amb alcohol. Això ho vam suposar ja que l’estrès oxidatiu pot alterar el 

citosquelet d’actina (Huot J, Houle F, Marceau F i Landry J; 1997. Bradamante S 

et al.; 2010. Milzani A, DalleDonne I, Colombo R; 2010). 

Per tal de comprovar si la nostra hipòtesi era encertada, es va realitzar una 

transferència western per tal de comparar les concentracions de β-actina en 

cèl·lules no tractades amb etanol i cèl·lules tractades, al departament de 

bioquímica i biomedicina molecular de la Universitat de Barcelona.  

Materials i reactius 

- Cèl·lules HEK 293 

- Anti-β-actina [(C4):sc-47778 de Santacruz Biotechnology] (anticòs 

primari) 

- Anticós contra anti-β-actina [(ab8227) de Origene] (anticòs secundari) 

- Acrilamida/Bis 37.5:1 al 40% (de Flash Chemicals de Mexic S.A de C.V.) 

- Tampó tris 1,5 M amb pH: 8,8.  

- Tampó tris 1,5 M amb pH: 6,8 

- Amoni persulfat (Chemical Corporation JK)  

- SDS (de Massó) 

- TEMED (de Flash Chemicals de Mexic S.A de C.V.) 

- Membrana de nitrocel·lulosa (de Norquímicos LTDA) 

- Etanol (EtOH) 

- Marcador d’electroforesi fluorescent 

- Tanc d’electroforesi 

- Filtres de paper 

- Generador 
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- Tubs d’Eppendorf 

- Micropipeta de 10-100 µL amb les seves puntes corresponents 

- Cambra d’extracció 

Mètode 

Per tal de determinar si l’alcohol fa que les cèl·lules perdin β-actina en el seu 

interior, es va realitzar una transferència western. Aquest procés consisteix en la 

separació de les proteïnes d’una mostra de cèl·lules a partir de l’aplicació d’un 

voltatge corresponent. Posteriorment, es detecta la proteïna d’interès amb el seu 

anticòs corresponent i es visualitza en el gel gràcies a un anticòs secundari. Amb 

raigs de llum UV, es poden diferenciar les bandes de la proteïna d’interès de la 

resta. El gruix de la banda de la proteïna d’interès és proporcional a la seva 

concentració en la mostra. Això requereix abans de tot, la creació d’un gel 

d’acrilamida, essencial per al procés posterior anomenat electroforesi. 

El gel d’acrilamida és una substància que presenta una estructura en xarxa, 

presentant així forats en ella. A més a més, el gel d’acrilamida està compost per 

dues parts que tenen xarxes més amples o més estretes, respectivament. 

Aquestes dues fases es denominen gel separador i gel compactador. Gràcies a 

aquesta estructura, les proteïnes de menor mida són capaces d’arribar a la part 

més inferior del gel, a diferència de les proteïnes més grans.  

Els gels d’acrilamida es poden classificar en diferents tipus depenent de 

l’estructura de la xarxa que el conforma. Per l’anàlisi d’una proteïna com la β-

actina es recomana l’ús d’un gel d’acrilamida SDS 10%.  

Abans de crear el gel però, fou necessari preparar l’estructura en la qual aquest 

fou abocat. Aquesta estructura presenta dues capes de vidre gairebé unides l’una 

amb l’altre. 

Aquests són els passos necessaris per a la creació del gel d’acrilamida: 

1. Es crea inicialment el gel separador amb les següents susbtàncies: 4,04 mL 

de H2O; 3,33 mL d'acrilamida al 40%; 2,5 mL de tampó tris 1,5 molar amb 

acidesa de 8,8; 30 µL d’amoni persulfat 10%; 100 µL de SDS; i 10 µL de 
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TEMED. És necessari recalcar la importància de l’ús d’un extractor en 

manipular el TEMED, ja que és una substància cancerosa si és inhalat. 

2. Una vegada afegit del TEMED el gel separador comença a polimeritzar, 

s’afegeix amb rapidesa al tanc de l’electroforesi amb l’ajut d’una 

micropipeta. 

3. S’inicia la creació del gel compactador. Les substàncies i quantitats 

emprades són molt semblants a les del gel separador: 6,3 mL de H2O; 1 

mL d’acrilamida al 10%; 2,5 mL de tampó tris 1,5 molar amb acidesa de 

6,8; 100 µL d’amoni persulfat, 100 µL de SDS i 10 µL de TEMED. 

 

               Fotografia 13: inserció del gel compactador durant la preparació del gel. 

4. S’afegeix el gel compactador damunt del gel separador i es col·loca 

finalment una pinta, que crea 12 pous, és a dir, 12 separacions en què 

s’abocaran les diferents mostres. 

5. Un cop és creat el gel d’acrilamida amb els seus dos components, es deixa 

refrigerar a 4 °C durant un dia perquè polimeritzi adequadament. 

6. L’endemà es va realitzar l’electroforesi. El gel d’acrilamida s’uneix, 

juntament amb les plaques de vidre en què es troba, al tanc d’electroforesi. 

Aquest tanc presenta dos pols als quals s’aplicarà un voltatge un cop 

carregades les mostres. 

7. S’extreu la pinta amb cura per no trencar els pous. 

8. En el primer pou s’afegeix tampó salí, en el segon la mateixa substància 

combinada amb un marcador, en el tercer de nou tampó salí. En els tres 
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següents es col·loquen les mostres, primer la mostra no tractada que actua 

com a control. Seguidament, la mostra de cèl·lules amb 10 mM d’etanol 

(concentració pròpia del consum moderat) i finalment l’última mostra amb 

etanol 100 mM (concentració pròpia del consum en abús). Aquest ordre, 

que ocupa un total de 6 pous, es repeteix amb el 6 restants. A cada un 

dels pous s’ha utilitzat la mateixa quantitat de la segona rèplica de cada 

substància: 40 µL (30 de la substància i 10 de tampó). 

9. Es connecten els pols positiu i negatiu aplicant un voltatge de 160 V com 

s’ha mencionat anteriorment. Les diferents proteïnes se separaran segons 

la seva mida i càrrega al llarg de cada pou. Aquest és un procés lent i el 

voltatge es manté fins que algunes proteïnes arribin al fons del pou, que 

normalment es produeix entre els 30-60 minuts després de l’inici de 

l’aplicació del voltatge. 

10. Un cop les proteïnes s’han distribuït en els pous corresponents, es 

traslladen del gel a una membrana, això s’aconsegueix a partir d’un procés 

electroforètic. 

11. Es necessiten dos papers que actuaran com a filtres a la membrana de 

nitrocel·lulosa i el gel d’acrilamida amb les proteïnes corregudes. Els papers 

i la membrana han de tenir la mateixa mida que el gel d’acrilamida. Totes 

4 es recobreixen amb tampó salí. 

12. S’ajunten tots quatre amb la següent seqüència: 1- Paper de filtre, 2- Gel 

d’acrilamida, 3- Membrana nitrocel·lulosa, 4- Paper de filtre. És important 

assegurar-se que la part més propera el gel sigui el càtode i la més llunyana 

l’ànode. 

13. S’aplica un voltatge de 160V fins que les proteïnes traspassen el gel i es 

traslladen a la membrana. 

14. S’agreguen els anticossos primari i secundari que permetran la visualització 

de la β-actina en els resultats, durant 24 hores. 

15. Finalment, en un petit contenidor es col·loca la membrana amb tampó salí 

i es tanca perquè no estigui en contacte amb la llum i es manté en un 
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moviment rotacional suau perquè el tampó salí afegit netegi la membrana 

i impedeixi que els anticossos restants que no s’han unit, s’enllacin 

inespecíficament. 

 

Imatge 14: visualització esquemàtica de la unió del gel amb la membrana i els diferents filtres. 
(https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/protein-biology/protein-biology-

learning-center/protein-biology-resource-library/pierce-protein-methods/western-blot-transfer-
methods.html)  

 
Resultats 

Els resultats han estat difícils d’interpetar ja que les bandes estaven difoses. No 

obstant, es pot apreciar com els pous que contenen 10 mM i 100 mM d’etanol 

presenten una major quantitat de β-actina superior a la dels pous amb el control. 

 

Fotografia 15: resultats i rèplica 1: 1.1 (control), 1.2 (EtOH 10 mM), 1.3 (EtOH 100 mM); 

rèplica 2: 2.1 (control), 2.2 (EtOH 10 mM), 2.3 (EtOH 100 mM). 
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Conclusions 

Contra tot pronòstic, els resultats obtinguts desmenteixen la nostra hipòtesi 

inicial. La quantitat de la β-actina ha incrementat en les mostres que contenien 

10 mM i 100 mM d’etanol respecte als controls (pous 1). En un principi això 

sembla beneficiós per la cèl·lula a causa de les importants funcions que exerceix 

la β-actina en les cèl·lules, com bé s’ha esmentat anteriorment. No obstant, 

també es podria interpretar d’una altre forma, i és que la β-actina s’encarrega de 

la regulació de l’expressió gènica, i per tant una sobreexpressió d’aquesta 

proteïna podria, en major o menor mesura, alterar el control de la transcripció.  

Discussions i limitacions 

Llavors, existeixen dues possibles respostes davant la nostra hipòtesi específica: 

- L’alcohol en moderació, tot i presentar els seus efectes negatius, 

incrementa la concentració de beta-actina i per tant podria millorar i 

optimitzar el moviment dels orgànuls cel·lulars, presentant així alguns 

efectes positius en el seu consum. 

- L’alcohol incrementa la presència de β-actina en les cèl·lules, actuant així 

en l’expressió gènica de la cèl·lula de forma negativa. A més a més, s’ha 

comprovat que l’increment de β-actina en les cèl·lules pot facilitar la 

metastasi del càncer en el cas de que l’individu presenti un tumor i doncs, 

podem atribuir la possibilitat de contraure un càncer a partir de la ingesta 

d’alcohol a aquest increment. (Simiczyiew A. et Al 2014) 

Com s’ha esmentat en els resultats, la imatge dels resultats era poc nítida, es 

poden observar múltiples bandes quan teòricament només n’hauria d’apareixer 

una. Aquest fenòmen pot ser causat per diferents motius: 

- Una migració lenta a causa de l’ús d’un volatge baix: segons algunes 

pàgines web que també expliquen com realitzar una transferencia western 

recomanen l’aplicació d’un voltatge de 200 V. 

- Les mostres que vam usar durant la transferència western no s’havien 

escalfat prèviament, això pot produir aquest efecte que hem observat. 
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- El SDS del tampó podria haver estat antiquat i doncs presentar un efecte 

menor i donar lloc a aquest resultat menys nítid. 

Si hom disposa dels estris i mostres necessàries per a realitzar múltiples vegades 

la transferència western i s’assegura de seguir cadascun dels passos essencials 

per evitar l’obtenció d’una imatge poc nítida, hauria de ser capaç de resoldre la 

pregunta següent de forma més eficient: “l’alcohol incrementa o redueix la 

concentració de la β-actina en les cèl·lules quan aquest és metabolitzat?” 

El mètode que s’hauria de portar a terme ha estat explicat anteriorment i hauria 

de seguir un disseny experimental semblant al que proposem a continuació: 

Hipòtesi 
“Les cèl·lules tractades amb etanol, 
poden presentar menor concentració de 
β-actina respectes aquelles que no” 

Mostra (aproximada) 

12 mostres amb les seves concentracions 
d’alcohol corresponents: 4 amb 0 mM 
d’EtOH, 4 amb 10 mM d’EtOH i 4 amb 
100 mM d’EtOH. 

Variable dependent 

Les diferents concentracions d’alcohol 
subministrades: 0 mM, 10 mM 
(equivalent a un consum moderat) i 100 
mM (equivalent a un consum abusiu). 

Variable independent 

La reducció o increment de la 
concentració de la β-actina en les 
cèl·lules amb etanol respecte les del 
control. 

Variables controlades 

El medi de cultiu cel·lular, contaminació 
(virus, bacteris o material no prou net) de 
la mostra, manipulació no adequada de la 
mostra, tractament equivalent de 
condicions a totes les mostres i  mateixa 
línia cel·lular. 

Disseny 

Control Les 4 mostres sense alcohol. 

Rèplica 

4 rèpliques que conten cadascuna les tres 
diferents mostres: el control amb 0 mM 
d’EtOH i una mostra de 10 mM i una 
d’altre de 100 mM d’EtOH. 
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Hipòtesi 1B 

 “L’alcohol en moderació és negatiu ja que causa una inflamació”. 

Com s’ha explicat en els punts anteriors, l’etanol o alcohol causa estrès oxidatiu, 

fins i tot en dosis moderades. Aquest excés de radicals lliures en els teixits causa 

inflamació, la qual a la llarga pot contribuir a l’aparició de diverses malalties, com 

ara el càncer o l’envelliment prematur. 

La inflamació és la reacció natural del cos a la invasió d'un agent infecciós, toxina 

o dany traumàtic. Un dels propòsits de la inflamació és protegir la zona on s’ha 

produït la lesió. La majoria de la gent està familiaritzada amb el tipus d'inflamació 

dolorosa que es produeix a causa d'accidents i lesions esportives. Tot i així, una 

inflamació sistèmica, la qual no es limita a un teixit particular, sinó que afecta als 

vasos sanguinis i diversos òrgans interns i sistemes, a vegades no pot causar 

dolor, ja que alguns òrgans interns no retransmeten dolor.  

La presència d’inflamació és òbvia i ben coneguda en casos d’alcoholisme i abús 

de l’alcohol. Però ara bé, el consum moderat d’alcohol també pot causar un 

procés d’inflamació al nostre organisme? Si és així, l’alcohol no seria gens 

beneficiós ni en moderació. 

Per comprovar si el consum moderat d’alcohol era perjudicial perquè provocava  

una inflamació, vam realitzar anàlisis de sang a quatre voluntaris per tal 

d’observar les possibles diferències en els resultats, abans i després de beure 

alcohol. 

Els biomarcadors d’inflamació que es van mesurar van ser: 

• Fosfatasa alcalina (augmenta en la presència d’una inflamació del fetge i 

vies biliars) 

• Gamma glutamil transpeptidasa (augmenta quan hi ha una inflamació de 

les vies biliars) 

• Globulina (augmenta amb una inflamació sistèmica) 

• Glòbuls blancs (generalment augmenten en qualsevol procés d’inflamació) 
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Com que l’anàlisi de sang ens permet determinar la concentració d’altres cèl·lules 

i proteïnes, a les taules dels resultats aquestes estan incloses, per comprovar que 

l’alcohol no afecta a cap altre valor. 

Mètode 
Per tal de validar si la nostra hipòtesi era certa o falsa, vam realitzar flebotomies 

(extraccions de sang) i anàlisis de la sang de quatre individus voluntaris, les dades 

dels quals són les següents:  

 

Taula 1: dades mèdiques bàsiques i de dieta de cada voluntari. *Les dietes només es van indicar 
segons l'opinió de cada individu. 
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1 Dona 57 165 20,94
Pes 

normal
18 Res

Mediterrània 
amb excés 
d’hidrats de 
carboni

2 Home 68 178 21,46
Pes 

normal
19 3 unitats

Mediterrània 
equilibrada

3 Dona 58 170 20,07
Pes 

normal
45 Res

Mediterrània 
amb un petit 
excés de 
grasses 
insaturades

4 Home 74 165 27,18 Sobrepès 48 12 unitats

Mediterrània 
amb excés 
considerat de 
grasses 
insaturades, 
carn i 
formatge
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Les anàlisis es van realitzar quan cap dels voluntaris estava refredat o malalt per 

qualsevol causa, així es va evitar confondre una inflamació causada per una 

malaltia o infecció, d’una possible inflamació provocada per l’alcohol. 

Per altra banda, es va suposar que la dieta habitual no interferiria en els resultats, 

ja que es va decidir regular l’alimentació i igualar-la en els quatre voluntaris. 

Aquests van haver de menjar durant una setmana el següent menú el més 

estrictament possible, així vam mantenir les variables controlades constants. 

A la següent taula, trobareu la dieta seguida: 
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Esmorzar 

Llet o cafè amb 
llet 

Pa amb 
tomàquet 

sense oli 

Suc de taronja 

Torrada amb 
melmelada 

Cafè/Te 

1 iogurt 

Torrada amb 
melmelada 

Llet o cafè 

30 grams de 
cereals integrals 

Cafè/Te 

Torrada amb 
formatge o 
“philadelphia” 

Llet amb quatre 
galetes “Maria” 

1 iogurt 

1 peça de fruita 

30 grams de 
cereals integrals 

Mig matí 1 peça de fruita 1 iogurt 1 peça de fruita 1 iogurt 1 peça de fruita 1 iogurt 1 suc de fruites 

Dinar 

Amanida 

Carn de vedella 

Pa 

1 peça de fruita 

Amanida 

Cigrons amb 
espinacs 

Pa i 1 peça de 
fruita 

Amanida 

Espaguetis amb 
formatge ratllat 
i tomàquet 

Pa i 1 peça de 
fruita 

Amanida 

Llenties 

Pa i 1 peça de 
fruita 

Amanida 

Patates amb 
bacallà 

Pa i 1 peça de 
fruita 

Amanida 

Mongetes amb 
xoriço 

Pa i 1 peça de 
fruita 

Amanida 

Arròs amb 
pollastre 

Pa i 1 peça de 
fruita 

Berenar 1 iogurt 1 barreta de 
cereals 5 galetes 1 barreta de 

cereals 1 iogurt 1 peça de fruita 

Res (ja que en 
aquest moment 
s’estaran fent 
els 
experiments) 

Sopar 

Espinacs 

Ou escalfat 

Pa 

1 peça de fruita 

Patata bullida 

Pollastre rostit 

Pa 

1 peça de fruita 

Sopa de 
verdures 

Llenguado a la 
planxa 

Pa i fruita 

Cols amb pernil 

Truita a la 
francesa 

Pa i 1 peça de 
fruita 

Mongetes 
verdes 

Filet de vedella 
a la planxa 

Pa i 1 peça de 
fruita 

Puré de 
carbassa 

Lluç, salmó o 
petxina a la 
planxa 

Pa i fruita 

(A desig propi) 
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Aquesta dieta és mediterrània i variada, i no conté cap excés que pugui generar 

una inflamació. Tots quatre voluntaris van haver de complir aquesta dieta la 

mateixa setmana perquè les extraccions de sang es poguessin fer el mateix dia i 

a la mateixa hora en tota la mostra, ja que la concentració d’alcohol en sang 

(CAS) varia depenent de la temperatura i franja horària. 

Una vegada passada la setmana de dieta reguladora, es van convocar els quatre 

voluntaris i es van començar a realitzar els següents passos: 

1. S’extrau sang dels individus (amb una punció venosa). Els resultats 

d’aquestes primeres anàlisis serviran com a control (no alcohol). 

2. Després de 30 minuts, els voluntaris prenen tota una ampolla que 

contenia: 220 mL “d’Absolut Vodka” (40% alc/vol) diluïts en 500 mL de 

beguda gasosa (“Fanta” de taronja). Els voluntaris tenen mitja hora per 

beure tota la solució. Aquesta era equivalent a tres begudes o unitats 

d’alcohol (és el límit del que es considera moderat en una única ocasió, en 

dones). 

3. Mentrestant, s’analitzen les mostres control de sang obtingudes. 

4. Passats els 30 minuts després de la finalització del consum, es realitza una 

segona punció venosa per extreure sang dels individus. 

5. S’analitzen seguidament aquestes últimes mostres. 

Una vegada finalitzat l’experiment, els voluntaris prenen grans quantitats d’aigua 

i suc per facilitar i accelerar el metabolisme de l’alcohol i disminuir els efectes 

com la ressaca. 

Cal especificar que el dia de l’extracció de sang va ser el mateix diumenge que 

finalitzava la dieta.  

Les anàlisis van ser realitzades als centres veterinaris VetClínic, situats a Rubí. 
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Resultats 
Els resultats de les anàlisis de sang es troben a les següents taules. Les 

biomolècules i cèl·lules analitzades apareixen abreujades com a: 

- ALB: albúmina 

- ALKP: fosfatasa alcalina 

- GGT: gamma glutamil transpeptidasa 

- GLOB: globulina 

- GLU: glucosa 

- TBIL: bilirubina total 

- TP: proteïnes totals 

- HTC: hematòcrits 

- HGB: hemoglobina 

- MCHC: concentració corpuscular mitjana d’hemoglobina 

- WBC: glòbuls blancs 

- GRANS: granulòcits 

- %GRANS: percentatge de granulòcits respecte els glòbuls blancs totals 

- L/M: limfòcits/monòcits 

- %L/M: percentatge de limfòcits/monòcits respecte els glòbuls blancs totals 

- PLT: plaquetes 

S’han destacat en color verd els biomarcadors en què ens fixarem especialment 

per a donar resposta a la nostra hipòtesi. 
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Taula 2: valors de la quantificació de cada substància o cèl·lula en les mostres control (C) i mostres posteriors al consum d’alcohol 

(EtOH+) dels quatre individus (1, 2, 3 i 4). 

C EtOH+ Δ C EtOH+ Δ C EtOH+ Δ C EtOH+ Δ

ALB 4,8 g/dL 5,2 g/Dl 0,4 g/Dl 4,8 g/dL 4,3 g/dL  -0,5 g/dL 3,9 g/dL 4,1 g/dL 0,2 g/dL 4,3 g/dL 4,3 g/dL 0 g/dL
ALKP 71 U/L 56 U/L  -15 U/L 85 U/L 48 U/L  -37 U/L 58 U/L 60 U/L 2 U/L 41 U/L 48 U/L 7 U/L
GGT 0 U/L 0 U/L 0 U/L 0 U/L 18 U/L 18 U/L 0 U/L 5 U/L 5 U/L 23 U/L 18 U/L  -5 U/L
GLOB 3,6 g/dL 3,9 g/dL 0,3 g/dL 3,9 g/dL 3,2 g/dL  -0,7 g/dL 3,7 g/dL 3,4 g/dL  -0,3 g/dL 3,2 g/dL 3,2 g/dL 0 g/dL
GLU 63 mg/dL 49 mg/dL  -14 mg/dL 58 mg/dL 60 mg/dL 2 mg/dL 60 mg/dL 54 mg/dL  -6 mg/dL 33 mg/dL 60 mg/dL 27 mg/dL
TBIL 0,6 mg/dL 1,0 mg/dL 0,4 mg/dL 1,0 mg/dL 0,6 mg/dL  -0,4 mg/dL 0,2 mg/dL 0,2 mg/dL 0 mg/dL 1,2 mg/dL 0,6 mg/dL  -0,6 mg/dL
TP 8,4 g/dL 9,1 g/dL 0,7 g/dL 8,7 g/dL 7,4 g/dL  -1 g/dL 7,5 g/dL 7,5 g/dL 0 g/dL 7,5 g/dL 7,4 g/dL  -0,1 g/dL

HTC 41,20% 41,10% -0,10% 42,80% 44,70% 1,90% 34,80% 33,60% -1,20% 47,50% 47,70% 0,20%
HGB 15,2 g/dL 13,2 g/dL  -2 g/dL 14,5 g/dL 14,6 g/dL 0,1 g/dL 11,2 g/dL 10,6 g/dL  -0,6 g/dL 14,9 g/dL 15,6 g/dL 0,7 g/dL
MCHC 31,8 g/dL 32,1 g/dL 0,3 g/dL 33,9 g/dL 32,7 g/dL  -1,2 g/dL 32,2 g/dL 31,6 g/dL  -0,6 g/dL 31,4 g/dL 32,7 g/dL 1,3 g/dL
WBC 10 x10*9/L 13,2 x10*9/L 3,2 x10*9/L 9,5 x10*9/L 12,6 x10*9/L 3,1 x10*9/L 7,7 x10*9/L 11,4 x10*9/L 3,7 x10*9/L 10,7x10*9/L 12,4 x10*9/L 1,7 x10*9/L
GRANS 5,2 x10*9/L 7,7 x10*9/L 2,5 x10*9/L 8,9 x10*9/L 12 x10*9/L 3,1 x10*9/L 3,1 x10*9/L 6,8 x10*9/L 3,7 x10*9/L 6,4x10*9/L 4,4 x10*9/L  -2 x10*9/L
%GRANS 52% 43% -9% 94% 95% 1% 40% 64% 24% 60% 35% -25%
L/M 4,8 x10*9/L 10,4 x10*9/L 5,6 x10*9/L 0,6 x10*9/L 0,6 x10*9/L 0 x10*9/L 4,6 x10*9/L 3,8 x10*9/L  -0,8 x10*9/L 4,3x10*9/L 8 x10*9/L 3,7 x10*9/L
%L/M 48% 53% 5% 6% 5% -1% 60% 36% -24% 40% 65% 25%
PLT 115 x10*9/L 145 x10*9/L 30 x10*9/L 44 x10*9/L 69 x10*9/L 25 x10*9/L 80 x10*9/L 68 x10*9/L  -12 x10*9/L 186x10*9/L 109 x10*9/L  -77 x10*9/L

Hemograma

1 2 3 4

Anàlisi estàndard
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Els gràfics que s’exposen a continuació s’han agrupat segons si pertanyien a 

l’anàlisi estàndard (de proteïnes generalment) o a l’hemograma, i segons les 

unitats. Això facilita la visió global dels resultats i la seva síntesi. 

Gràfic 1: valors (en unitats x109/L) dels WBC, GRANS i L/M. 

 

Gràfic 2: valors (en unitats x109/L) de les PLT. 
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Gràfic 3: concentració de les proteïnes ALKP i GGT  

 

Gràfic 4: concentració de les proteïnes ALB, GLOB, TP, HGB i MCHC. 
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Gràfic 5: concentració de bilirrubina total (el gràfic d’aquesta variable està aïllat 

ja que els valors de TBIL es donen en mg/dL, a diferència de la resta de 

proteïnes). 

 

Conclusió 

Es pot concloure que no hi ha hagut cap variació significativa en quant als 

biomarcadors específics d’inflamació ALKP, GGT i GLOB. Això demostra que no 

va haver-hi cap procés inflamatori sistèmic, al fetge o a les vies biliars, al menys 

en mitja hora després d’ingerir les begudes alcohòliques. Tot i així, sí que ha 

hagut un augment en els quatre individus de la quantitat de WBC després de 

prendre alcohol, com mostra el gràfic 6: 
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En tots els 4 individus el nombre de glòbuls blancs va ser superior als límits 

normals (4 – 11 x109/L), després de beure alcohol. Això es pot deure a una molt 

probable inflamació, o bé a una resposta fisiològica a l’estrès (no confondre amb 

l’estrès oxidatiu) provocat per l’entrada d’una substància tòxica al torrent 

sanguini.  

Per tant, la nostra hipòtesi s’afirma, si considerem que la causa de l’augment de 

glòbuls blancs és la inflamació. 

A més a més, es pot apreciar que a l’individu 4, que era el que prenia més alcohol 

de tota la mostra, l’augment de glòbuls blancs no ha estat tan important respecte 

la resta de la mostra. Intuïm que això pot estar causat per la tolerància 

immunològica que aquest individu ha anat desenvolupant al llarg de la seva vida 

a causa de beure més quantitats d’alcohol que la resta.  

En quant a la resta de valors, aquests no mostren cap variació significativa ni en 

analítica estàndard ni en els de l’hemograma. 

Tampoc va haver-hi diferències significatives en cap valor que semblessin 

determinades pel sexe. Aquest fet ja no l’esperàvem ja que intuíem que com que 

les dones arriben a una major concentració d’alcohol en sang que els homes tot 

i havent pres el mateix, com s’ha explicat en els apartats teòrics, hi hauria algun 

valor en què s’observés aquesta característica. 

Discussions i limitacions 
La causa específica de l’augment en el nombre de glòbuls blancs no s’ha pogut 

trobar però com hem dit, intuïm que ha sigut a causa d’una inflamció. Ara bé, 

tampoc és possible conèixer si aquest procés inflamatori ha sigut causat per 

l’estrès oxidatiu, o simplement com un sistema de defensa de l’organisme. 

De totes maneres, ha quedat demostrat que en aquest cas, fins i tot el consum 

moderat és tan nociu que fa elevar els nivells de glòbuls blancs per sobre dels 

límits normals. Aquest signe indica la intolerància del cos humà envers l’alcohol. 

No obstant, no podem concloure que el consum moderat (3 begudes consumides 

en mitja hora) faci augmentar el nombre de glòbuls blancs en sang ja que aquest 

experiment només es va poder fer una vegada, tot i que estava planejat realitzar-
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lo tres. Però a causa de la desagradable extracció de sang i els efectes secundaris 

de l’alcohol que manifestaven els voluntaris que menys bevien (marejos, malestar 

general, ressaca...), tota la mostra es va negar a continuar els experiments. 

Donada aquesta limitació, realment no podem ni afirmar ni refutar la nostra 

hipòtesi, ja que tenim molts pocs indicis que hi hagi una inflamació, i a més la 

fiabilitat és baixa ja que la mostra era petita (4 voluntaris) i la rèplica només va 

ser una.  

Tot i així, donat l’interès per aquesta hipòtesi i esperant poder-la verificar o 

desmentir en algun moment del nostre futur, hem elaborat un disseny 

experimental de com hauria de ser un experiment per tal de poder respondre la 

nostra pregunta, suposant que disposem dels subjectes que mencionem i que 

fem servir el mateix Procediment explicat a les pàgines anteriors: 

Hipòtesi 
“L’alcohol en moderació és negatiu ja que 

causa una inflamació” 

Mostra (aproximada) 

Mínim: 120 persones; 60 nois i 60 noies, 

d’edats similars ja que aquest és un factor 

que determina els efectes de l’alcohol en 

l’organisme. 

Variable independent Consum moderat d’alcohol o abstinència 

Variables dependent 
Nivells dels biomarcadors d’inflamació 

trobats en sang 

Variables controlades 

Alimentació, exercici físic, hàbits de 

consum de drogues i alcohol, malalties o 

infeccions episòdiques. 
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Disseny 

Control 
Les mostres de sang obtingudes dels 120 

individus just abans de beure alcohol. 

Rèplica 

S’haurien de fer 4 repeticions (n=4) com a 

mínim, per descartar els resultats que 

siguin deguts a l’atzar o factors 

desconeguts. 

 

Hipòtesi 1C 

“Els estudis que afirmen l’existència de beneficis del consum moderat 

presenten errors i vaguetats que farien dubtar sobre els seus 

resultats; i per tant l’alcohol no presentaria tants beneficis com es 

creuen”. 

Després d’introduir-nos en el tema llegint diferents estudis i informant-nos sobre 

els més actuals, podem dir que bàsicament hi ha dos tipus d’investigacions: 

- Les que defensen el consum moderat de l’alcohol, fins i tot com a possibles 

tractaments mèdics. 

- Les que troben irresponsable i inconvenient la moderació.  

Cada estudi té els seus arguments i resultats amb què defensen les seves 

suposicions i hipòtesis. 

Els que defensen i recomanen el consum moderat d’alcohol es basen en 

investigacions que han arribat a la conclusió que aquesta substància pot millorar 

la pressió arterial, prevenir l’arteriosclerosi, l’infart de miocardi i el taponament 

de les artèries coronàries. Aquests estudis s’han realitzat en diferents models 

experimentals, des de cultius cel·lulars fins a ratolins i per suposat, humans.               

En gairebé tots aquests tipus d’investigacions, els animals i voluntaris, 

suposadament, no van patir malalties que podrien haver influït en els resultats.  

Algunes entitats com la Societat Sueca de Medicina però, suggereixen que 
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aquests estudis van seleccionar alguns individus que havien sigut alcohòlics com 

a “abstemis”. Llavors, en algunes situacions era lògic que el risc de desenvolupar 

certes malalties fos menor en els voluntaris que bevien moderadament que en 

els abstemis. Per tant, la veracitat d’aquestes investigacions es veu molt 

qüestionada. 

Per altra banda hi ha estudis que han descobert nous inconvenients i riscos que 

el consum moderat d’alcohol té. Aquest grup d’investigacions també va realitzar 

intensos seguiments a milers de voluntaris de diferents països, i diversos estudis 

in vitro. Els resultats i conclusions d’aquests experiments corroboren que l’alcohol 

en dosis moderades genera radicals lliures i per tant estrès oxidatiu, augmentant 

així el risc de patir càncer i altres malalties. 

Per tant, ens trobem en una situació incerta i paradoxal que no permet classificar 

el consum moderat d’alcohol com a beneficiós, ni com a negatiu. Això es deu a 

que s’han trobat tant conseqüències negatives com positives. Tot i així, els medis 

de comunicació semblen difondre molt més les “bondats” del consum moderat, i 

per tant, la població no està tan alertada de la cara més fosca d’aquest tipus de 

consum.  

Una vegada vam informar-nos extensament sobre l’alcohol i els seus mecanismes 

d’acció i efectes, vam suposar que, per qüestions lògiques com ara l’estrès 

oxidatiu i els productes del metabolisme de l’alcohol, el consum moderat d’alcohol 

només presentava únicament efectes negatius i riscos per a la salut.  

Tot i així, coneixíem investigacions que suggerien diversos beneficis de l’alcohol, 

per tant, vam pensar que els estudis que semblen concloure que l’alcohol amb 

moderació és beneficiós tenen vaguetats que farien dubtar dels seus resultats. 
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Mètode 

Per tal de refutar o verificar aquesta hipòtesi, vam decidir fer una recerca 

bibliogràfica i posteriorment, valorar i contrastar diferents articles. 

El procés va consistir en els següents punts: 

1. Es van buscar articles que apuntaven a l’existència d’efectes positius del 

consum moderat i articles que afirmaven els riscos i danys que suposava 

per l’organisme.  

2. Es van recopilar 31 estudis relacionats amb el tema. Tots foren extrets de 

la web del NCBI (National Center for Biotechnology Information). 

La recerca va ser difícil ja que només vam poder obtenir els articles gratuïts 

de l’àmbit de la bioquímica i de la moderació, ja que aquest treball no se 

centra ni en la psicologia ni en l’addicció. 

3. Els estudis recopilats foren agrupats en dos grups que vam anomenar: 

“Danys” i “Beneficis”. El primer constava dels articles que afirmaven de 

riscos i efectes negatius de l’alcohol en moderació, i el segon estava format 

per les investigacions que anunciaven algun benefici. 

4. Una persona aliena a aquest treball de recerca va escollir a l’atzar 3 articles 

de cada grup mencionat. 

Danys Beneficis 

“Alcohol attributable burden of 

incidence of cancer in eight 

European countries based on 

results from prospective cohort 

study” 

“Moderate alcohol consumption 

reduces plasma C-reactive protein and 

fibrinogen levels; a randomized, diet-

controlled intervention study” 

“Alcohol Consumption, Left 

Atrial Diameter, and Atrial 

Fibrillation” 

“Ethanol at Low Concentrations 

Protects Glomerular Podocytes 

through Alcohol Dehydrogenase and 

20-HETE”   
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“Ethanol-Induced Mast Cell-

Mediated Inflammation Leads 

to Increased Susceptibility of 

Instestinal Tumorigenesis in 

the APCΔ468 Min Mouse Model of 

Colon Cancer” 

“Ethanol Promotes New Vessel Growth 

in Remote Non-Ischemic Myocardium” 

Els autors dels esmentats estudis es troben a la bibliografia d'aquest treball, i en els pàgines 
següents, on es poden llegir aquests estudis. 

5. Aquests 6 articles foren analitzats amb una visió crítica, comentant al 

marge cada possible error i vaguetat. 

6. Amb l’ajuda d’un epidemiòleg i un veterinari (alguns estudis utilitzaven 

animals com a models d’experimentació) vam assegurar-nos de la validesa 

de les nostres crítiques. A continuació, aquestes foren contades i es va 

comparar el nombre d’errors dels dos grups d’articles. 

 
 

Resultats 
A l’hora de valorar els estudis vam subratllar els punts més importants i que 

donen una idea general i a la vegada detallada. Els punts febles de cada article 

foren indicats amb una fletxa i una explicació del perquè són errors o vaguetats. 

A l’annex D d’aquest treball s’exposen els articles complets que foren analitzats. 

Primer apareixen els estudis que indiquen que l’alcohol causa algun factor de risc 

o dany, i per últim, els que mostren beneficis per l’organisme. 
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Els resultats es poden resumir en una taula que indica el nombre d’errors o 

vaguetats de cada article i grup, en total. 

Si es considera que: 

- D1: “Alcohol attributable burden of incidence of cancer in eight European 

countries based on results from prospective cohort study” 

- D2: “Alcohol Consumption, Left Atrial Diameter, and Atrial Fibrillation” 

- D3: “Ethanol-Induced Mast Cell-Mediated Inflammation Leads to 

Increased Susceptibility of Instestinal Tumorigenesis in the APCΔ468 Min 

Mouse Model of Colon Cancer” 

- B1: “Moderate alcohol consumption reduces plasma C-reactive protein and 

fibrinogen levels; a randomized, diet-controlled intervention study” 

- B2: “Ethanol at Low Concentrations Protects Glomerular Podocytes 

through Alcohol Dehydrogenase and 20-HETE” 

- B3: “Ethanol Promotes New Vessel Growth in Remote Non-Ischemic 

Myocardium” 

 

Els resultats són els següents: 

 

                                     Errors/vaguetats 

D1 1 

D2 4 

D3 2 

Total 7 

   Errors/vaguetats 

B1 11 

B2 5 

B3 8 

Total 24 

Taula 3: errors/vaguetats d’articles de 
danys. 

Taula 4: errors/vaguetats d’articles de 
beneficis. 
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Gràfic 7: comparació del nombre d'errors/vaguetats entre els dos grups d'estudis. 

 

Conclusions 
Després d’analitzar aquests articles, es pot afirmar que els tres que indicaven 

l’existència d’efectes beneficiosos del consum moderat d’alcohol tenen més errors 

sistemàtics i vaguetats, que els que demostren que l’alcohol sempre comporta 

riscos i efectes negatius. A més a més, l’interval de diferència és molt significatiu. 

Això suggereix la baixa qualitat dels estudis del grup de beneficis, i verifica la 

nostra hipòtesi, tal com ens esperàvem.  

Els nostres resultats coincideixen amb altres estudis que també avaluaven les 

investigacions del consum moderat d’alcohol. Un exemple és una anàlisi crítica 

que es va fer a la Universitat de Curtin, la qual va trobar 87 estudis de 

metodologia qüestionable i qualificats com a “flawed science” (Chikritzhs T. et 

al.; 2016). 

Tanmateix, es pot concloure que existeixen dos tipus de relacions entre els 

efectes i les dosis d’alcohol consumit. En primer lloc, trobem la funció lineal, la 

qual pertanyeria als articles de danys. Aquest tipus indica que sempre hi ha una 

relació directament proporcional entre la quantitat d’alcohol que es pren 

normalment, i el risc de patir alguna malaltia. Per altra banda, en els articles de 

beneficis, aquesta relació dosi-risc es pot representar amb una funció en forma 
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de J. Això és que en moderació, el risc de patir una determinada malaltia o 

condició és menor que el risc que tenen els abstemis. 

A continuació s’exposen unes gràfiques representatives d’ambdós tipus de 

relacions: 

 

Gràfic 8: relació dosi-risc lineal. 

 

 

 

Gràfic 9: relació dosi-risc en forma de corba-J. 
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La funció completament lineal sembla relacionar principalment la dosi d’alcohol 

amb el risc de patir càncer, ja que tots els estudis vam llegir després de l’anàlisi 

inicial i que afirmaven la relació entre l’alcohol i el càncer concloïen que la funció 

era de tipus lineal i per tant, els abstemis tenien menys risc de patir càncer que 

els individus que bevien, fins i tot en moderació. 

En quant a la corba-J, aquesta es troba en diverses investigacions que relacionen 

el consum d’alcohol amb el risc de patir una malaltia cardiovascular. Aquesta 

corba atribueix a l’alcohol un efecte de cardioprotecció. 

Discussions 

Com s’ha dit anteriorment, el benefici més defensat d’entre tots els articles llegits 

al llarg d’aquest treball, és la protecció cardiovascular que suposadament ofereix 

el consum moderat d’alcohol. Tot i així, una investigació recent que s’ha avaluat 

en les pàgines anteriors (“Alcohol consumption, left atrial diameter, and atrial 

fibrillation”) demostra que l’alcohol en moderació també provoca alteracions en 

el cor.  

Per altra banda, el seu efecte negatiu més comú és l’augment en el risc de patir 

diversos tipus de càncer.                           

Si considerem que cap estudi té errors que influenciïn els resultats, el consum 

moderat tindria dues cares antagòniques: presentaria beneficis i riscos alhora. 

Aquesta suposició ja ha estat comentada per moltes entitats professionals de la 

salut, com ara la Mayo Clinic, la qual afirma que: “the possible benefits don't 

outweigh the risks.” De manera semblant, la Society for the Study of Addiction, 

declara: “the trouble of course is that the medicine, alcohol, is so toxic and 

addictive, effectively ruling it out as a medication.”                                                               

Per tant, fins i tot si es considera que l’alcohol és beneficiós, mai el podríem 

utilitzar com a mètode preventiu autoritzat i recomanat per professionals, ja que 

té molts altres riscos. Així que des d’aquest punt de vista, la recerca en els 

beneficis de l’alcohol seria inútil. 
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Tot i així, no tots els professionals de la salut creuen que l’alcohol també té algun 

benefici. El nutricionista Aitor Sánchez, a una entrevista a la RNE, diu que: “tomar 

alcohol con moderación no es recomendable para la salud”, i ho justifica explicant 

que els estudis de beneficis estan mal fets: “los estudios que se han hecho son 

observacionales, es como hacer una foto. Esto es como si yo voy a Madrid y hago 

una encuesta y después os digo que hay una relación entre ser rico y tener un 

reloj Rolex. Entonces me voy a una revista científica y digo que los Rolex te 

vuelven rico. No podemos decir que las personas que toman más alcohol y viven 

más sea gracias al alcohol; vivirán más porque tienen mejor casa, mejor empleo, 

más vida social, menos depresiones… Quien tiene un consumo moderado, suelen 

ser personas de un nivel socio económico medio-alto, con vida social, pueden 

haber muchos condicionantes que expliquen que tengan menor mortalidad.” 

L’explicació d’aquest nutricionista concorda amb la de molts experts en el tema: 

si no se saben els mecanismes pels quals l’alcohol és protector, no es poden 

atribuir a ell els resultats dels estudis de beneficis. Tal com la Society for the 

Study of Addiction també comenta: “moderate drinking probably is an indicator 

of good health, not the cause of it.” 

Altres crítics sovint justifiquen l’ambigüitat dels estudis de beneficis amb errors 

de classificació en els suposats individus abstemis, els quals no succeeixen en 

altres investigacions sobre l’alcohol. Tal com apareix en un estudi (“Protective 

effects of moderate alcohol consumption on fatty liver: A spurious association?”) 

en el Journal of Hepatology: “misclassification error is known to negatively bias 

the health status of the aggregate group of nondrinkers and has been 

demonstrated to produce protective effects”; a continuació afegeix: “the 

apparent protective effects may be spurious associations induced by confounding 

factors.”  

La vaguetat en la classificació dels participants es pot apreciar en alguns 

fragments de l’article: “Moderate alcohol consumption reduces plasma C-reactive 

protein and fibrinogen levels; a randomized, diet-controlled intervention study”, 

que nosaltres mateixos vam analitzar en aquest apartat. 
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La noció d’un efecte protector del consum moderat d’alcohol depèn de la 

comparació amb abstemis. Això és una limitació significativa. En aquelles cultures 

on s’han realitzat la majoria de les investigacions, la moderació és el més habitual, 

i els abstemis se surten de la norma. Per tant, la morbiditat y mortalitat elevada 

entre els abstemis pot ser que no sigui funció de l’absència d’alcohol. 

Curiosament, en l’Índia, on l’abstenció d’alcohol és l’estàndard, no hi ha efectes 

cardioprotectors de la moderació (Agarwal, D. P. et al.; 2001). 

Una altra evidència emergent de la vaguetat i imprecisió dels estudis que afirmen 

els efectes preventius de l’alcohol són els biaixos de selecció. Aquests 

consisteixen a seleccionar deliberadament i de manera intencionada a individus 

determinats per a la realització d’estudis epidemiològics. Els biaixos de selecció 

s’utilitzen per fer que hi hagi una predisposició d’un resultat a que sigui l’esperat, 

i s’han aportat suggeriments i proves que indiquen que es van fer servir en 

investigacions de beneficis (Ng Fat L. et al.; 2012. Fillmore K. et al.; 2006). 

En conclusió, el fet que hi hagi nombrosos punts febles en aquests articles, en 

comparació amb els de danys, fa pensar que no estan del tot ben dissenyats o 

reportats. Com hem dit, fins i tot la comunitat científica s’està qüestionant cada 

vegada més la fiabilitat dels estudis que afirmen un efecte protector de l’alcohol. 

Les raons per qüestionar l'associació causal del consum moderat d'alcohol i un 

risc menor de patir malalties són: la manca de relacions dosi-resposta (Fekjær 

H.; 2013), les característiques i els estils de vida dels abstemis d'avui i els 

bevedors moderats, la manca de mecanismes biològics plausibles, els problemes 

en la classificació dels grups de voluntaris estudiats i les limitacions generals 

pròpies de qualsevol estudi d’observació.  

Per tant, l’evidència dels efectes negatius de l’alcohol és indubtablement més 

consistent que l’evidència d’efectes beneficiosos. 
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8. Part 2: la cafeïna com a prevenció 

A continuació es desenvolupa tota la part 2 del nostre treball de camp, seguint 

l’esquema explicat anteriorment:  

 

Hipòtesi 2: «potser la cafeïna protegeix les cèl·lules davant 

els efectes de l’alcohol, reduint-los». 

Com ja s’ha conclòs a l’apartat anterior, el consum moderat d’alcohol presenta 

més riscos que beneficis. Per això vam decidir buscar maneres per reduir els 

riscos que comporta el consum d’alcohol.  

Ja que l’alcohol (també anomenat etanol) fa que es formin espècies reactives de 

l’oxigen (ROS) en excés, portant la cèl·lula a l’estrès oxidatiu, vam formular la 

hipòtesi que el cafè actua com a protector davant els efectes de l’alcohol 

a nivell cel·lular. El cafè està compost en gran part per cafeïna, la qual és un 

antioxidant natural i per tant, en teoria, hauria de disminuir l’estrès oxidatiu en 

les cèl·lules i teixits.  

Per tal de comprovar si el cafè redueix els efectes de l’alcohol a causa de les 

seves propietats antioxidants, vam dur a terme un seguit d’experiments in vitro 
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al departament de bioquímica i biomedicina molecular de la Universitat de 

Barcelona. Aquests mètodes per afirmar o descartar la hipòtesi van consistir en 

un estudi de viabilitat amb cèl·lules HEK 293 (“Human Embryonic Kidney cells” o 

cèl·lules de ronyó d’embrió humà). 

Concretament, es va realitzar un estudi de viabilitat amb cèl·lules de la línia HEK 

293 per tal de determinar si quan s’aplica cafeïna i posteriorment etanol, la 

supervivència de les cèl·lules és superior a la d’un cultiu cel·lular on s’ha aplicat 

únicament etanol. 
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Materials i reactius 
 

- Línia cel·lular HEK 293 (de Gillingham) 

- Microscopi invertit 

- Tres plaques de 6 pous 

- Micropipetes de 10–100 µL  i de 100–1000 µL amb les seves puntes 

corresponents 

- Pipeta aforada 

- Centrifugadora de la sèrie Megafuge 2.0 R; Heraeus Instruments 

- Cambra d’extracció 

- Tubs de Falcon 

- Tubs d’Eppendorf 

- Placa de Petri 

- Medi de cultiu (PBS): Dublecoo’s Modified Eagle Medium (conté 4,5 g/L de                   

D-glucosa, 0,11 g/L de piruvat de sodi i L-glutamina). 

- Tripsina de quina proveïdora  

- 100 grams de cafeïna anhidra 100% (d’AcofarmaⓇ) 

- Etanol (EtOH) 

Procediment 
 
Preparació i tractament de les cèl·lules 
 

1. El medi de PBS amb el què es van fer créixer inicialment les cèl·lules HEK 

293, va ser absorbit amb una pipeta aforada.  

2. Una vegada absorbit el PBS, es van aplicar 5 mL de tripsina per desadherir 

les cèl·lules de les parets de la placa de Petri on es trobaven inicialment. 
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Fotografia 16: per tornar a suspendre les cèl·lules amb tripsina, com es veu a la imatge 
superior, o per a qualsevol altre procés en la cambra de cultius cel·lulars, és necessari 
portar una bata específica i única per aquest laboratori i guants. A part d'això, s'ha de 
desinfectar tot el material prèviament amb etanol al 70%. 

3. La tripsina és tòxica per a les cèl·lules, per tant, en un tub Falcon es van 

afegir 5 mL de medi de cultiu (PBS) juntament amb les cèl·lules disperses 

amb tripsina. 

4. A continuació aquest tub Falcon es va centrifugar durant 5 minuts a 1500 

rpm, amb el contrapès corresponent, per tal de separar la tripsina de les 

cèl·lules. 

 

Fotografia 17: a l'hora de centrifugar és necessari posar un contrapès equivalent al pes 
de la mostra per tal que la centrifugadora no es trenqui ja que sinó, la mostra 
aconseguiria un pes tan alt amb les revolucions, que no seria gens segur. 

5. Mentre el tub Falcon es centrifugava, es va afegir 1,5 mL de PBS a cada 

pou. 

6. Una vegada finalitzada la centrifugació, es va eliminar el sobrenedant 

resultant i es va agitar el precipitat de cèl·lules. Aquestes es van tornar a 

suspendre amb 25 mL de PBS. 
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7. Seguidament es va afegir a cada pou 0,5 mL d’aquesta dispersió de 

cèl·lules en PBS. 

 

Fotografia 18: en aquesta fotografia es pot observar com un de nosaltres omple els diferents 
pous d'una placa amb cèl·lules disperses en PBS. 

 

8. Les cèl·lules foren tractades amb 0,125 mg/mL i 0,75 mg/mL de cafeïna i 

a continuació amb 100 mM i 10 mM d’etanol. Les concentracions de 

cafeïna es van determinar a partir d’articles existents. Les concentracions 

d’etanol es van escollir ja que la de 100 mM correspon a la concentració 

aproximada en sang que un individu té quan fa un consum d’alcohol abusiu 

episòdic. La de 10 mM correspon a la concentració d’alcohol en sang 

després de prendre una o dues begudes alcohòliques (ex: cervesa de 7% 

vol.). Alguns pous es van deixar com a control.  

 

 

Primera placa de cultius cel·lulars amb les seves concentracions. 
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Segona placa de cultius cel·lulars amb les seves concentracions. 

 

 

Tercera placa de cultius cel·lulars amb les seves concentracions. 

 

Com es pot apreciar als esquemes, es van fer dues rèpliques per a cada parella 

de concentracions. (A: primera rèplica; B: segona rèplica). 

 

9. Finalment les tres plaques es posen a la cambra incubadora de CO2 i es 

deixen amb els diferents tractaments durant els temps establerts 

especificats a continuació. 

 

Estudi de viabilitat: comptatge de cèl·lules  
 

Per tal de determinar si la cafeïna fa que les cèl·lules sobrevisquin més als efectes 

de l’etanol, es van comptar les cèl·lules de les diferents condicions. Les que van 

ser tractades amb 100 mM d’etanol, es van comptar 24 hores després del seu 
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tractament, per tal de simular in vitro les conseqüències a nivell cel·lular del 

consum d’alcohol abusiu episòdic. Les cèl·lules que van ser tractades amb 10 mM 

d’etanol es van deixar durant 5 dies incubades. Al cap d’aquests 5 dies, es va 

realitzar el seu comptatge. 

 

El procediment que es va seguir va ser el següent: 

1. Passades les 24 hores i els 5 dies, respectivament, es preparen les 

cèl·lules per fer el seu comptatge (estudi de viabilitat). 

2. Les cèl•lules es desadhereixen dels pous amb el seu mateix medi de 

cultiu amb una micropipeta. 

3. S’agafen tubs Falcon, un per a cada condició diferent. 

4. Es transporta el contingut de cada pou o condició a un tub Falcon. 

5. En un tub de microcentrífuga o eppendorf, es posen 10 µL de mostra i 

10 μL de “trypan blue”, perquè es tenyeixin les cèl·lules mortes. 

6. Una vegada es prepara això últim, es pot fer el contatge de les cèl·lules 

amb una càmera de Neubauer, instrument que té quadrícules que 

serveixen com a referència quan les cèl·lules s’hi afegeixen.  

 

 

 

 

 

 

7. A una càmera de Neubauer, es van afegir 10 μL de cèl·lules amb els                           

10 μL de “trypan blue”. Posteriorment es fa un recompte visual amb el 

microscopi invertit.  

Les cèl·lules que hi havia a aquest espai de 25 
quadrats van ser les que es van prendre com a 
representatives de tota la mostra. 

Imatge 8: gradelles o quadrícules d'una càmera de Neubauer (http://www.microbehunter.com/the-
hemocytometer-counting-chamber/) 
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8. Es van comptar les cèl·lules totals i cèl·lules mortes (tenyides de blau) 

trobades als 25 quadrats centrals que es poden observar a la anterior 

imatge. Les cèl·lules que quedaven a una aresta també es van contar. 

9. Es va repetir el mateix procés per a cada condició i rèplica. 

Càlculs 

 
Per tal d’obtenir una dissolució amb les concentracions esmentades de cafeïna 

(0,125 mg/mL i 0,75 mg/mL), es van fer els càlculs pertinents: 

• Com que no es poden pesar masses tan petites de cafeïna, es van 

multiplicar per 100 les concentracions. 

 

0,125 �� 	
 ��
ï��

��
· 100 =  

12,5 �� 	
 ��
ï��

��
 

0,75 �� 	
 ��
ï��

��
· 100 =  

75 �� 	
 ��
ï��

��
 

 

• Es va dissoldre la cafeïna en 25 mL d’aigua: 

 

25 �� 	������ ·  
12,5 �� 	
 ��
ï��

��
= 0,313 � 	
 ��
ï�� 

25 �� 	������ ·  
75 �� 	
 ��
ï��

��
= 1,88 � 	
 ��
ï�� 

 

• Es pesen 0,313 g de cafeïna a una bàscula i es dissolen en els 25 mL 

d’aigua en un tub Falcon. Es va fer el mateix amb els 1,88 g de cafeïna. 

• De les dues dissolucions resultants s’apliquen, com ja hem dit 

anteriorment, 20 µL a cada pou al qual li correspongués, ja que es divideix 

entre 100 els 2 mL que cada pou conté de medi de cultiu (per tornar a la 

concentració de cafeïna inicial). 
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Resultats 

De cada pou es van recollir 4 mostres per a incrementar la certesa del comptatge, 

això fa doncs, un total de 48 mostres procedents de les dues plaques. En les 

taules que es mostren més endavant s’observen els resultats per a cada una de 

les 48 mostres. 

És important remarcar que la lisi cel·lular no s’ha tingut en compte al moment de 

fer el comptatge; no obstant sí que s’ha informat sobre el nivell de lisi observada. 

 

Fotografia 19: mostra on s'observa un nivell de lisi baix (poca lisi). 

 

 

Fotografia 20 : mostra on es pot observar una lisi mitjana, segons el nostre conveni 

. 
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Això s’ha fet per evitar també confusions en els resultats i perquè la lisi cel·lular 

sol ser produïda per factors aliens als reactius estudiats en el nostre treball, com 

ara un aixecament forçós de les cèl·lules. 

Per calcular el nombre total de cèl·lules, mortes o vives, en cada mostra, es va 

fer el següent càlcul: 

 

�º 	
 �è� · ���
� ���� �	
� 
� 25 !��	"� � 	
 �� �à��"� 	
 �
�$��
" 

× 25 !��	"� � ���� � � × 10 &� 	
 ��� "� 

= 'º () *è+ · +,+)-//0 

 

La nomenclatura que es va utilitzar en les taules i gràfiques va ser: 

• Etanol o alcohol: EtOH 

• Cafeïna: Caf 

 

Donats aquests convenis, els resultats dels nostres experiments van ser els 

següents: 
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Taula 5: recomptes originals de les diferents mostres i les seves respectives rèpliques i repeticions (n=4). 

      Caf 0 Caf 0,125 Caf 0,75 

      Vives Mortes Lisi Vives Mortes Lisi Vives Mortes Lisi 

EtOH 0 mM 

Rèplica 1 

n1 9 0 Poca 8 2 Poca 7 82 No 

n2 14 3 Poca 13 0 Poca 6 65 Poca 

n3 17 5 No 14 3 Poca 5 6 Poca 

n4 12 3 Poca 7 5 No 8 0 Mitja 

Rèplica 2 

n1 10 2 No 8 5 Poca 22 5 Poca 

n2 5 1 No 10 2 Poca 17 8 Poca 

n3 10 3 Poca 7 16 No 22 2 Poca 

n4 21 1 No 10 406 No 14 4 No 

EtOH 10 mM 

Rèplica 1 

n1 19 0 Poca 18 3 Mitja 22 3 Mitja 

n2 8 2 Molta 20 0 Poca 13 5 Mitja 

n3 4 1 Mitja 10 5 Poca 28 7 Mitja 

n4 7 4 Mitja 12 0 Mitja 20 6 Mitja 

Rèplica 2 

n1 5 2 Mitja 13 5 Poca 8 7 Poca 

n2 22 6 Poca 5 3 Poca 15 6 Poca 

n3 14 7 Poca 17 6 Mitja 6 0 Poca 

n4 12 5 Mitja       12 5 Mitja 
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Taula 6: una vegada fets els càlculs d’aproximació del nº de cèl·lules/µL, vam elaborar la següent taula, la qual expressa el percentatge 

de cèl·lules vives, mortes i a nivell de lisi en cada mostra, rèplica i repetició: 

   Caf 0 Caf 0,125 Caf 0,75 
   Vives/µL Mortes/µL Lisi Vives/µL Mortes/µL Lisi Vives/µL Mortes/µL Lisi 

EtOH 0 mM 

Rèplica 1 

n1 100% 0% Poca 80% 20% Poca 7,87% 92,13% No 
n2 82,35% 17,65% Poca 100% 0% Poca 8,45% 91,55% Poca 
n3 77,27% 22,73% No 82,35% 17,65% Poca 45,45% 54,55% Poca 
n4 80% 20% Poca 58,33% 41,67% No 100% 0% Mitja 

Rèplica 2 

n1 83,33% 16,67% No 61,54% 38,46% Poca 81,48% 18,52% Poca 
n2 83,33% 16,67% No 83,33% 16,67% Poca 68% 32% Poca 
n3 76,92% 23,08% Poca 30,43% 69,57% No 91,67% 8,33% Poca 
n4 95,45% 4,55% No 2,40% 97,60% No 77,78% 22,22% No 

EtOH 10 mM 

Rèplica 1 

n1 100% 0% Poca 85,71% 14,29% Mitja 88% 12% Mitja 
n2 80% 20% Molta 100% 0% Poca 72,22% 27,78% Mitja 
n3 80% 20% Mitja 66,67% 33,33% Poca 80% 20% Mitja 
n4 63,64% 36,36% Mitja 100% 0% Mitja 76,92% 23,08% Mitja 

Rèplica 2 

n1 71,43% 28,57% Mitja 72,22% 27,78% Poca 53,33% 46,67% Poca 
n2 78,57% 21,43% Poca 62,50% 37,50% Poca 80,65% 19,35% Poca 
n3 66,67% 33,33% Poca 73,91% 26,09% Mitja 100% 0% Poca 
n4 70,59% 29,41% Mitja       70,59% 29,41% Mitja 
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Taula 7: mitjanes de cada repetició dels anteriors percentatges. 

   Caf 0 Caf 0,125 Caf 0,75 
   Vives/µL Mortes/µL Lisi Vives/µL Mortes/µL Lisi Vives/µL Mortes/µL Lisi 

EtOH 0 mM 

Rèplica 1 

n1 

84,90% 15,10% Poca 80,17% 19,83% Poca 

7,87% 92,13% No 
n2 8,45% 91,55% Poca 
n3 

72,73% 27,27% Poca/Mitja 
n4 

Rèplica 2 

n1 

84,76% 15,24% No 
58,43% 41,57% Poca 

79,73% 20,27% Poca 
n2 
n3 
n4 2,40% 97,60% No 

EtOH 10 mM 

Rèplica 1 

n1 

80,91% 19,09% Mitja 88,10% 11,90% Poca/Mitja 79,29% 20,71% Mitja 
n2 
n3 
n4 

Rèplica 2 

n1 

71,81% 28,19% Poca/Mitja 
69,54% 30,46% Poca 

76,14% 23,86% Poca 
n2 
n3 
n4       
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Taula 8: mitjanes de les cèl·lules vives i mortes, juntament amb els seus percentatges màxims i mínims de cada rèplica. 

 

 

Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim

Rèplica 1

Rèplica 2

Rèplica 1

Rèplica 2

EtOH 0 mM

EtOH 10 mM
79,29% 88% 12% 20,71% 27,78%

76,14% 100% 0% 23,86% 46,67%

72,22%

53,33%

88,10%

69,54%

11,90%

30,46%

100%

73,91%

0%

26,09%

33,33%

37,50%21,43%

36,36%

33,33%

66,67%

62,50%

8,33% 20,27% 32,00%

63,64%

66,67%

80,91%

71,81% 78,57%

100%

16,67% 41,57% 69,57% 68% 79,73% 91,67%

0%

27,27% 54,55%

76,92% 84,76% 95,45% 4,55% 23,08% 30,43% 58,43% 83,33%

19,83% 41,67% 45,45% 72,73% 100% 0%

Mortes/µL Vives/µL Mortes/µL
Caf 0,75Caf 0,125

Vives/µL Mortes/µL
Caf 0

Vives/µL

58,33% 80,17% 100,00%77,27% 84,90% 100% 0% 22,73% 0%

28,19%

19,09%

15,24%

15,10%
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Els gràfics de barres dels percentatges de cèl·lules vives de cada rèplica són els 

següents: 

 

 

Gràfic  10: comparació entre els diferents cultius de la rèplica 1 separats respecte la 
concentració d’etanol utilitzada 

 

Gràfic 11: comparació entre els diferents cultius de la rèplica 1 separats respecte la 
concentració d’etanol utilitzada 
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En les taules 5, 6 i 7 s’identifiquen tres errors de procediment representats en 

color vermell. Aquest error fou causat en abocar-se  accidentalment un nombre 

de cèl·lules al “trypan blue”: en extreure amb la micropipeta certa quantitat i 

abocar-la en els tubs d’Eppendrof s’estaven afegint cèl·lules mortes al comptatge. 

Per evitar aquest error en les següents es va usar una punta per a cada tub 

d’Eppendorf. També es va usar el “trypan blue” del fons del recipient que el 

contenia per evitar agafar les cèl·lules mortes que suraven. Aquestes mostres no 

es van incloure en les posteriors taules i gràfiques. 

La taula 5 presenta el nombre de cèl·lules mortes i vives que es van observar per 

a cada mostra. Gràcies a aquests valors i la fórmula anteriorment ja mostrada, 

es van calcular el nombre total de cèl·lules a cada Eppendorf per tenir una visió 

sobre el nombre de cèl·lules totals. També s’informa sobre la quantitat de lisi 

observada en cada mostra a partir d’un criteri propi que varia entre lisi poca, 

mitja o alta. 

A partir de les dades de la taula 5 van ser calculats els percentatges de les 

cèl·lules vives i mortes de cada mostra. 

Abans s’ha explicat com van ser recollides 4 mostres de cada cultiu, doncs, la 

taula 7 agrupa les 4 mostres de cada cultiu i mostra la mitjana per a cada rèplica, 

per a les dues amb 0 mM EtOH i les diferents concentracions de cafeïna i les dues 

últimes amb 10 mM EtOH i les diferents concentracions de cafeïna. A l’hora de 

fer les mitjanes dels cultius que contenien els errors, aquests van ser mantinguts 

com a resultats separats i en vermell. 

Finalment l’última taula, taula número 4, mostra les mitjanes de cèl·lules vives i 

mortes amb els seus percentatges màxims i mínims corresponents de cada 

rèplica. Cal especificar que no apareixen nombres en vermell perquè es va decidir 

no incloure ni mencionar les mostres de les rèpliques amb els errors. 

Per últim s’observen les dues gràfiques de barres que expressen el nombre de 

cèl·lules vives i mortes en percentatge per rèplica, per facilitar la visualització i el 

perquè s’han extret les conclusions finals que s’esmentaran en el següent apartat. 
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La gràfica 10 presenta els resultats de la rèplica 1, separant els cultius tractats 

amb 0 mM EtOH dels de 10 mM EtOH.  

La gràfica 11 mostra el mateix tipus de dades però les corresponents a la rèplica 

2. Tal com es pot observar en la llegenda de les dues gràfiques, la barra blava 

correspon als cultius que no contenien cafeïna, la taronja als que van ser tractats 

amb 0,125 mg/ml de cafeïna i finalment la gris representa el percentatge dels 

cultius amb 0,75 mg/ml de cafeïna. Estranyament en la segona rèplica i en el 

cultiu amb 0 mM EtOH i 0,125 Caf s’observa una disminució inesperada del 

percentatge de cèl·lules vives, tanmateix no s’ha considerat que fos a causa d’un 

error. Tant les gràfiques com les taules mostren l’efecte negatiu de la cafeïna en 

els cultius amb 0 mM EtOH, fet que s’esperava observar. Els resultats no es poden 

considerar concloents a causa de les diferències en els ràtios de cèl·lules vives 

per morta respecte a les dues rèpliques; els resultats són contradictoris. 

Amb aquestes taules es resumeixen els resultats, mostrant la seva incongruència: 

• Resultats dels cultius tractats únicament amb cafeïna comparats amb el 

control: 

Concentració de 
cafeïna Cèl·lules vives Conclusió 

0, 125 mg/ml 
Menors que en 

el control Presència de la toxicitat de la cafeïna 
(possible estrès antioxidatiu) 

0,75 mg/ml Menors que en 
el control 
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• Resultats dels cultius tractats amb etanol 10 mM i les diferents 

concentracions de cafeïna: 

Concentracions del 
cultiu 

Grau de vives/mortes entre els tres 
cultius 

0 mg/ml cafeïna 
10 mM etanol La mitjana en rèplica 1 i 2 

0,125 mg/ml cafeïna 
10 mM etanol 

La mínima en rèplica 1 
La màxima en rèplica 2 

0,75 mg/ml cafeïna 
10 mM etanol 

La més elevada en rèplica 1 
La mínima en rèplica 2 

 

Conclusions 

A causa d’aquests resultats ens és impossible refutar o afirmar la nostra hipòtesi. 

En els resultats no es mostra una millora significativa en la supervivència de les 

cèl·lules que foren tractades amb cafeïna i etanol respecte a aquelles que foren 

únicament tractades amb etanol. Personalment, creiem que després d’analitzar 

48 mostres (n=4) els resultats són bastant precisos i doncs podem finalitzar amb 

dues possibles conclusions: 

1- Si la quantitat de mostres analitzades han estat suficients per aportar 

uns resultats curosos i precisos, podem afirmar que la cafeïna no 

presenta cap millora en les cèl·lules tractades amb etanol, desmentint 

així la nostra hipòtesi. Per tant, la cafeïna no actua com a protector per 

a cèl·lules imbuïdes per etanol. 

2- Les concentracions de cafeïna seleccionades potser no van ser les 

adequades per a verificar la nostra hipòtesi, però, cal mencionar que es 

van buscar diferents estudis que havien realitzat un treball semblant al 

nostre per escollir unes quantitats concretes tant de cafeïna com 

d’etanol. (Hirayama M et al.; 1994. Amita S et al.; 2010) 
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Discussions 

No es va poder treballar en l’anàlisi de la placa de 100 mM d’EtOH. Així doncs, 

inevitablement el nostre treball es va veure escurçat. Aquest va ser el motiu que 

ens va fer decidir ampliar en 8 el nombre de mostres per a cada concentració 

diferent, 4 per la primera rèplica i 4 per la segona. D’aquesta manera volíem 

obtenir uns resultats més precisos.  

El nostre grup no ha pogut determinar el perquè la cafeïna podria no haver 

mostrat l’efecte protector esperat en les cèl·lules al moment de recollir els 

resultats. Per tal d’obtenir una mica de llum en aquest fet, hem posat en marxa 

les següents recerques: 

Ens hem posat en contacte amb alguns professionals de l’àmbit de la bioquímica 

i malgrat les converses mantingudes, no hem arribat a una resposta concloent.  

Vam investigar el metabolisme de la cafeïna, comparada amb la de l’etanol per 

observar si es trobava un motiu que expliqués aquest resultat. 

Diferents pàgines webs (http://www.caffeineinformer.com/) i altres articles 

científics avisen al lector sobre l’hàbit diari de consumir cafeïna i informen, entre 

altres aspectes, sobre el temps que sol estar la cafeïna en la sang del consumidor 

i el temps de presència de l’alcohol en sang. 

Tant l’alcohol com la cafeïna penetren amb molta facilitat a l’interior de les 

membranes cel·lulars, però hi ha una diferència important. La cafeïna és 

absorbida en un 99% en tan sols 45 minuts i es metabolitza durant unes 5 hores 

fins a eliminar-se completament. Aquest procés es produeix en concentracions 

de cafeïna iguals o superiors a 0,5 mg/mL. La cafeïna es transforma principalment 

en teobromina i en teofil·lina, substàncies que, a diferència de la cafeïna, no són 

tòxiques en concentracions molt altes.  

En canvi l’etanol es metabolitza en més de 6-7 hores; la concentració d’alcohol 

en sang (CAS) va disminuint amb les hores, però és superior a 0 en aquest rang 

de temps, depenent de la beguda consumida i la concentració que tenia aquesta. 

A més a més, l’acetaldehid, molècula derivada de l’etanol quan aquest es 

metabolitza, sí que manté un grau de toxicitat bastant elevat. L’organisme intenta 
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eliminar l’acetaldehid principalment metabolitzant-lo en àcid acètic, o bé via l’alè, 

l’orina, o la suor.  

La cafeïna, en un principi es metabolitza amb més rapidesa que l’etanol. Així 

doncs, un cop metabolitzada, la seva funció protectora i antioxidant 

desapareixeria, deixant les cèl·lules exposades a l’efecte nociu de l’etanol 

(suposem que principalment és a causa de les ROS) més llarg en el temps.  

Per altra banda, vam escollir en la nostra investigació emprar una concentració 

baixa de cafeïna: 0,125 mg/ml. Tot i que és una concentració que apareix sovint 

en altres estudis sobre el tòpic, aquesta és poc aplicable, perquè normalment, la 

concentració de cafeïna present en un cafè ronda entre els 0,5 i l’1,5 mg/ml. 

Posteriorment vam emprar una concentració de 0,75 mg/ml de cafeïna i vam 

obtenir uns resultats contradictoris: en la primera rèplica hi havia més cèl·lules 

danyades per l’etanol a diferència de la segona, que en tenia més de vives.  

Hi ha altres estudis (Mary Claire O’Brien et al.; 2011) que afirmen que combinar 

etanol i cafeïna pot ser letal per al nostre organisme. Els esmentats estudis 

observen com els efectes que produeixen l’alcohol i la cafeïna, que solen ser 

diferents l’un de l’altre, poden acabar reforçant-se mútuament si es consumeixen 

a la vegada, i resultar amb danys amplificats. En els nostres experiments in vitro, 

però, no vàrem poder corroborar aquesta observació. 

Investigant sobre els possibles efectes positius de la cafeïna en l’organisme, vam 

adonar-nos que no n’existeix cap que estigui relacionat amb la combinació 

d’aquesta amb alguna altra substància, amb excepció dels carbonats. No hi ha 

cap prova que demostri que la cafeïna presenta algun efecte positiu en combinar-

se amb cap oxidant (com és l’alcohol), llavors és possible que les propietats de 

la cafeïna no siguin les correctes per al tipus d’experiment que hem realitzat. 

Precisament, s’ha observat que les altes dosis de cafeïna poden produir un 

increment en la pressió arterial de l’individu, de la mateixa forma que pot succeir 

amb l’alcohol, un dels nostres errors pot haver estat investigar una característica 

concreta sense tenir en compte els efectes col·laterals que podia comportar, i 

doncs, tot i que les cèl·lules podrien haver estat protegides contra l’alcohol, els 

altres efectes negatius de la cafeïna i de l’alcohol les hauria matat.  
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L’institut Centers for Disease Control and Prevention explica que la combinació 

de la cafeïna amb l’alcohol no solament agreuja els seus efectes, sinó que també 

realça l’efecte depressiu de l’alcohol, que en conseqüència pot comportar una 

actitud més incontrolada.  
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9. Part 3: la informació com a prevenció 

A continuació es desenvolupa tota la part 3 del nostre treball de camp, seguint 

l’esquema explicat anteriorment:  

 

Hipòtesi 3: « informar sobre els efectes que té l’alcohol en el 

nostre organisme sigui més impactant que la informació 

donada fins ara». 

És costum observar a un grup d’amics prenent-se una copa de vi o una cervesa 

quan estan junts compartint els fets que ocorren en les seves vides. L’alcohol és 

com l’aigua per a algunes persones, és una beguda necessària per a passar-s’ho 

bé, llavors no és d’estranyar que la consumició d’alcohol on aquest estil de vida 

és present, sigui bastant elevada. En aquest mateix gràfic procedent de l’OMS es 

pot observar aquest fet: 
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En la gràfica s’observa com la taxa d’alcohol per càpita és elevada, i fins i tot, a 

partir del 1995, aquesta s’ha mantingut estable amb els anys. Creiem que és una 

taxa que s’hauria de reduir encara més. L’estudi titulat Estudio Lundbeck: 

Percepción y Conocimiento del Alcoholismo en España demostra que el 17% de 

la població Espanyola consumeix alcohol de forma abusiva i per si no fos poc, el 

31% de la població Espanyola considera que veure entre 5-6 o més unitats de 

cervesa diària equival a un consum moderat i responsable, cosa que és 

completament falsa. A més a més, l’estudi també mostra la baixa consciència 

sobre què és el consum moderat. El 53% de les persones que duen a terme un 

consum de risc creuen que consumeixen moderadament. 

Tanmateix, la mitjana mundial de consum per càpita correspon a uns 6-7 litres a 

l’any, però Espanya, tot i que l’agència sanitària de les Nacions Unides demostra 

que el consum en Espanya ha disminuït 1 litre, gairebé duplica aquesta mitjana 

mundial, tenint una taxa de 10,9 litres per càpita. Per aquest motiu creiem que 

la taxa d’alcohol encara ha de disminuir molt més, per tal d’assolir un consum 

per càpita menor a aquesta mitjana que presenta l’OMS. Altres països com França 

Imatge 9: dades aportades per la OMS respecte la consumició d'alcohol en Espanya per càpita 
(http://www.euro.who.int/en/countries/spain/publications3). 
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també presenten una taxa d’alcohol elevada, en el seu cas és de vi. Però, a 

diferència del consum a Espanya, el consum d’alcohol a França no ha parat de 

disminuir.  

Què manca en les campanyes espanyoles que fa que la taxa de consum no 

disminueixi? Com podem aconseguir que la taxa d’alcohol disminueixi com ho fa 

la francesa? Nosaltres hem buscat un seguit de possibles solucions que ajudin a 

contribuir a la disminució d’aquesta taxa, fet que desitgem aconseguir. 

Totes les campanyes en contra de l’alcohol realitzades fins a l’actualitat, atacant-

lo des de l’abús o de l’addicció i accidents que pot provocar, han mostrat uns 

efectes gairebé imperceptibles. Nosaltres creiem el següent: per tal de reduir els 

riscs que comporta l’alcohol, s’ha de conscienciar d’una forma prou impactant 

perquè consumeixin cada cop menys. Creiem que existeixen dos tipus de 

campanyes poc promogudes que podrien ser molt efectives: campanyes que 

informin l’alcohol des d’un punt de vista tissular i cel·lular i d’altres que mostressin 

com l’alcohol deteriora l’organisme humà per dins. 

La informació totes les campanyes en contra de l’alcohol realitzades fins a 

l’actualitat; l’ataquen des de l’abús o de l’addicció i accidents que pot provocar. 

Aquest tipus d’informació ha mostrat uns efectes gairebé imperceptibles. 

Nosaltres creiem el següent, per tal de reduir els riscos que comporta l’alcohol 

s’ha de conscienciar d’una forma el suficientment impactant per a que es 

consumeixi cada cop menys alcohol, disminuint així les seves conseqüències en 

la salut pública. Creiem que existeixen dos tipus de campanyes poc promogudes 

que podrien ser molt efectives: campanyes que ataquessin l’alcohol des d’un punt 

de vista tissular i cel·lular i d’altres que mostressin com l’alcohol destrueix els 

òrgans. 

Procediment 
Per aconseguir arribar al màxim de població possible vam crear una pàgina web 

i dissenyar un fullet informatiu, amb l’ajuda d’una empresa que ha preferit 

mantenir-se en l’anonimat. El fulletó conté  informació essencial sobre els efectes 

de l’alcohol amb l’afegit d’alguns dels mites coneguts avui en dia, desmentits.     
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La informació de la pàgina web que vam crear 

(www.infoalcoholweb.wordpress.com) la podem dividir en diferents seccions: 

1- Un inici en el que s’introdueix el tema mostrant els efectes de forma 

molt general per no entrar directament amb la informació més 

extensa. 

2- Una secció en la que es mostren els efectes de l’alcohol a arreu dels 

òrgans, mostrant múltiples malalties que la consumició d’aquest pot 

comportar, a part d’un afegit explicant del que succeeix en l’interior de 

les teves cèl·lules quan en consumeixes. 

3- Una zona en la que desmentim la gran majoria dels mites que ronden 

avui en dia en la nostra societat, que és bàsicament una ampliació dels 

cinc mostrats en el fulletó, 31 mites en total. 

4- Finalment mostrem al lector qui som nosaltres i quines institucions ens 

han donat suport al llarg del nostre treball. També expliquem com vam 

desenvolupar la idea i tot l’ímpetu que hem posat en aquest projecte. 

A més a més el fullet informatiu conté un codi QR i un link a la nostra pàgina web 

per a aquelles persones que desitgin saber-ne una mica més sobre el consum de 

l’alcohol. Del fullet nosaltres vam escollir les imatges i el contingut que volíem 

que es mostrés en ell, la empresa, per altra banda, va crear l’estil i el disseny 

segons les pautes que nosaltres els hi havíem donat. 

Per comprovar l’opinió de la ciutadania sobre el fullet, vam realitzar qüestionaris 

en persona, aconseguint un total de 390 enquestes, d’una mostra de participants 

de l’àrea de Barcelona i Sant Cugat.  

En les enquestes es van fer les següent preguntes: 

• “De l’1 al 10, com de sorprenent li sembla la informació aquí mostrada?” 

Així podíem saber si consideraven la informació adequada i prou impactant 

com per atraure al lector a la pàgina web. 

• “Coneixia que aquests mites eren falsos? Si no és així, quin no? Sabies a 

més a més que l’alcohol podia produir càncer?”: D’aquesta forma podíem 
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saber com d’instaurats estaven els mites que es mostraven en la societat, 

i a més a més  si tenien consciencia sobre els efectes negatius de l’alcohol. 

• “És més útil aquest tipus d’informació que la que mostren les campanyes 

sobre l’alcohol existents avui en dia? Es a dir, addiccions i possibles 

accidents?” Així vam poder saber si consideraven més útil i efectiva 

aquesta informació per saber quin model de campanya consideraven més 

adequat. 

• “Creu vostè que aquesta informació podria modificar la concepció sobre 

l’alcohol que hi ha avui en dia?” Gràcies a aquesta pregunta vam poder 

esbrinar si creien que aquesta informació podria produir algun canvi en la 

nostra societat. 

• “De l’1 al 10, com d’atractiu li sembla el fullet informatiu?” Aquesta ens va 

ajudar a saber si una persona que veies el nostre fullet es veuria atret per 

aquest. 

 A més a més vam apuntar també els rangs d’edat amb un marge de 10 anys, 

per exemple: edat de  10 – 20 anys. Vam decidir preguntar la quantitat d’alcohol 

que consumien a la setmana, una cervesa, dues, etcètera. Vam especificar que 

no es veien obligats a respondre a tal pregunta si no volien però tothom es va 

veure amb voluntat per fer-ho, ja que l’enquestat mantenia l’anonimat en tot 

moment.   

La universitat Rovira i Virgili ha validat la informació que presenta el nostre fullet. 

Perquè realitzés la seva valoració se li va entregar anteriorment totes les fonts 

que es van utilitzar per extreure la informació que exposàvem. Vet aquí el breu 

correu electrònic de la validació del nostre fullet: 
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Resultats 
 

Després de fer les enquestes s’obtingueren els següents resultats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 Gràfic 12: mostra el sexe dels enquestats. 

Gràfic 13: mostra l'opinió dels enquestats respecte la pregunta de: quant de sorprenent li ha 
semblat la informació? 
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Gràfic 14: mostra el percentatge d’enquestats que coneixien la informació 

Gràfic 15: mostra el percentatge d’enquestats que desconeixia que 
l’alcohol pot provocar càncer. 
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Gràfic 16:  mostra el percentatge d’enquestats que coneixia que es pot desenvolupar tolerància 
cap a l’alcohol. 

 

 

Gràfic 17: mostra el percentatge d'enquestats que coneixia el mite relacionat 
amb les reunions i els bebedors socials 
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Gràfic 18: mostra el percentatge d'enquestats que sabia que només el 
3% de l'alcohol és eliminat per l'orina i la suor 

Gràfic 19: mostra el percentatge d'enquestats que sabien que 
menjar abans de consumir alcohol no impedeix la borratxera 
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Gràfica 20: mostra el percentatge d'enquestats que coneixien el mite sobre 
l'alcohol i els beneficis cardíacs 

Gràfic 21: mostra el percentatge d'enquestats que consideraven més important 
aquest tipus d'informació que la que donen les campanyes actuals 
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Gràfic 22: mostra el percentatge d'enquestats que consideren la informació 
que presentem més impactant que la de campanyes actuals 

Gràfic 23: mostra la quantitat que beuen els enquestats setmanalment 
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Gràfic 24: mostra el percentatge d'enquestats que consideren que aquest tipus d'informació pot 
canviar l'actitud de la població respecte l'alcohol 

Gràfic 25: mostra les notes que han donat els enquestats al disseny del fulletó 
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Conclusions 
 
Les enquestes en general han resultat positives, i em pogut avaluar amb caràcter 

més rigorós que en pensa la població d’aquesta paradoxa. Els resultats, com ja 

s’ha mencionat, són favorables al nostre estudi i al nostre objectiu.  

A la primera pregunta, gràfic 12, s’observa que el percentatge d’homes i dones 

enquestats és bastant similar, per tant hem aconseguit obtenir una visió global, 

i uns resultats equitatius. 

A la tercera pregunta, gràfic 14, s’intueix que en general els enquestats opinen 

que la informació, en un interval de l’1 al 10, és un 7. Per tant la informació no 

era gaire coneguda, aquesta deducció és feta degut a les següents gràfiques que 

mostren els resultats de les preguntes referents al contingut. En especial el quart 

gràfic que respon la pregunta “Coneixia la informació?” i tal i com s’esperava 

només un 7.4% la coneixia completament. 

En quant a les preguntes sobre la darrera cara, és a dir les preguntes sobre els 

mites, han estat més variades. En termes generals s’ha apreciat un 

desconeixement general, tot i que sobre el mite de la tolerància més del 50% ja 

coneixien que era fals (gràfic 16).  Dues de les preguntes més rellevants i 

impactants són les referents al mite sobre el cor i el possible desenvolupament 

de càncer, gràfics 20 i 15 respectivament, perquè en ambdues s’ha vist un 

desconeixement de més d’un 70%. 

Els següents gràfics, l’ 21 i el 22, fan referència a dues comparacions: la 

informació del nostre fulletó i la de les campanyes contra l’addicció, i la nostra 

mateixa informació i la de les campanyes contra els accidents de trànsit a causa 

de l’alcohol. En aquestes comparacions hi havia tres respostes possibles, sí, no i 

potser, d’aquestes tres opcions en ambdós gràfics ha destacat el “sí”, amb un 49 

i 48.2% respectivament, això ens dona a entendre que aquesta informació és 

valida per arribar a conscienciar la població i sobretot que és més impactant 

perquè són efectes que afecten directament a l’individu i el seu cos, atemptant 

contra els seus òrgans, teixits i cèl·lules. 
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El gràfic 23 fa referència a quant solen beure els enquestats, per veure si beuen 

de forma moderada i a partir d’aquestes dades extreure conclusions. Les xifres 

més altes han estat 5.6, 15.2 i 12.8 begudes per setmana, i les més freqüents 0, 

0.8 i 5.6. Per tant, la població enquestada bevia moderadament, en general. 

Per altra banda, el gràfic el 25 fa referència al disseny del fulletó, que ha obtingut 

molts afalacs, en aquest podem veure que les puntuacions més freqüents, de l’1 

al 10, han estat 8, 9 i 10. Aquest apartat era imprescindible, perquè necessitàvem 

arribar al lector i això només es podia aconseguir visualment, ja que l’objectiu 

d’aquests fulletons és estar a sales d’espera d’hospital i centres clínics, entre 

altres llocs. 

L’últim gràfic i al mateix temps el més important, ens dona el percentatge del 

que pensen els enquestats sobre el següent, si el fulletó pot canviar la visió que 

es té sobre l’alcohol, perquè com ja hem dit l’alcohol és un hàbit social, incorporat 

a la cultura i a l’economia entre altres camps. El percentatge ha estat d’un 53.3% 

“sí”, un 24.9% “potser” i un 21.8% “no”. Per tant si el “potser” es considerat 

positiu són molt bons resultats, tanmateix i es considerat negatiu més de la meitat 

dels enquestats opinen que aquesta informació pot promoure un canvi en la visió 

de l’alcohol. 

Discussions 

Per tal d’esbrinar perquè la nostra campanya va tenir bones ressenyes sobre els 

enquestats vam decidir recercar les campanyes que s’han fet fet fins ara, a quin 

públic anaven dirigides i com s'hi s'adreçaven. 

La primera campanya que vam analitzar és del 2001 i va ser promoguda pel 

servei català de trànsit. Aquesta consta d’un video de 25 segons on, tal i com 

diuen: “no es pretén crear grans impactes a partir d'imatges agressives, sinó 

incitar, des d'una òptica subtil i al mateix temps crua, a la reflexió i la 

interiorització d'una actitud responsable.”, el video el van retransmetre per la 

televisió concretament la Televisió de Catalunya (TV3 i Canal 33), el Circuit 

territorial de TVE (TV1 i La 2) i el Circuit territorial d’A3TV- Catalunya. 
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La informació del video és l’eslogan de la campanya: "Pots trigar dies. Pots trigar 

setmanes. Mesos. Fins i tot anys. Però si condueixes begut, t’acabarà arribant 

l’hora. Sigues prudent, tu no tens recanvi."  

La campanya és va caracteritzar per ser: “focalitzadora per evitar una excessiva 

dispersió del missatge a fi que arribi amb més claredat al receptor, integral pel 

fet que la campanya és un element més d’una acció contundent i global de lluita 

contra el consum d’alcohol en la conducció i preventiva incidint en la 

responsabilitat individual mitjançant un missatge positiu que evita ferir 

sensibilitats o fomentar culpabilitats(...)” I també per estar dirigida a tot el públic 

conductor, és a dir als majors d’edat. Aquestes característiques van fer que la 

informació transmesa fos concisa i clara fent-la una bona campanya. 

Aquest tipus de campanya són molt comunes, ja que només se centren en un 

dels aspectes de l’alcohol deixant de banda l’addicció, els efectes a l’organisme i 

el poc control sobre la nostra conducta.  A més a més, està centrada als majors 

d’edat i no posen solució al problema de la nostra societat amb l’alcohol, com el 

fet de que l’edat d’inici de consum sigui als 12 anys. 

La següent és “Pónle un tapón al botellón” una campanya contra l’alcohol iniciada 

per “Obra social caja Madrid” amb la col·laboració de la Federació Espanyola de 

Bàsquet. Com bé indica el seu eslògan, la campanya se centra en la consumició 

abusiva d’alcohol en un sol dia. Diferents notícies respecte aquesta campanya 

indiquen que les activitats que organitzen se centren sobretot en la població jove, 

avisant-los dels efectes negatius de l’alcohol al ser consumit de forma excessiva. 

El mètode per atraure joves a la seva campanya és probablement molt eficient, 

realitzant activitats esportives relacionades amb el bàsquet. El problema es 

presenta quan s’otorga una sensació de major rellevància al fet de l’esport en 

comptes del tòpic de l’alcohol en sí.  

El motiu d’aquestes activitats és el d’aconseguir conscienciar a la població, que 

també hauria d’incloure a l’adulta, i no tant el d’entretenir amb el pretext 

d’informar sobre l’alcohol. Deixant de banda les activitats esportives realitzades 

també és important visualitzar el tipus d’informació que distribueix aquesta 

campanya.  
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“Pónle un tapón al botellón” només otroga als participants de les seves activitats 

informació sobre el coma etílic i el pas de l’etapa anomenada “el puntillo” a la 

borratxera. Els pròpis creadors de la campanya afirmen saber que els joves avui 

en dia tenen a les seves mans tota la informació que ells entreguen però que 

simplement no la busquen. Per altra banda, el jovent que hi assisteix a vegades 

és acompanyat pels seus pares. Aquests diuen saber que el seu fill consumeix 

alcohol, però a més a més també altres substàncies tòxiques. Aquest tipus de 

campanyes també haurien d’informar més els pares per què disposin de més 

coneixements. Tanmateix, ells també coneixen més formes per actuar davant 

d’aquestes accions.  

De la mateixa forma que hi ha coses a millorar en aquesta campanya si que han 

realitzat una gran tasca desmentint mites coneguts avui en dia sobre l’alcohol. 

Els mites normalment són rumors que corren només entre la població més jove i 

és necessàri desmentir-los per tal de què entenguin la necessitat d’un canvi 

d’actitud en el moment de consumir l’alcohol. 

 

Imatge 10: eslògan de la campanya “Pónle un tapón al botellón”. 

La tercera campanya es podria titular “Campanya preventiva contra l'alcohol per 

als alumnes dels instituts de Móra d'Ebre i Flix”. Aquesta és interessant perquè 

tot i parlar sobre l’addicció també menciona els efectes per a la salut. Va ser una 

campanya de curt termini que només va sorgir en un parell d’escoles, però la 

iniciativa i el projecte estava ben plantejat. Volien prevenir el consum d’alcohol 

en els estudiants d’ESO concretament els que habiten a Móra d’Ebre i Flix, fer-lis 

veure els riscos, desmentir mites i contestar a un torn de preguntes sobre aquesta 

droga. Van instalar un punt d’informació on els alumnes s’hi podien apropar per 
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aprendre i saber-ne més dins els instituts. Aquesta campanya anava dirigida al 

públic adolescent, centrant-se en una sola part de la societat. És cert que un dels 

principals problemas radica en el jovent però tampoc cal excloure els adults, 

potser podrien haver ofert un taller per a pares, una jornada amb conferències, 

etc. 

L’última i més recent és la de la generalitat “Amb l’alcohol menys és millor” la 

Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya va impulsar per tercer any consecutiu la III Setmana de Sensibilització 

sobre els Riscos del Consum d’Alcohol, del 14 al 20 de novembre. La campanya 

va girar entorn el 18 de novembre, quan va tenir lloc una jornada on es van 

realitzar 5 conferències. El mitja per arribar al públic va ser mitjançant aquestes 

conferències i una pàgina web que està en linia on es pot trobar molta informació 

com mites, una “calculadora de consum d’alcohol”, un apartat sobre l’alcohol i la 

violència, informació sobre locals per joves que no venen alcohol, com algunes 

discoteques, la relació entre l’alcohol i la feina, dins l’àmbit familiar i informació 

de com participar en la campanya.  

Els punts claus d’aquesta campanya és que enfoca l’alcohol desde varies 

prespectives i de manera interessant i impactant, que pot estar dirigida a tots els 

públics i que òbviament està recolzada per l’Agencia de salud pública.  

 

Ilustración 1Imatge 11: eslògan d'una campanya sobre l'alcohol promoguda per la Generalitat 
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El nostre projecte proposa l’inici d’una campanya que es basa en tots els possibles 

efectes de l’alcohol, centrant-se sobretot en els efectes que té en el nostre 

organisme. Per fer això i arribar al públic hem usat els mites, una pàgina web, 

fulletons informatius entre altres mitjans, proporcionant així informació variada, 

senzilla, concreta i per a tots els públics. 
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10. Estat actual del projecte 

A part de les hipòtesis que hem investigat també hem elaborat diferents activitats 

d’àmbit més social amb l’objectiu de difondre la informació sobre els efectes de 

l’alcohol per tal de sensibilitzar a la població respecte els riscs que aquest pot 

comportar.  

Els fulletons informatius han estat distribuïts per diferents centres mèdics de 

Barcelona i altres institucions, entre ells trobem:  

- Escola de Batxillerats de la ICCIC 

- Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 

- Consorci Sanitari de Terrassa 

- Starbucks diagonal 640  

- Fundació Puigvert 

- Generalitat: departament d’empresa 

- CAP La Barceloneta 

- CAP Les Corts 

- CAP Gòtic 

- CAP Larrard 

- Centre de psicologia Londres 

- Hospital de San Rafael 

- Clínica Girona 

- Vitaldent C/Constitució  

- Vitaldent Avinguda Mistral 

Per altra banda, a part de distribució dels fullets també vam realitzar una 

conferència al Centre de Joves de l’ajuntament de Rubí, situat a Torre Bassas. 

Com bé diu el nom del centre, aquest espai es dedica completament als joves de 

Rubí i vam considerar adient presentar el nostre treball allà.  
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La conferència va consistir en l’entrega de certes dades poc conegudes sobre 

l’alcohol i un breu estudi respecte el mateix tòpic i com es troba instaurat en la 

nostra societat. La presentació no va ser massa llarga, no obstant això, el públic 

es va mostrar interessat i quan finalment vam acabar es va realitzar un taller de 

còctels 0,0. En aquest codi QR es pot accedir a la presentació “Prezi” que vam 

utilitzar al llarg conferència com a suport:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, també vam crear un perfil a les següents xarxes socials on vam pujar 

les dades que es mostren a continuació: 

- Instagram (usuari: infoalcohol): 
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A aquest compte d’Instagram es pot accedir escrivint al cercador 

infoalcohol o en el següent codi QR  

 

 

- Twitter (@infoalcoholgrup): 
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Aquest és l’altre codi QR que us desviarà automàticament al compte de 

Twitter del nostre treball: 
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11. Perspectives de futur 

El treball s’ha convertit en l’inici d’un projecte a gran escala que busca 

conscienciar al màxim a la població espanyola. Vam contactar amb la Generalitat 

de Catalunya, en concret amb el Departament de salut, qui ens va felicitar per la 

nostra feina i ens va proposar formar part de l’APYN (Alcohol Policy Youth 

Network), ja que Espanya encara no té un grup representant. El APYN és una 

associació global que organitza reunions sobre l’alcohol de forma anual. No 

moltes associacions poden entrar en l’APYN, només aquelles que han realitzat i 

buscat formes de promoure la reducció del consum d’alcohol i tenen un nombre 

de membres superior a 100. 

La creació de la nostra organització està en procés, tenim planificades unes 

reunions amb el govern català per a què ens ajudin i ens donin consells per a 

com crear-la.  

A més a més, ja hem mencionat que hem creat perfils en les xarxes socials per 

a promoure el nostre treball i conscienciar la població. Aquestes xarxes socials 

s’aniràn actualitzant, amb tot tipus d’informació relacionada amb l’alcohol, ja 

siguin curiositats o fets destacables. Les xarxes utilitzades són l’Instagram i el 

Twitter amb el nom @infoalcohol i @infoalcoholgrup respectivament. 

Per altra banda, també estem considerant l’opció de contactar amb alcohòlics 

anònims per a col·laborar amb ells i que ens ajudin a conscienciar a la població, 

des de diferents punts de vista, perquè coneguin els riscs de l’alcohol a tots els 

nivells possibles. 

Per si tot el que hem mencionat anteriorment fos poc, el nostre grup va anar a 

Sant Boi per parlar amb la direcció de l’hospital de Sant Boi. Allà, ens varen rebre  

i ens encoratjaren a fer del nostre treball de recerca un projecte a gran escala. 

Ens van proposar, per l’any vinent, participar en el “dia mundial sense l’alcohol”, 

ja sigui fent discursos nosaltres mateixos, o presentant el nostre fullet durant la 

campanya per aportar el màxim d’informació possible al públic. Així, tenim 

planejat presentar-nos-hi l’any vinent. 
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12. Aportacions personals 

“Tot i que mai he estat de beure massa, sí que de tant en tant, quan sortia de 

festa (no molt sovint) bevia en abús creient que l’única conseqüència que 

m’aportaria seria una dolorosa ressaca, ja que no condueixo. Desconeixia molt 

sobre un tòpic tan instaurat en la nostra societat i a arran d'aquest treball n’he 

pogut descobrir més, cosa que s’agraeix. Per altra banda, aquest treball que 

realment ha estat intens, m’ha permès aprendre certs coneixements de biologia 

molt interessants i vitals pel nostre organisme, com el procés de la fosforilació 

oxidativa entre de molts altres. A part, el projecte no només m’ha aportat 

coneixements relacionats amb el tòpic que vàrem escollir, també ha estat la 

primera vegada en la qual he realitzat un projecte en equip amb una durada de 

gairebé un any, i aquesta experiència és molt probable que em sigui útil per a 

futurs treballs.” 

 

“L’alcohol i jo mai hem tingut cap relació, és a dir no bec, probablement perquè 

tampoc surto gaire de festa. Però gràcies a aquest treball he reafirmat la meva 

decisió, no deixar-me influir pels meus amics  quan beuen, saber passar m’ho bé 

sense alcohol i sobretot saber dir que no sense por al que puguin pensar. També 

he après els efectes que l’alcohol té sobre les nostres cèl·lules, endinsant-me en 

un camp que desconeixia i que m'ha semblat apassionant. 

La meva part preferida ha estat poder compartir la nostra campanya mitjançant 

els fulletons i la xerrada realitzada. Em va semblar emocionant veure com es 

materialitzava el nostre projecte de difusió i poder tenir a la mà allò pel que vam 

estar treballant. En quant a la xerrada, vaig gaudir molt, perquè em sembla 

necessari compartir aquesta informació i perquè el casal de joves de l'ajuntament 

de Rubí ens donés l’oportunitat de fer aquesta divulgació” 
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“El treball de recerca ha sigut una gran oportunitat per desenvolupar un dels 

nostres interessos en comú: l'alcohol i la seva percepció social.  

Considero que aquest treball també ens ha permès viure experiències molt 

variades en torn el mateix problema plantejat: des de pràctiques de laboratori 

fins al procés de disseny d'un fullet o l'anàlisi de diversos estudis publicats. 

Aquesta varietat ha sigut, per a mi, el més enriquidor del treball, i el que el 

diferencia d'altres. A més, he pogut aprendre altres maneres de fer i de pensar, 

i al mateix temps he descobert quins eren els meus punts forts i febles a l'hora 

de treballar en equip.  

En conclusió, el treball de recerca ha sigut una gran oportunitat per créixer i ser 

més competents.” 
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13. Agraïments 

En primer lloc, volem agrair a la nostra tutora del treball de recerca, Alicia López, 

per la seva orientació constant i implicació, que han estat essencials. 

Volem agrair a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, per haver-

nos cedit els seus laboratoris, materials i assessorar-nos. 

Cal donar les gràcies també al centre veterinari VetClinic, per haver-nos cedit les 

seves instalacions i materials per dur a terme les anàlisis i per fer les fotografies 

de la citologia que apareixen a la part teòrica del treball. 

Apreciem la participació dels voluntaris que es van oferir a fer aquestes anàlisis. 

Volem agrair la col·laboració del Dr. Ignasi Gich, epidemiòleg clínic de l’Hospital 

de Sant Pau, en l'assessorament de l’avaluació dels articles analitzats i també al 

veterinari Alberto Gil per ajudar-nos a avaluar el tractament dels animals d'alguns 

estudis.  

També volem donar les gràcies a la Universitat Rovira i Virgili, per certificar la 

informació dels nostres fullets. 

Apreciem que el Casal de joves de l’Ajuntament de Rubí ens deixés donar una 

conferència per difondre el nostre projecte. 

Valorem molt positivament la col·laboració de l’Hospital Sant Joan de Déu de 

Martorell, el Consorci Sanitari de Terrassa, Fundació Puigvert, CAP de Les Corts, 

CAP de la Barceloneta, CAP del Gòtic, CAP de Larrard, centre de psicologia 

Londres, Hospital San Rafael, Clínica Girona, Vitaldent C/Constitución, Vitaldent 

Av. Mistral i Starbucks Diagonal 640.  

Volem agrair a la Lidia Segura per haver-nos ajudat i motivat per millorar el nostre 

projecte i portar-LO a nivell Europeu. 

Cal donar les gràcies a l'Oriol Muntané per ajudar-nos a elaborar la pàgina web, 

i a l'Albert Major i el seu equip pel disseny, l'impresió dels fulletons i la motivació 

que ens han donat. 
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Apreciem les aportacions positives de la Carolina Martel i la seva predisposició a 

ajudar-nos. 

Per últim, volem agrair a la Institució Cultural del CIC per facilitar-nos aquesta 

tasca i recolzar-nos en tot moment.  
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(4/6/2016) http://www.salud180.com/salud-z/neurotoxina  [En línia]: Són 

pàgines que ens han permès descriure el concepte de neurotoxina de forma 

comprensible per a una persona que no sigui una experta en ciència. 

(8/6/2016) 

http://www.klinghardtacademy.com/images/stories/neurotoxin/NeurotoxinProto

col_Jan06.pdf [En línia]: un resum extens sobre les neurotoxines procedent 

d’aquesta pàgina ens ha ajudat a concloure el temari. 

(11/6/2016) http://www.wou.edu/~lemastm/Teaching/BI334/Unit%2002%20-

%20Neurophysiology%20(2).pdf [En línia]: un document amb un fragment d’un 

llibre acadèmic avançat de biologia que ens permet fer una introducció senzilla 

sobre la neurofisiologia. 
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(29/6/2016) http://www.news-medical.net/health/What-is-Oxidative-Stress.aspx  

[En línia]: per parlar de l’estrès oxidatiu abans necessitàvem saber que era el que 

es considerava un radical lliure, aquesta pàgina ens va permetre fer-nos-en una 

idea. 

(30/6/2016) http://www.coenzima.com/coenzimas_nad_y_nadh [En línia]: en el 

procés d’obtenció d’energia per part de les cèl·lules la molècula del NADH és una 

molècula essencial per aquest procés. La pàgina ens ha donat tota la informació 

necessària sobre aquesta. 

(30/6/2016) http://www.guiasdeneuro.com/barrera-hematoencefalica/ [En 

línia]: en aquesta pàgina centrada en la neurologia trobem, entre altres dades, 

informació sobre la barrera hematoencefàlica. 

(9/7/2016) 

http://cv.uoc.edu/annotation/7b6e2357e5d4bb2c5e757cf383eb9612/441535/PI

D_00144882/modul_2.htm [En línia]: els astròcits són unes cèl·lules molt 

importants per al bon funcionament del sistema nerviós. Aquestes estan dins del 

grup de cèl·lules de la glia, en aquesta pàgina trobem part de la informació 

necessària per tractar aquest apartat. 

(9/7/2016) 

http://www.udc.es/areas/psicobiologia/neuropsicologia2/tema%201.pdf [En 

línia]: un extens document que mostra molts conceptes del sistema nerviós, 

nosaltres en concret, n’hem extret informació sobre les cèl·lules glials. 

(10/7/2016) http://www.networkglia.eu/en/astrocytes [En línia]: aquesta és una 

pàgina especialitzada en les cèl·lules glials. Òbviament no hem afegit tota la 

informació d’aquesta pàgina en el nostre treball ja que no ens era necessària 

però si que se n’han extret moltes dades. 

(15/7/2016) http://www.news-medical.net/health/What-is-Oxidative-Stress.aspx  

[En línia]: l’estudi dels diferents radicals lliures i l’estrès oxidatiu han estat 

introduïts gràcies a la taula amb conceptes molt resumits. 

(15/7/2016) http://www.netdoctor.co.uk/healthy-eating/a10835/antioxidants-

and-oxidative-stress/ [En línia]: aquesta és una pàgina dietètica que explica de 
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quina forma es pot evitar l’estrès oxidatiu en el nostre organisme amb 

antioxidants, explicava de forma col·loquial el funcionament de l’estrès oxidatiu. 

(22/7/2016) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26904/ [En línia]: 

fragment d’un llibre que explica el funcionament de la cadena transportadora 

d’electrons. 

(22/7/2016) http://antranik.org/intro-to-cellular-respiration-the-production-of-

atp/ [En línia]: aquesta pàgina explica de forma bàsica el procés de producció 

d’ATP en les cèl·lules. 

(23/7/2016) 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/C/CellularRespiration.ht

ml [En línia]  

(23/7/2016) http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Biology/celres.html   

[En línia]: el procés de la respiració cel·lular es veu molt esquematitzat en 

aquestes pàgines angleses. 

(2/8/2016) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009912099000168 [En línia]        

(3/8/2016) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010603098003475 [En línia]       

(3/8/2016) http://www.immunehealthscience.com/superoxide-dismutase.html 

[En línia]: les espècies reactives de l’oxigen són eliminades a partir de 

mecanismes biològics explicats en aquestes pàgines. 

(5/8/2016) http://hams.cc/metabolism/ [En línia]: el metabolisme és un dels 

temes més importants en el nostre treball per aquest motiu hem utilitzat aquesta 

pàgina i diferents estudis que tractaven aquest tema. 

(5/8/2016) http://themedicalbiochemistrypage.org/es/oxidative-

phosphorylation-sp.php [En línia]: la fosforilació oxidativa és el procés últim de 

la producció de l’ATP al metabolitzar-se els nutrients, com ja hem mencionat, 

aquesta etapa era molt important d’analitzar.   
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(12/8/2016) http://hams.cc/metabolism/ [En línia]: després d’haver estudiat el 

metabolisme dels nutrients en general, vam fer recerca sobre el metabolisme de 

l’alcohol. 

(12/8/2016) http://themedicalbiochemistrypage.org/ethanol-metabolism.php 

[En línia]: efectes de l’alcohol en el nostre organisme després d’haver estat ingerit 

de forma abundant. 

(20/8/2016) http://www.abcam.com/protocols/general-western-blot-protocol 

[En línia]: per assegurar-nos de no fer errades en la western blot que vam 

aprendre’ns el protocol mostrat en aquesta pàgina.  

(20/8/2016) http://coffeeandhealth.org/topic-overview/guidelines-on-caffeine-

intake/ [En línia] 

(21/8/2016) http://www.caffeineinformer.com/ [En línia]: aquestes dues pàgines 

contenen informació sobre efectes produïts per la cafeïna, aquesta informació 

l’ha extreta de diferents articles que es mencionen en la pròpia pàgina.  

(22/8/2016) http://www.webmd.com/balance/caffeine-myths-and-facts?page=3 

[En línia]: aquesta pàgina mostra i desmenteix mites existents sobre la cafeïna, 

mostrant a la vegada els seus efectes negatius. 

(22/8/2016) https://www.pharmgkb.org/pathway/PA165884757 [En línia]: les 

discussions de la pràctica realitzada en el laboratori requerien investigar el perquè 

la cafeïna podria no haver actuat, i per això hem estudiat el metabolisme de la 

cafeïna en aquesta pàgina. 
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15. Annexos 

Annex A: obtenció de les microfotografies de la part teòrica 
Per visualitzar diferents cèl·lules del fetge, cervell i ronyó de porc es van realitzar 

diverses citologies per extensió.  

Materials i reactius 

- Fetge de porc 

- Cervell de porc 

- Ronyó de porc 

- Agulla hipodèrmica de calibre 23G (Sterican®) 

- Xeringa de 5 mL de dos cossos (Inject®) 

- Kit de tinció Diff-Quik 

- Portaobjectes 

- Cobreobjectes 

- Microscopi òptic 

  

Fotografia 21: Xeringa de 5 mL amb una 
agulla de calibre 23G preparada per 
l'aspiració de la mostra. 

Fotografia 22: portaobjectes amb 
una mostra a sobre no tenyida. 

Fotografia 23: els tres reactius de “Diff-
Quik”. El primer és un alcohol per fixar la 
mostra; el segon conté  xantè, 
majoritàriament; i el tercer reactiu és 
tiazina. Aquestes dues últimes solucions 
tenyeixen les cèl·lules de la mostra. 
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Procediment 

1. PAF (punció d’agulla fina): amb una agulla de calibre 23G i una xeringa de 

5 mL, s’aspira l’òrgan que volem analitzar. 

2. Utilitzant la mateixa xeringa, s’expulsa el contingut que s’ha aspirat amb 

l’agulla sobre un portaobjectes. 

3. Amb l’ajuda d’un altre portaobjectes, s’estén la mostra prèvia sobre tota 

la superfície del primer portaobjectes. 

 

 

Imatge 12: esquema de com col·locar correctament  una mostra en un portaobjectes 

4. Deixar assecar la mostra durant 10 minuts. 

5. S’introdueix la mostra en un alcohol per tal de fixar les cèl·lules. 

6. Seguidament, la mostra se sotmet a una tinció amb una solució de xantè. 

7. Per finalitzar, i durant 30 segons més, es deixa tenyir la mostra en una 

solució de tiazina. 

 

        

 

 

       Fotografia 25: mostra tenyida completament. 

Les mostres foren observades amb un microscopi òptic Olympus CX22. 
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Annex B: creació del fullet informatiu 

Avui en dia trobem moltes campanyes contra l’alcohol, molts articles publicats i 

han succeït terribles accidents, però tot i així l’alcohol està molt arrelat a la nostre 

societat, és un hàbit social.  

Nosaltres vam voler anar més enllà de l’addicció i d’aquesta imatge que ja és 

força coneguda, i vam entrar en un món un xic enrevessat i força paradoxal; els 

efectes de l’alcohol dins l’organisme. Per poder donar a conèixer tota la 

informació que vam buscar i recopilar, pensant que la millor opció era un fulletó 

informatiu que contingués un codi QR, i que aquest portés a una pàgina web. 

Aquest fulletó començà sent un esborrany, força lamentable en quant a disseny, 

però original: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 13: aquest és el primer esborrany, fet a llapis, escanejat i completat amb el 
programa Paint. 
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L’esborrany anà agafant forma un cop ja sabíem quina informació volíem 

transmetre. Aquest pas va ser molt complicat perquè necessitàvem informació 

prou contundent i sorprenent per poder causar l’impacte que desitjàvem, 

tanmateix també era necessari que aquesta informació fos extreta de fonts 

fiables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 14: aquest és el segon esborrany amb la informació ja inclosa, novament completat 
amb paint. 

 

El següent pas va ser buscar un títol i un nou disseny per la darrera cara del 

fulletó. Vam tenir sort al completar la segona tasca però la primera fora més 

complicada. Vam contactar amb una empresa, que prefereix quedar en 

l’anonimat, i ens vam reunir-nos amb el director i un dissenyador el dia 1 d’agost, 

presentant la nostra idea, explicant el nostre projecte i van decidir ajudar-nos. 

Durant el mes d’agost vam buscar més informació i vam entrar en el món dels 

mites, vam decidir endinsar-nos en ells, saber quines creences tenia la població 

sobre l’alcohol, per acabar desmentint-los. 
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Al setembre vam entregar la informació definitiva que volíem i va ser la següent: 

Darrera cara: 

HÀBIT SOCIAL 
L’alcohol, acceptat per la societat i rebutjat  pel nostre organisme.  

Com afecta al teu cos a llarg termini?  

 Cervell 
• Síndrome de Korsakoff 

• Alzheimer  

Ronyons 

• Insuficiència renal 

• Excessiva producció d’orina 

Pulmons 

• Pneumònia 

• Insuficiència respiratòria  

Pàncrees 
• Risc de patir pancreatitis 

Fetge 

• Càncer 

• Incapacitat de processar nutrients 

Estómac 

• Irritació de les seves parets 

• Càncer 

Cor 

• El seu múscul es debilita 
• Dificultat per bombejar sang 

Vols saber-ne més? 

   
______________________________________________________________________ 
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Cara frontal: 

Més enllà de l’addicció: 

1- Menjar abans de beure farà que no t’emborratxis 
MENTIDA 

L’alcohol t’afectarà de totes formes, però uns minuts més tard, ja que l’estòmac 
primer haurà de digerir el que hagis menjat i després absorbirà l’alcohol. 

2- El consum de begudes alcohòliques en reunions socials no té conseqüències 
per a la salut 

FALS 
Segons l’OMS el consum d’alcohol en moderació també pot tenir efectes 
negatius per a l’organisme, relacionats amb la toxicitat d’aquesta beguda. 
 

3- L’alcohol és bo pel cor 
FALS 
Diversos estudis han demostrat que l’alcohol només presenta efectes 
beneficiosos en casos molt concrets, i aquests no solen succeir..  

4- Qui aguanta més l’alcohol és perquè és més fort. 

MENTIDA 

És possible que l’organisme d’una persona s’acostumi al alcohol, perquè hauria 
desenvolupat una tolerància cap aquest. Però això no vol dir que beure no 
tingui efectes negatius sobre aquella persona, és més té moltes més 
possibilitats de tornar-se alcohòlic i patir malalties greus. 

 

5- Tot l’alcohol ingerit s’elimina a través de l’orina i la suor. 

FALS 
Només un percentatge molt petit (10%) s’elimina d’aquesta manera, la resta és 

metabolitzada pel fetge. 
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Les fonts d’on es va extreure la aquesta informació presentada al fullet són les 

següents: 

 

• Alzheimer:  

- https://tratamientoparkinson.com/noticias/313-exceso-de-alcohol-

aumenta-el-riesgo-de-sufrir-alzheimer-y-parkinson 

- http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh25-4/299-306.htm 

- https://www.fightdementia.org.au/about-dementia/types-of-

dementia/alcohol-related-dementia 

 

• Síndrome de Korsakoff: 

- http://www.centroadiccionesbarcelona.com/encefalopatia-de-wernicke-

korsakoff/ 

- http://www.alz.org/dementia/wernicke-korsakoff-syndrome-

symptoms.asp 

- https://medlineplus.gov/ency/article/000771.htm 

 

• Insuficiència renal: 

- http://www.hazeldenbettyford.org/articles/how-are-kidneys-affected-by-

drinking 

- https://www.kidney.org/atoz/content/alcohol 

- http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh21-1/84.pdf 

 

• Excessiva producció d'orina: 

- https://www.drinkaware.co.uk/alcohol-facts/health-effects-of-

alcohol/effects-on-the-body/why-does-alcohol-make-you-pee-more/ 

- http://www.healthline.com/health/urination-excessive-volume 
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- http://www.emedicinehealth.com/frequent_urination/page2_em.htm 

 

• Irritació de les parets de l'estómac: 

- https://www.drinkaware.co.uk/alcohol-facts/health-effects-of-

alcohol/effects-on-the-body/is-alcohol-harming-your-stomach/ 

- http://www.livestrong.com/article/529632-pain-in-middle-of-stomach-

after-drinking-alcohol-or-caffeine/ 

- http://www.newhealthguide.org/Stomach-Pain-After-Drinking.html 

 

• Càncer d'estómac: 

- http://www.alcoholproblemsandsolutions.org/InTheNews/MedicalReports

/Cancer/Drinking-Alcohol-and-Stomach-Cancer-Risk.html 

- http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh27-3/220-231.htm 

- http://www.cancer.net/cancer-types/stomach-cancer/risk-factors 

- https://about-cancer.cancerresearchuk.org/about-cancer/stomach-

cancer/causes-risks 

 

• Debilitació del múscul del cor i per tant, dificultat per bombejar la sang: 

- http://emedicine.medscape.com/article/152379-overview 

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2365733/ 

 

• Càncer de fetge: 

- http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11492075/Just-three-

alcoholic-drinks-a-day-can-cause-liver-cancer-warns-a-new-study..html 

- http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/dietandphysicalactivity/alco

hol-use-and-cancer 
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- https://www.theguardian.com/society/2016/jul/22/alcohol-direct-cause-

seven-forms-of-cancer-study 

- http://www.cancercenter.com/liver-cancer/risk-factors/ 

 

• Incapacitat del fetge per processar nutrients: 

- http://www.knowyourlimits.info/know%E2%80%A6-effects-alcohol 

- http://www.liverfoundation.org/abouttheliver/info/alcohol/ 

- http://patient.info/health/alcohol-and-liver-disease 

- http://www.webmd.com/digestive-disorders/cirrhosis-liver 

 

• Risc de patir pancreatitis: 

- https://www.nice.org.uk/guidance/cg100/ifp/chapter/alcohol-related-

pancreatitis 

- http://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-

pancreatitis#1 

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0047846/ 

 

• Pneumònia: 

- http://www.knowyourlimits.info/know%E2%80%A6-effects-alcohol 

- http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh311/66-75.htm 

- http://www.medicalnewstoday.com/articles/151632.php 

 

• Insuficiència respiratòria: 

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2760420/ 

- http://www.medscape.com/viewarticle/501977_3 

- https://www.hindawi.com/journals/tswj/2012/740308/ 
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• Mites: 

- http://www.collegedrinkingprevention.gov/specialfeatures/alcoholmyths.

aspx 

- http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/ 

- http://caps.ucsd.edu/Downloads/virtual_pamphlets/vpAlcoholTop10.pdf 

- http://www.preventionlane.org/young-adults-alcohol-myths-facts 

- http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/ 

 

Aquesta informació fora validada per la Universitat Rovira i Virgili (URV): 

 

 

 

El resultat final del fulletó és aquest, és de mida A6, en tonalitats rosades, té 

dues cares, la darrera un xic més minimalista, conté un codi QR que dirigeix a la 

pàgina web www.infoalcoholweb.wordpress.com 
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Annex C: creació de la pàgina web 

La pàgina web és un complement del fulletó, és a dir tota la informació que no 

es va poder incloure en el fulletó i consideràvem rellevant es troba en aquesta 

web. 

La pàgina web es va dissenyar amb la plataforma WordPress.com, seguint els 

següents passos: 

1- S’entrà a la plataforma WordPress.com, i es seleccionà “Crear un sitio 

web” 

 

2- Es contestà un formulari sobre la temàtica de la web.
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3- Es contestà una altre pregunta sobre l’estil de la futura web. 

 

 

4- S’elegí un tema dels múltiples que hi havia.  
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5- Es continuà el qüestionari elegint un domini, 
www.infoalcohol.wordpress.com. 
 
 

 

 

6- Es finalitzà el qüestionari elegint un pla de tarifes.  
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7- S’inicià sessió, creant un compte. 
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8- Es començà a dissenyar la web, canviant el nom de la web, i omplint 
amb nous continguts, i modificant el disseny. 

 

 

9- Es van redactar els continguts definitius, que van ser els següents: 
 

- Inici: 

Beure alcohol ha estat una activitat típica des de la creació d’aquest. En la societat 

contemporània el fet de consumir alcohol és ben vista sobretot pels joves. Tot i 

que contínuament s’ha informat i instruït a tota la població dels riscos de l’abús 

de l’alcohol, no existeixen moltes veus que informin sobre petites, però existents, 

possibilitats de patir serioses malalties amb el simple fet de veure una cervesa 

diària. El nostre treball lluita per informar a la població sobre aquestes 

possibilitats que el mercat de l’alcohol s’esforça per amagar. En cap moment però 

demanem a aquells qui llegeixin el nostre treball que deixin de consumir alcohol, 

únicament volem que la gent pugui decidir amb el seu criteri, coneixent-ne les 

conseqüències, si volen consumir alcohol o no. 

Totes les malalties relacionades amb l’alcohol provenen del dany produït per 

aquest en les teves cèl·lules. Així doncs, tot i que no és el mateix analitzar els 

efectes cel·lulars que els efectes en un organisme complex, al haver utilitzat 

cèl·lules humanes la relació entre el nostre cos i el dany que pateixen les cèl·lules 

es veu molt lligat. 
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- Efectes generals: 
 

Pàncrees:   

Existeix la possibilitat de patir pancreatitis a causa de l’alcohol tot i mantenir una 

consumició moderada. Aquest produeix una inflamació del pàncrees causant un 

dolor intens, sobretot, quan un menja. Possibles conseqüències són la diabetis o 

la malnutrició. 

Sobre la malnutrició: 

El nivell de malnutrició d’una persona depèn molt de la seva condició i proporció 

entre altura i massa. La malnutrició no solament et fa sentir-te dèbil a tu mateix 

sinó que tot el teu cos funciona molt més lentament. Quan processos vitals com 

el bombeig de la sang s’alenteixen el teu organisme es col·lapsa, desenvolupant 

moltes malalties a la vegada. 

  

Pulmons: 

El pulmó que pateix els efectes de l’alcohol amb més rapidesa, el fet de consumir 

alcohol de forma continuada pot dificultar el pas de l’oxigen pel sistema 

respiratori, causant generalment insuficiència respiratòria. La pneumònia també 

és una malaltia comuna en els bevedors ja que es disminueix el nombre de 

substàncies essencials per l’obtenció de l’aire. 

 

Sabies que… 

La insuficiència respiratòria podria ser un signe de la síndrome de dificultat de 

respiratòria aguda, un problema greu on els pulmons estan molt lesionats. Les 

persones que pateixen la síndrome de dificultat de respiratòria aguda solament 

tenen una probabilitat del 50% de sobreviure. El pacient ha de passar per molts 

anàlisis abans de poder afirmar que pateix aquesta malaltia. 
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Fetge: 

El consum d’alcohol pot produir serioses malalties en el fetge. Com que l’alcohol 

danya l’ADN pot originar que les cèl·lules es reprodueixin de forma descontrolada, 

creant al final tumors i càncers. Per altra banda, el fetge de les persones que 

pateixen malnutrició per culpa de l’alcohol, processa els nutrients que necessita 

més lentament que un fetge sà. 

Els estudis realitzats sobre el alcohol i el càncer han demostrat l’existència d’una 

relació entre aquests dos. A causa de l’estrès oxidatiu, el dany que provoca 

l’alcohol en el teu ADN entre d’altres, dóna lloc a la possibilitat de patir molts 

tipus de càncers, com d’estómac o fetge. 

  

Cor: 

Un òrgan que es totalment incompatible amb l’alcohol és el cor. L’alcohol és 

excessivament tòxic i el simple fet de consumir-ne pot produir la debilitació del 

múscul del cor. Per conseqüència, el bombeig de la sang és menor i s’origina el 

que s’anomena insuficiència cardíaca. 

 

La insuficiència cardíaca:  

Segurament sàpigues que aquesta malaltia sol portar a la mort a qui la pateix, 

però és possible que no sàpigues el perquè. Com ja saps, necessitem respirar 

oxigen i això és pel fet que les teves cèl·lules el necessiten per funcionar. Quan 

aquest arriba als pulmons és traslladat a la sang i gràcies a l’impuls del cor, 

l’oxigen arriba amb rapidesa a totes les cèl·lules del teu cos. Pel simple fet 

d’arribar més lentament, les teves cèl·lules poden deixar de funcionar 

correctament i fins i tot pots arribar a contraure malalties relacionades amb el 

cervell. 
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Cervell:      

L’alcohol irrita al sistema nerviós de forma greu, tot i que amb la consumició 

moderada el seu efecte és més dèbil, un encara pot desenvolupar un llarg nombre 

de malalties que afecten al seu cervell. Una molt coneguda és l’Alzheimer, però 

no és l’única, un també pot patir la malaltia del Parkinson, el síndrome de 

Korsakoff i molts altres. A més a més dificulta el desenvolupament del cervell dels 

adolescents, originant pèrdues momentànies de memòria o dificultats de parla i 

comprensió. L’alcohol no presenta un efecte directe al teu cervell.             

Com es produeixen aquestes malalties?                                                                   

El cervell requereix d’una gran varietat de vitamines i, com ja hem mencionat 

anteriorment, el consum de l’alcohol fa difícil l’absorció i processament de 

nutrients. El sol fet que manqui un sol tipus de nutrient en el cervell desemboca 

amb una malaltia o altre. No obstant, cal mencionar que aquestes malalties són 

molt complexes i la manca de nutrients és un dels molts motius pels que 

apareixen. 

  

Estómac:      

L’estómac és un òrgan molt més resistent que la resta, no obstant, no és suficient 

com per evitar els efectes de l’alcohol. De la mateixa manera que en el fetge i 

altres parts del nostre cos, l’estómac pot desenvolupar càncer degut al consum 

d’alcohol. A més a més, la paret que conforma l’estómac al seu interior s’irrita 

amb facilitat, produint dolors forts en el moment de menjar. 

  

Ronyons:                                                                                                         

                                                 

Gairebé tothom sap que l’alcohol et fa anar al bany més sovint, però pocs saben 

el perquè. El motiu és molt simple, l’alcohol impedeix la creació d’una hormona 

que s’encarrega de retenir líquids en el nostre cos. Quan aquesta manca, el cos 



La paradoxa de l’alcohol   Albert Gil, Pablo Haasnoot i Laura Retamar 

XIX 
 

expulsa una major quantitat de líquids a partir de l’orina. En abús, l’alcohol mostra 

efectes més negatius en els ronyons, un clar exemple és la insuficiència renal. 

 

- Efectes cel·lulars: 

Totes aquestes malalties relacionades amb l’alcohol provenen del dany que 

provoca en les teves cèl·lules. Per molt insignificants que semblin els efectes que 

pateixen les cèl·lules, són aquests els principals causants de les malalties 

comunes i greus produïdes per l’alcohol en el teu cos. 

 

Les cèl·lules mostren reaccions diferents davant de l’alcohol, pel fet que cada 

tipus de cèl·lula s’encarrega d’una funció o una altra. No obstant, si que hi ha un 

efecte comú que pateixen les teves cèl·lules, independentment de si son 

neurones o una cèl·lula del ronyó, al prendre una beguda alcohòlica. 

 

Quan una cèl·lula absorbeix alcohol genera en ella una substància molt nociva. 

La cèl·lula, tot i que presenta potents mecanismes de defensa inicia la producció 

d’unes molècules que la destrueixin, d’aquesta manera la cèl·lula s’assegura no 

ser un perill per al teixit que forma amb altres cèl·lules. El problema bé quan són 

vàries cèl·lules les que a la llarga es destrueixen i l’organisme és incapaç de 

generar-ne de noves amb suficient velocitat. Quan l’organisme no pot funcionar 

correctament per problemes cel·lulars, desemboca amb malalties relacionades 

amb el teixit del que formen part aquestes cèl·lules danyades, malalties del 

sistema nerviós per exemple, quan les neurones no funcionen correctament. 

 

Un exemple d’efecte específic seria el mal funcionament de les cèl·lules neuronals 

i del sistema de gratificació. El sistema de gratificació és un mecanisme que 

posseeix el teu cos per recompensar-te al realitzar tasques necessàries per viure, 

com alimentar-te o dormir. Quan tu realitzes aquestes activitats el teu cos crea 

un neurotransmissor anomenat dopamina, una petita molècula que farà que et 

sentis satisfet un cop acabada l’activitat. 
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El problema bé quan consumeixes substàncies tòxiques com drogues o l’alcohol. 

Aquestes substàncies fan que el teu cos creï una quantitat desmesurada de 

dopamina, quantitats que menjat no series capaç d’aconseguir.  Les primeres 

vegades el que un sent és plaer, el que no saps és que aquest sistema de 

gratificació es degrada i cada vegada necessites més d’aquella substància 

convertint-te al final en un addicte. Si no és aquest el cas i deixes de beure 

alcohol, per molta dopamina que creï el teu cos al menjar, no et sentiràs satisfet, 

ja que l’alcohol i altres substàncies van fer-te sentir aquestes sensacions 

momentàniament. 

Coneixent alguns dels riscos als que t’exposes ara, ets prou conscient per decidir 

i fer-te responsable del resultat final. Tirar enfavant és senzill, però tornar enrere 

és gairebé impossible. 

 

- Els efectes de l’alcohol durant l’embaràs: 

 

Quan una dona embarassada beu alcohol aquest viatja per via sanguínia i arriba 

als teixits i els òrgans del nadó. En el cos del petit l’alcohol triga més en 

metabolitzar-se, per tant el nivell d’alcohol en sang perdura més temps 

perjudicant al nadó i podria inclús danyar-lo de per vida. 

 

Un dels perills de l’alcohol durant l’embaràs és la síndrome de l’alcoholisme fetal. 

Els símptomes d’aquesta síndrome són des d’anomalies cardíaques al nadó, 

canvis en el seu rostre, problemes de concentració, aprenentatge, parla, 

pensament, equilibri, paràlisi cerebral, part prematur i avortament o mort infantil. 

 

El principal mètode per prevenir aquesta síndrome és l’abstinència d’alcohol, 

sobretot en els tres primers mesos on el zigot és molt vulnerable, i tampoc 

beure’n abans de l’embaràs.  
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Com que aquesta síndrome és coneguda i més comuna del que pensem, hi ha 

grups que recolzen mares i fills/es amb aquest problema i mètodes per 

diagnosticar-la, com estudis imagenològics (TAC o ressonància magnètica) del 

cervell del nadó (una vegada nascut) o proves de nivell d’alcoholèmia a la mare 

o amb una ecografia durant l’embaràs, tot i que aquest mètode precisament no 

és el més fiable. 

 

- Mites: 

  

“Menjar abans de beure farà que no t’emborratxis”FALS 

L’alcohol t’afectarà de totes formes, però uns minuts més tard, ja que l’estòmac 

primer haurà de digerir el que hagis menjat i després absorbirà l’alcohol.  

 

“El consum de begudes alcohòliques no té conseqüències per a la salut en els 

bebedors socials” FALS 

Segons l’OMS, el consum d’alcohol en moderació també pot tenir efectes negatius 

per a l’organisme, relacionats amb la toxicitat d’aquesta beguda. 

  

“Si barreges alcohol amb begudes energètiques, et pujarà més” FALS 

És fàcil interpretar que si sumes l’excitació momentània de l’alcohol amb la de la 

cafeïna d’una beguda energètica, estaràs encara més actiu i alterat. Però les 

begudes energètiques no exaltaran els efectes desinhibidors de l’alcohol, sinó 

que faran que vulguis beure encara més, ja que penses que tens més energia de 

la que realment tens. Això pot tenir conseqüències poc agradables, com una 

major ressaca. 
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“L’alcohol més fosc té menys efectes negatius sobre la salut” FALS 

Les cerveses i vins més foscos tenen més antioxidants que les cerveses i vins 

clars. Això fa pensar que aquestes opcions tenen un valor nutricional major i més 

sa. Tot i així, els alcohols foscos també contenen substàncies tòxiques 

(anomenades congèneres) formades en la producció d’aquestes begudes, les 

quals poden empitjorar la ressaca. 

 

“El vi més antic és el millor” FALS 

Els vins més antics sempre es perceben com de millor qualitat i més cars. No 

obstant, això depén del tipus de vi. Alguns estan pensats per ser beguts en un 

any després de la seva producció, mentre que altres es poden emmagatzemar 

durant uns anys per tal que arribin a la seva qualitat més alta. Tot i així, en tots 

els vins, la quantitat d’antioxidants disminueix al llarg del temps, fent que la 

beguda sigui encara menys saludable. 

 

“Les cerveses fosques tenen més alcohol que les que són clares” FALS 

Les cerveses fosques poden semblar molt robustes en quant a gust, i amb més 

calories i carbohidrats. Molts també creuen que tenen més alcohol. Això no és 

del tot veritat ja que el color de les cerveses no sempre és un indicador d’una 

major quantitat de nutrients i alcohol. 

 

“La cervesa és bona per a la recuperació d’atletes” NO DEL TOT CERT 

Un estudi recent sembla suggerir que la cervesa és millor que l’aigua per 

rehidratar els atletes ja que la conté més nutrients com carbohidrats i vitamines 

que “ajudarien” a reomplir les reserves d’energia. La veritat però, és que en 

aquest estudi només es van veure petites milloren en la rehidratació dels 

esportistes en comparació amb l’aigua. A més a més, els efectes de l’alcohol en 

el fetge i pàncrees fan que l’oxigen es consumeixi més ràpid, fent que nutrients 

i enzims essencials no es puguin transportar en el cos. Això altera algunes 
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funcions de reserva energètica i ralenteix la recuperació dels músculs. Per tant, 

és molt més recomenable prendre begudes específiques per a esportistes, ja que 

contenen minerals i vitamines i al matix temps no tenen els efectes negatius de 

la cervesa. 

 

“Provocar el vòmit després de beure disminueix la ressaca i els efectes de 

l’alcohol” FALS 

Teòricament, si elimines l’alcohol abans que sigui digerit, significa que no 

s’absorbirà i per tant els seus efectes disminuiran. Això és incorrecte, ja que 

l’absorció de l’alcohol és pràcticament instantània i comença a l’estómac. Així que 

vomitar probablement no millori la situació… 

  

“Prendre aspirina o ibuprofeno abans de beure disminueix la ressaca” FALS 

Prendre una pastilla que alleugeri el mal de cap pot semblar intel•ligent com a 

mètode per prevenir la ressaca, però la realitat és que fer-ho abans que el dolor 

aparegui no ajudarà molt. El poder farmacològic del medicament es pedrà abans 

que et comenci a fer mal el cap. Tot i així, l’aspirina o l’ibuprofeno seran útils el 

matí següent. 

“Menjar abans de dormir redueix la ressaca” FALS 

La majoria de nosaltres hem menjat, alguna vegada, després d’haver consumit 

alcohol, esperant que la ressaca del dia següent sigués menor. Això servirà de 

molt poc, ja que l’alcohol ja s’ha absorbit (s’absorbeix quasi instantàneament una 

vegada el beus). Aquest menjar no farà que el fetge processi l’alcohol més 

ràpidament. Si vols reduir la ressaca, intenta menjar just abans de beure, així 

l’absorció de l’alcohol serà més lenta i es processarà millor. Tot i així, els seus 

efectes en les teves cèl•lules no desapareixeran. 
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“L’alcohol mata les neurones” FALS 

En general, una nit de consum responsable no afectarà el teu cervell per sempre. 

L’alcohol distorsiona el pensament momentàniament, però no fa que les neurones 

morin, sinó que té efectes en les dendrites. Aquestes són parts de les neurones 

que participen en la transmissió dels missatges elèctrics en el teu cos. El consum 

abusiu d’alcohol, per tant, pot portar a la pèrdua de la memòria i problemes de 

coordinació de moviments. 

 

“El cafè i un bany fred ajuden a recuperar la sobrietat” FALS 

Tot i que sembla obvi que el cafè i l’aigua freda d’un bany t’activaran i faran que 

despertis, mai acceleraran el processament de l’alcohol i per tant la ressaca serà 

la mateixa. El temps, per desgràcia, sembla ser l’única cura… 

 

“Menjar abans de beure farà que l’alcohol et puji menys” FALS 

Si menges abans de consumir qualsevol beguda alcohòlica, el teu estómac es 

trobarà ple de diferents aliments i d’alcohol, per tant l’absorció d’aquest últim 

serà més lenta. Això vol dir que pujarà, però probablement més a poc a poc. És 

més, es processarà millor i amb sort no et trobaràs tan malament el matí següent. 

 

“Puc beure i mantenir el control” FALS 

Beure altera el teu judici i consciència, això fa que la probabilitat que facis alguna 

cosa de la qual te’n penedeixis, com ara tenir sexe sense protecció, fer malbé 

alguna propietat o ser víctima de qualsevol baralla. 

 

“Beure no és del tot perillós” FALS 

Beure contribueix al risc de mort per accions relacionades amb l’alcohol: com 

baralles, violacions, assaltes. Actualment, l’alcohol està entre les primeres deu 
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causes de mort al món. A més a més, els seus efectes a llarg termini poden 

augmentar el risc de patir malalties tan greus com el càncer o el Parkinson. 

  

“Puc beure i desembriagar-me quan vulgui. Jo controlo” FALS 

Un adult triga 2 hores en processar l’alcohol d’una única beguda, depenent del 

pes. Res pot accelerar el procés, ni el cafè ni un bany fred… 

“A les noies l’alcohol els afecta de la mateixa manera que els homes” FALS 

Les dones processen l’alcohol de diferent manera que els homes. Per tant, amb 

la mateixa quantitat de beguda, una dona es veurà més intoxicada i li pujarà 

més. 

 

“Una cervesa no té tant alcohol com un licor fort” FALS 

Una llauna normal de cervesa conté la mateixa quantitat d’alcohol que 

un xupito típic de licor i que una copa de vi. 

 

“Si cada vegada necessito beure més perquè em puji, no passa res.” FALS 

Si et passa això, probablement estiguis desenvolupant el que s’anomena 

tolerància, la qual és un senyal que indica que cada vegada estàs tenint més 

problemes seriosos amb l’alcohol. 

 

“Puc conduir bé després d’unes quantes begudes” FALS 

Els efectes de l’alcohol comences més d’hora del que la gent pensa. A més a més, 

s’ha demostrat que després de prendre qualsevol beguda alcohòlica, els riscos 

de patir un accident de tràfic augmenten considerablement, en especial amb els 

menors de 21 anys. 
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“A una persona petita, l’alcohol li puja el mateix que a un individu més gran” 

FALS 

Una persona petita es veurà més afectada per l’alcohol ja que al tenir menys 

aigua al seu cos, la concentració d’alcohol en sang serà bastant major que la 

d’una persona més gran. 

 

“Beure millora l’habilitat sexual” FALS 

L’alcohol disminueix les inhibicions i per tant et pots sentir més actiu. Però tot i 

així, la funció dels teus òrgans sexuals es veu alterada i fins i tot els nivells de 

testosterona disminueixen, en els homes. 

 

“Beure ràpid no farà que la quantitat d’alcohol en el cos sigui major a la que si 

es beu més lentament” FALS 

Si es beu alcohol de manera ràpida, la sang tindrà una concentració d’alcohol 

més gran a la que tindria si es begués lentament. Això ve donat perquè el cos 

processa l’alcohol amb una velocitat molt menor a la velocitat amb què et prens 

una beguda alcohòlica. Per tant, si ho fas ràpid, l’alcohol tindrà més efectes al 

teu cos ja que els teus teixits estaran exposats durant més temps fins que aquest 

es processi completament. 

  

“Quasi tot l’alcohol que consumeixo s’expulsa quan orino” FALS 

L’alcohol s’elimina principalment al fetge, fent que únicament un 2% de tot 

l’alcohol consumit s’elimini per l’orina. 

 

“L’alcohol no conté grasses” FALS 

Totes les begudes alcohòliques contenen grasses i sucres. A més a més, beure 

alcohol estimula el teu apetit i fa que mengis més sense adonar-te, ja que també 

altera la teva consciència. 
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“L’alcohol t’escalfa quan fa fred” FALS 

L’alcohol dilata els vassos sanguins de la teva pell, fent que hi hagi més sang en 

contacte amb l’exterior. Per tant, en ambients freds, la teva sang perdrà 

temperatura, tot i que tinguis la sensació de calor. Així, el risc de patir una 

hipotèrmia augmentarà. 

  

“L’alcohol afecta a tothom de la mateixa manera” FALS 

El gènere, edat, raça, pes, massa corporal i genètica tenen un paper important 

en quant com l’alcohol afecta a un individu. Beure amb l’estómac buit o beure 

ràpid fa que hi hagi una major quantitat d’alcohol en sang. Estar cansat o malalt, 

també contribueix als diferents efectes de l’alcohol a l’organisme.   

 

“L’alcohol pot provocar un coma etílic, però mai la mort” FALS 

Beure massa alcohol en una ocasió pot matar una persona. Una vegada aquesta 

entra en coma i està completament inconscient, pot deixar de respirar i per tant, 

morir. 

 

“Barrejar diferents tipus d’alcohol fa que et pugi més” FALS 

El que veritablement importa és la quantitat d’alcohol que es pren, i si es 

consumeix amb menjar, segons el Dr. Rossini Rajapaksa. És de sentit comú, la 

quantitat total d’alcohol, sense importar si s’han barrejat diferents begudes 

alcohòliques, és el que fa que pugi més o menys, entre altres factors. 

 

“Necessito beure per poder divertir-me com la resta” FALS 

Les persones en les que et fixes no beuen tant com creus. Un estudi recent 

mostra que quasi la meitat d’universitaris no beuen o beuen molt poc durant la 

setmana, i tot i així, s’ho poden passar bé i divertir-se amb els seus amics. 

“Fer exercici pot curar la ressaca” FALS 
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Anar al gimnàs quan tens ressaca probablement farà que et sentis millor, però 

malauradament l’alcohol no es pot expulsar en el suor. Només el temps farà que 

l’alcohol es processi completament al teu cos. A més a més, els riscos de patir 

una lesió muscular quan has begut són majors a quan no beus. 

 

- El consum moderat: 

Que és el consum moderat d’alcohol? Sembla que ningú ho té gaire clar, ja que 

les fonts que solen proporcionar aquesta informació no arriben a un acord. I, ¿és 

el mateix el consum responsable que el consum moderat? 

 

Segons dues de les fonts més significatives dins de la comunitat medico-

científica: Mayo Clinic i el NIAAA dels Estats Units (National Institute of Alcohol 

Abuse and Alcoholism), el consum moderat correspon a una beguda al dia per 

dones i dues per homes menors de seixanta-cinc anys, o si només es pren 

ocasionalment tres o quatre begudes per ocasió.  

 

 

Aquesta imatge mostra el que aquestes dues fonts consideren una beguda. 
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- Qui som? 

Som tres estudiants de batxillerat de l’institució cultural del CIC i estem realitzant 

un projecte d’investigació sobre els efectes del consum moderat d’alcohol. Per 

fer-lo, hem obtingut ajuda tant de professors del nostre institut, com de la 

universitat de Barcelona, qui, sobretot, ens han ajudat a desenvolupar la nostre 

investigació científica. El nostre objectiu amb aquest treball és informar sobre els 

danys que provoca l’alcohol en el nostre organisme per tal de reduir el consum 

d’aquest en la societat catalana. 

 

Últimament, els mitjans de comunicació afirmen que beure alcohol 

moderadament podria ser beneficiós per a la salut, en concret per a la nostra 

circulació. Aquests resultats, però, es podrien malinterpretar fàcilment, ja que la 

població que decideix beure de manera moderada sol mantenir un estil de vida 

saludable. Per conseqüència, la població pot passar per alt els efectes no tant 

positius que comporta el simple fet de consumir alcohol, exposant-se a diferents 

riscos per a la seva salut, fins i tot consumint alcohol de forma moderada. 

 

Nosaltres volem informar i fer veure a la població que els riscos del consum 

moderat d’alcohol sobrepassen els beneficis. 
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Annex D: Articles de la hipòtesi 1C 

A continuació es mostren els articles científics analitzats a la hipòtesi 1C.  

A l’hora de valorar els estudis vam subratllar els punts més importants i que 

donen una idea general i a la vegada detallada. Els punts febles de cada article 

foren indicats amb una fletxa i una explicació del perquè són errors o vaguetats. 

Primer apareixen els estudis que indiquen que l’alcohol causa algun factor de risc 

o dany, i per últim, els que mostren beneficis per l’organisme. 
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