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ABSTRAT 

El cafè és una de les begudes més consumides en el món i els seus beneficis per a 

la salut s’han citat en molts estudis epidemiològics. Aquests beneficis s’associaven a 

la cafeïna, com a component majoritari del cafè, però estudis amb cafè descafeïnat 

demostraren que aquest també tenia efectes saludables, i que, per tant, havien 

d’existir altres substàncies bioactives dins la beguda de cafè. Unes de les més 

importants són els àcids clorogènics, composts fenòlics de la família de l’àcid 

hidroxicinàmic, que posseeixen una gran varietat de propietats biològiques 

saludables,  incloses activitats antioxidants i antiinflamatòries, que poden servir per a 

la prevenció i tractament de la síndrome metabòlica i trastorns associats. A més, 

s’ha vist que també tenen activitat antimicrobiana, fet que no només pot resultar 

beneficiós per a la salut humana, sinó que també pot ser interessant per a la 

industria alimentària en la creació de nous conservants naturals.  

  

 

 

OBJECTIU 

El cafè és conegut arreu del mon, essent avui en dia una de les begudes més 

consumides entre la població adulta, superada només per l’aigua. Les diferents 

varietats i formes de preparació l’han convertit en una beguda molt versàtil, fins al 

punt de ser una manera més de socialitzar-nos. 

La cafeïna és el component no nutritiu més conegut del cafè, essent quest un dels 

principals motius del seu consum. En els darrers anys diferents estudis han 

relacionat la ingesta de cafè amb efectes beneficiosos sobre la salut. Alguns dels 

més importants es deuen al caràcter antioxidant atribuït a la cafeïna, el qual es 
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relaciona en una millor prevenció de la síndrome metabòlica i altres patologies 

associades, com la diabetis de tipus 2 i malalties cardiovasculars.  

Però a més de la cafeïna, el cafè està compost per unes 1000 substàncies més que 

podrien interferir en aquests efectes positius. Tant és així que alguns d’aquests 

estudis han trobat efectes beneficiosos tant en el cafè “original” com en el cafè 

descafeïnat.  

A partir d’aquesta idea, alguns autors han proposat com a responsables dels efectes 

beneficiosos del cafè a un grup de composts denominats àcids clorogènics. Són una 

sèrie de composts fenòlics presents en el cafè i en altres productes vegetals com el 

té i algunes fruites, que presenten propietats antioxidants i antiinflamatòries, entre 

d´altres. 

Considerant la controvèrsia existent sobre la influència del cafè i els seus diferents 

components sobre la salut i, essent aquesta relació de gran interès pel seu alt 

consum, l’objectiu general d’aquest treball és dur a terme una revisió bibliogràfica 

sobre les característiques generals dels àcids clorogènics, els seus efectes 

saludables i els possibles mecanismes implicats.  

 

 

METODOLOGIA  

Per la realització d’aquest treball de revisió bibliogràfica s’ha utilitzat diferent material 

bibliogràfic com treballs de revisió, articles publicats en revistes d’investigació 

científica i articles amb informació rellevant respecte al tema.  

L’estratègia de recerca dels articles amb major pes científic s’ha realitzat en la base 

de dades PubMed. S’ha realitzat introduint en el cercador paraules clau del treball 

com: “coffee”, “healthy”, “caffeine”, “consumption”, “antioxidant”, “anti-inflammatory”, 
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“decaffeinated coffee”, “green coffee bean”, “oxidative stress”, “chlorogenic acid”, 

“diabetis”, “coronary heart disease”, “hypertension”, “bioavailability”, “metabolism”, 

“metabolic syndrome”, “antimicrobial”, entre altres termes i intercalant-los entre si: 

“coffee and oxidative stress”, “coffee consumption”, “coffee and health”, 

“bioavailability of chlorogenic acid”, “caffeine and decaffeinated coffee”, chlorogenic 

acid and health, etc. De tots els articles trobats es seleccionaren els més actuals i 

rellevants, descartant aquells que resultaren esser de menor interès. Per això es va 

tenir en conte el títol i el resum de l’article.  

S’ha utilitzat material bibliogràfic publicat entre els anys 2000 i 2017. No obstant, 

aquells articles que han resultat esser de més interès han estat els mes recents 

tenint en compte que és un tema molt recent. En un principi la cerca s’ha limitat a 

articles de revisió amb plena disponibilitat a partir dels quals s’ha anat concretant 

accedint a articles citats en aquests. Pel fet de que es tracta d’un tema molt recent i 

que hi ha escassa informació d’estudis en humans, no s’ha limitat la cerca a cap 

espècie animal. En quan al nombre d’articles trobats, s’ha fet molt evident que és un 

tema d’actualitat ja que en la primera recerca utilitzant el terme “coffee and health” 

s’han obtingut un total de 1034 articles, mentre que en la recerca sobre l’àcid 

clorogènic, utilitzant el terme “clorogènic acid and health” només n’apareixen 137.  

 

 

INTRODUCCIÓ 

El cafè és una de les begudes més consumides arreu del món. Segons 

l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), el 

consum mundial de cafè és aproximadament d’uns 7 milions de tones per any. 

Concretament, Espanya ocupa el divuitè lloc d’entre tots els països en consum de 
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cafè, uns 3,8kg/persona/any, significativament per sobre del consum mundial mitjà 

que és de 1,1kg/persona/any1.  

És un aliment complex, ja que està format per més de 1.000 substàncies químiques 

diferents: aminoàcids i altres composts nitrogenats, polisacàrids, sucres, triglicèrids, 

àcid linoleic, diterpens (cefestol y kahweol), àcids volàtils (fòrmic y acètic) y no 

volàtils (làctic, tartàric, pirúvic i cítric), composts fenòlics (àcid clorogènic), cafeïna, 

vitamines, minerals, i unes 800 substàncies volàtils. La concentració d’aquests 

components i els seus efectes dependrà de la varietat de cafè o el grau de torrat, així 

com també de la mesura en la qual es consumeix, que es pot classificar en tres 

grups: un consum baix (0-2 tasses/dia), moderat (3-5 tasses-dia), i alt (6> 

tasses/dia)1,2. 

Es tracta d’un complement nutricional que no aporta nutrients ni pràcticament 

energia, fet que a dia d’avui és de gran importància degut a la preocupació per la 

obesitat i les malalties que s’hi associen.  

En els darrers anys ha augmentat la controvèrsia entre els estudis sobre el consum 

de cafè i els seus efectes nocius i beneficiosos. Generalment, el consum de cafè 

s’ha associat a estils de vida poc saludables, com el tabaquisme o una mala 

alimentació, així com també a malalties cardiovasculars o certs tipus de càncer. Per 

altra banda, estudis recents han mostrat no només que el consum de cafè no és 

perjudicial, sinó que inclús pot aportar certes propietats beneficioses per a la salut 

humana, modificant-se així el missatge nutricional associat al consum de cafè2,3,4. 

La cafeïna és el component majoritari i més conegut del cafè, i al qual se li 

atribueixen la major part dels efectes beneficiosos i perjudicials del cafè sobre la 

salut humana. No obstant, en estudis amb cafè descafeïnat s’han obtingut resultats 
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similars. Aquest fet demostra que en el cafè existeixen altres substàncies bioactives 

importants i que podrien ser responsables dels efectes positius del cafè. 

En general, la relació del cafè amb la salut sempre ha estat un tema controvertit. No 

obstant, és de gran transcendència degut al seu alt consum arreu del mon i, per 

això, és necessària la realització de més estudis tant en animals com en humans 

d’aquest aliment i de tots els seus components.  

 

 
LA CAFEÏNA  

Des de temps enrere s’ha especulat sobre els efectes positius i negatius del consum 

de cafè, relacionant-ho sempre amb el seu alt contingut amb cafeïna. Degut a que és 

la substància del cafè més coneguda popularment i la que s’hi troba en més 

quantitat, se li han atribuït aspectes positius sobre la salut, la majoria relacionats 

amb la seva capacitat antioxidant.  

La cafeïna és una de les substàncies psicoactives més consumides arreu del món, i 

la major quantitat de cafeïna es consumeix en forma de cafè. La cafeïna es troba 

bàsicament en el cafè, el te i el cacau variant àmpliament la quantitat, encara que 

també es troba present en multitud de begudes energètiques i refrescs. Per 

exemple, en el cafè el contingut de cafeïna varia entre 71-220mg/150ml; en el te el 

contingut és de 32-42mg/150ml; i en el cacau el contingut és de 4mg/150ml. Així 

mateix, el contingut de cafeïna en una tassa de cafè també variarà depenent del 

tipus de cafè utilitzat (Aràbic o Robust) i el mètode de preparació (filtrat, bullit, 

instantani...)1,2.  

La cafeïna és una alcaloide del grup de les xantines i actua com a psicoactiu i 

estimulant del sistema nerviós central. Actua bloquejant els receptors d’adenosina 

neurotransmissora, que sol tenir una acció inhibidora i està relacionada amb 
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l’aparició de la son. Això produeix una inhibició de la fosfodiesterasa que dona lloc a 

un augment de les concentracions d’AMPc i GMPc, una activació dels canals de K+ i 

una inhibició dels canals de calci.  També eleva els nivells de dopamina i estimula la 

segregació d’adrenalina, una hormona de lluita i fugida, lo que la fa responsable de 

les principals conseqüències farmacològiques de la cafeïna (Figura 1). Aquestes 

conseqüències poden ser cardiovasculars (vasoconstricció, taquicàrdia, arítmia), 

respiratòries, gastrointestinals (dolor estomacal, úlceres) o estimulants dels SNC 

(agitació, insomni, deliri)4.  

 

 

Figura1. Mecanisme d’acció de la cafeïna. Aquesta imatge s’ha obtingut de la plana web: 

https://es.slideshare.net/JazzmineArandaCalipuy/accion-de-la-cafeina-en-el-organismo  

 

A part, la cafeïna té un efecte termogènic que fa augmentar la despesa energètica 

basal i que pot conduir a una pèrdua significativa de pes corporal. A això també s’hi 

suma la capacitat de la cafeïna per augmentar la lipòlisi dels greixos. 
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A pesar de les evidències, els mecanismes específics pels quals la cafeïna indueix 

aquests efectes no són clars a dia d’avui i són necessaris nous estudis que 

demostrin quins teixits estan involucrats exactament en les respostes de la cafeïna.  

En general, no existeix una evidència clara de que un consum moderat de cafeïna 

pugui perjudicar significativament la salut en adults sans. No obstant això, la ingesta 

de cafeïna pot produir hipertensió i també pot afectar al metabolisme lipídic, 

augmentant el risc de patir malalties coronàries. Estimula la secreció àcida gàstrica i 

la activitat colònica i pot augmentar el reflux gastrointestinal. També pot alterar el 

control del cicle cel·lular i diversos mecanismes de reparació de l’ADN, augmentant 

el risc d’exposició a mutàgens i carcinògens. 

Per altra banda, neurològicament s’ha demostra que la cafeïna podria disminuir el 

risc d’aparició de la malaltia del Parkinson i altres malalties degeneratives com 

l’Alzheimer o el Huntington. També s’ha relacionat a la cafeïna amb la reducció del 

risc de patir càncer colorectal i altres afeccions digestives com la litiasis biliar. Pot 

augmentar també la sensibilitat a la insulina i reduir el risc de patir diabetis de tipus 

2. Aquest efecte s’atribueix a l’activitat antioxidant del cafè que pot derivar dels seus 

diferents micronutrients. Com es pot observar, en la bibliografia apareix gran 

controvèrsia entre els efectes beneficiosos o nocius del cafè i, concretament de la 

cafeïna5,6,7,8.  

Com a resultat de la creença generalitzada dels efectes perjudicials sobre la salut, 

s’ha popularitzat i s’ha adoptat per part de milions de persones en el món el canvi a 

cafè descafeïnat. Tant és així que fins i tot professionals de la salut ho recomanen 

com a mesura de prevenció a aquelles persones de risc a patir aquests tipus de 

malalties.  
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Però aquesta afirmació s’ha anat matisant, ja que en els darrers anys, estudis amb 

cafè descafeïnat han demostrat que aquest també intervé en processos biològics 

molt similars al cafè cafeïnat, actuant moltes vegades de la mateixa manera. 

Generalment s’havien atribuït aquests possibles beneficis del consum de cafè al seu 

component més abundant i més conegut, la cafeïna. Però a part de la cafeïna, 

l’enorme quantitat de micronutrients que conté el cafè podrien ser la causa d’alguns 

d’ells, convertint-se en factors de protecció o de risc1,3,7,8.  

 

 

ÀCIDS CLOROGÈNICS 

Els àcids clorogènics (ACG) són un grup d’àcids hidroxicinàmics (cafeic, ferúlic, 

cumàric, sinàpic) esterificats amb l’àcid quínic. Els ACG es troben en les parets 

cel·lulars de les plantes, esterificats als polisacàrids; es biosintetitzen a partir de la 

fenilalanina, són precursors de la lignina, influeixen en la textura i la plasticitat de les 

plantes i duen a terme funcions de protecció de les plantes contra els 

microorganismes, la llum ultraviolada i els danys físics o provocats pels herbívors.  

El cafè, les fruites, les herbes, el te i les hortalisses són les principals fonts d’àcids 

clorogènics en la dieta humana2,8,9.   

El cafè és sens dubte una de les begudes més popularment consumides a nivell 

mundial i és també una font molt rica d’àcids clorogènics. Aquests apareixen en els 

grans de cafè principalment com a mono i di-èsters, i constitueixen més de 40 àcids, 

en grups d’isòmers amb substitucions en les posicions 1, 3-, 4 ò 5- de l’àcid quínic, 

com per exemple: l’àcid 3-cafeoilquínic (3-ACQ), l’àcid 4-cafeoilquínic (4-ACQ), l’àcid 

5-cafeoilquínic (5-ACQ), l’àcid 3,4-dicafeoilquínic (3,4-diACQ), l’àcid 3,5-

dicafeoilquínic (3,5-diACQ) i l’àcid 4,5-dicafeoilquínic (4,5-diACQ). Altres ACGs 
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addicionals com l’àcid 3-feruloinquínic (3-AFQ), l’àcid 4-feruloinquínic (4-AFQ), l’àcid 

5-feruloinquínic, l’àcid 3-p-cumaroilquínic (3-p-ACoQ), l’àcid 4-p-cumaroilquínic (4-p-

ACoQ) i l’àcid 5-p-cumaroilquínic (5-p-ACoQ) també es troben en les begudes de 

cafè, encara que en menor quantitat. A més, s’han trobat diversos àcids clorogènics 

tant en les fulles com en la polpa del cafè. En la següent figura (Figura 2) es mostren 

els noms, fórmules químiques y estructures d’alguns àcids clorogènics, així com la 

font d’obtenció d’aquests.  
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Figura 2. Noms, fórmules químiques, estructures i obtenció d’alguns ACG
23

. 

 

A part del cafè, els àcids clorogènics també es troben presents en begudes a base 

d’herbes, vegetals o fruites com les pomes, peres o algunes baies, encara que el 

consum d’aquestes és del 5% al 10% del consum del cafè. 

La composició de ACG en els grans de cafè verd és complexa i depèn de distints 

factors com per exemple l’espècie i la varietat de cafè, el moment de maduració del 

gra i la ubicació geogràfica del cultiu. Posteriorment, la quantitat d’àcids clorogènics 

presents en la beguda de cafè dependrà dels processos utilitzats des de la collita 

dels grans de cafè verds madurs fins al moment de preparació de la beguda a base 

de grans de cafè torrats.   

En quan a l’estat de maduració del gra de cafè, s’ha determinat un major contingut 

de ACQ en els grans de cafè verds que en els madurs. En els grans de cafè verd 

l’ACG més abundant és l’àcid 5-cafeoilquínic (5-ACQ), present en un 76%-84% (10g 

per cada 100g de cafè). També hi són presents altres isòmers en menor quantitat.  

Per altra banda, en el procés de torrefacció del gra de cafè hi tenen lloc diferents 

reaccions dels àcids clorogènics i, en conseqüència, es perden composts químics en 

el gra de cafè torrat, depenent del grau de torrat utilitzat. D’aquesta manera, a 

mesura que es va torrant el gra de cafè hi tenen lloc reaccions com isomeritzacions, 

disminuint l’àcid 5-ACQ i augmentant els isòmers 4-ACQ i 3-ACQ. Una altra part dels 

àcids clorogènics s’uneixen a les melanoïdines (pigments) en la reacció de Maillard, 

proporcionant al cafè el seu sabor i aroma característics9,11.  La resta d’àcids 

clorogènics segueixen distintes reaccions químiques com la descarboxilació, 

epimerització, lactonització o deshidratació, que conduiran a la degradació tèrmica 

dels ACG.  D’aquesta manera, com més es torren els grans de cafè menor és el 

contingut d’ACG totals. Tant és així que estudis han demostrat que en una 
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torrefacció lleugera (230ºC) es poden perdre entre un 45% i un 54% del contingut 

d’ACG dels grans de cafè verd inicials, arribant al 99% en  torrefaccions superiors 

(250ºC). Tenint en compte aquesta dada i considerant altres factors com la mescla 

de cafè i les quantitats utilitzades per a la preparació de la beguda, es pot considerar 

que 100 ml d’una tassa de cafè poden contenir entre 15 i 90 mg d’àcids clorogènics. 

Si ho comparem, una tassa de cafè  normal conté entre 60 i 150 mg  de cafeïna12.  

 

 

Biodisponibilitat dels ACG 

El concepte de biodisponibilitat cobra importància quan es tracta de polifenols, ja que 

aquells que són més abundants no sempre son els més actius dins l’organisme, ja 

sigui perquè tenen una menor activitat intrínseca, la seva absorció a l’intestí és més 

baixa, són altament metabolitzats o perquè s’excreten ràpidament.   

Durant el procés d’absorció, els àcids clorogènics pateixen una sèrie de reaccions en 

les cèl·lules intestinals i, posteriorment, en les cèl·lules hepàtiques provocant que els 

àcids clorogènics que arriben a la sang i als teixits siguin diferents dels que es 

trobaven originalment en els aliments.  

En la figura (Figura 3) següent es és un diagrama que mostra l'absorció de CGA 

quan passa per un tracte digestiu humà17.  
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Figura 3. Diagrama de l’absorció de ACG a través del tracte digestiu humà
17

. 

 

Alguns grups de polifenols poden ser absorbits directament a l’estómac desprès de 

la ingesta, però aquest no és el cas dels àcids clorogènics, els quals resisteixen la 

hidròlisis àcida de l’estómac i arriben intactes a l’intestí prim.  

Estudis demostren que la majoria de ACG no s’absorbeixen a la part proximal del 

tracte gastrointestinal, a no ser que es transformin en àcid cafeic i ferúlic abans 

d’absorbir-se mitjançant estearases de la mucosa de l’intestí prim. Ambdós àcids 

s’absorbeixen més eficientment que els àcids clorogènics degut a que tenen un grup 

carboxil i una cadena lateral no polar o un grup hidrofòbic aromàtic que els hi permet 

tant transportar-se per difusió passiva com a través d’un transportador d’àcid 

monocarboxílic (TMC). Al contrari, el grup èster dels ACG no permet la interferència 

amb el TMC. La resta d’ACG i derivats arribarà al còlon on seran transformats per 

estearases de la microflora colònica convertint l’àcid cafeic en àcid m-cumàric i 

formaran metabòlits microbians que s’absorbiran i apareixeran al plasma17.  
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Finalment, abans de ser eliminats per l’orina, aquests composts poden circular pel 

plasma i incorporar-se als teixits on seran metabolitzats o acumular-se en teixits 

diana. Tant és així que s’ha demostrat que l’orina no és la principal ruta d’excreció 

dels ACGs ja que només al voltant d’un 9% d’aquests es recupera a l’orina passades 

24 hores de la ingesta d’una dosi de 50 mg/ kg.  

Un factor important a tenir en compte en la absorció, biodisponibilitat i metabolització 

dels ACG és que existeixen importants diferències interindividuals que condueixen a 

relacionar aquest fet amb l’existència de polimorfismes genètics13,14,17.  

Finalment, s’ha vist que la biodisponibilitat també pot venir marcada per factors 

externs a la font alimentària. Un exemple és la matriu en que s’ingereixen els ACG, 

com per exemple la llet afegida a les begudes de cafè, el greix de la qual faria 

augmentar la biodisponibilitat. També influiria la pròpia concentració de ACG 

presents en el cafè.  

Els beneficis per a la salut del consum de cafè, te, sucs de fruites i sucs vegetals 

s’han citat en molts estudis epidemiològics i es creu que poden estar relacionats, 

almenys en part, amb la presència de ACG en aquests sistemes alimentaris. Hi ha 

una gran evidència que demostra que els ACG posseeixen moltes propietats 

biològiques positives, incloses activitats antioxidants, antiinflamatòries i 

antibacterianes. 

 

 

Activitat antioxidant dels ACG 

La generació d’espècies reactives d’oxigen (ROS) i de nitrogen (RNS) forma part del 

metabolisme normal d’una cèl·lula durant la respiració mitocondrial, però el 

desequilibri entre la seva generació i la seva neutralització pot conduir a un estat 
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d’estrès oxidatiu i al desenvolupament de patologies cel·lulars, essent la més 

important la transformació cancerosa de les cèl·lules. L’aparició d’aquests radicals 

també pot estar fomentada per una exposició exògena a agents oxidants com la 

radiació ionitzant, els metalls pesats o una situació de hipòxia13,15,16. 

Alguns d’aquests radicals  són els hidroxi (-OH), els radicals d’òxid nítric (NO-), els 

radicals peroxi (ROO-) o l’anió superòxid (O2-) i altres espècies com l’àcid hipoclorós 

(HOCl), l’oxigen singlet (1O2) i el peròxid d’hidrogen (H2O2), tots ells amb gran 

capacitat per oxidar importants biomolècules com l’ADN o les membranes cel·lulars.  

Per fer front a aquests agents pro-oxidants és necessària la participació del sistema 

de defensa antioxidant/ detoxificant de la cèl·lula, per tal de mantenir un estat redox 

saludable. Intervenen antioxidants enzimàtics com la superòxid dismutasa (SOD), la 

catalasa, la glutatió peroxidasa i la reductasa; i no enzimàtics com el glutatió, els 

composts polifenòlics i altres substàncies captadores de ROS com les vitamines (E i 

C).  

En begudes com el cafè existeixen substàncies fitoquímiques bioactives que 

constitueixen gran part dels antioxidants dietètics disponibles amb possibles 

beneficis per a la salut humana.  

Els àcids clorogènics poden actuar com a tals. S’ha vist que tenen activitat 

antioxidant ja que tenen la capacitat de reaccionar amb radicals lliures, quelar 

metalls catalítics i captar àtoms d’oxigen.  

La manera que tenen els ACG de reaccionar amb els radicals lliures és cedint 

electrons en forma de hidrurs. Com a resultat d’aquesta reacció, els radicals lliures 

es redueixen i es formen radicals fenoxi en els ACG, que s’estabilitzen ràpidament 

per ressonància. En general, l’activitat antioxidant augmenta com més grups hidroxil 
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o grups donadors  d’hidrogen estiguin presents en l’estructura molecular de l’àcid 

clorogènic.  

No obstant això, tant els ACG com l’àcid cafeic derivat presenten activitat pro-oxidant 

quan es troben en presència d’ions metàl·lics de ferro i coure. Aquest nivell d’activitat 

pro-oxidant dependrà de la seva capacitat de reducció dels metalls i de la capacitat 

de reducció de l’oxigen, és a dir, de la capacitat d’estabilització dels radicals fenoxi 

procedents dels ACG.  

Pràcticament tots els isòmers dels ACG són antioxidants, encara que en la majoria 

d’estudis destaca l’àcid 5-cafeoilquinic com a principal responsable de la capacitat 

antioxidant d’aquests composts. 

Diversos estudis in vitro han demostrat que l’àcid clorogènic, en concentracions 

fisiològiques, pot inhibir la peroxidació lipídica de les LDL. La seva activitat 

antioxidant també s’ha relacionat amb la protecció contra lesions en la molècula 

d’ADN provocades per l’estrès oxidatiu i contra lesions en les membranes induïdes 

per metalls pesats o altres agents pro-oxidants. A més, també s’ha demostrat  que 

l’activitat antioxidant de l’ACG està relacionada amb un efecte quimioprotector que 

es basa en l’estabilització de les membranes neuronals, la protecció de les neurones 

contra la apoptosi i l’augment de la proliferació d’aquestes cèl·lules en l’hipocamp.  

En models de ratolins amnèsics utilitzats per estudiar la malaltia de l’Alzheimer, es 

va demostrat que el 5-ACQ disminueix l’acumulació de productes secundaris de la 

peroxidació lipídica (hidroperòxids i malondialdehids (MDA)) tant en l’hipocamp com 

en l’escorça frontal.  Per tant. L’activitat anti-amnèsica del 5-ACQ s’atribueix a la 

capacitat per reduir la peroxidació lipídica i neutralitzar radicals lliures. També s’ha 

determinat que l’àcid clorogènic pot inhibir el sistema de detoxificació cel·lular , ja 

que pot actuar com un potent inhibidor de la GST (Glutatió-S-tranferasa)17,18,21.  
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No obstant, l’efecte anticarcinògen de l’ACG s’ha relacionat amb el seu paper com a 

pro-oxidant, ja que d’aquesta manera és capaç d’inhibir la proliferació de 

determinades línies cel·lulars, com les cèl·lules de càncer de pulmó o epitelials; o pot 

actuar induint la mort cel·lular, induint lesions en l’ADN de les cèl·lules cancerígenes 

o aturant el cicle cel·lular, evitant així la invasió tumoral. Tots aquests estudis s’han 

realitzat en models animals de càncer. A pesar de totes les evidències que 

existeixen sobre l’efecte antioxidant i anticarcinògen  de l’àcid clorogènic, a dia d’avui 

es desconeix el seu mecanisme d’acció molecular. 

 

 

Activitat antiinflamatòria dels ACG 

La inflamació forma part de la resposta fisiològica normal davant lesions tissulars 

produïdes tant per agents  exògens com endògens. Els principals agents exògens 

apareixen com a resposta a l’acció de patògens, factors de virulència, al·lèrgens, 

cossos estranys o composts tòxics. Els inductors endògens, en canvi, apareixen com 

a resposta a teixits lesionats o defectuosos. Per combatre aquests agents ofensius 

és necessària una resposta inflamatòria controlada per part de l’organisme per tal 

d’estabilitzar l’homeòstasi en els teixits.  

Com ja sabem, diversos estudis epidemiològics han demostrat que l’activitat 

antioxidant dels àcids clorogènics pot reduir el risc de patir malalties coronàries com 

l’aterosclerosi. En els últims anys, però, s’ha vist que els processos d’inflamació 

estan directament relacionats amb el desenvolupament d’aquestes malalties.  

Quan es produeix una agressió tissular es posen en marxa una sèrie de respostes 

orgàniques programades per tal de limitar la inflamació el màxim possible. Quan es 

perd el control de la resposta inflamatòria, aquesta es generalitza ràpidament i activa 
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l’acció de fagòcits i cèl·lules endotelials, els quals donaran lloc a  l’aparició del 

complement, de la coagulació i de la cascada fibrinolítica. Si la resposta inflamatòria 

no s’estabilitza hi té lloc un síndrome inflamatori, que pot alterar el metabolisme i 

funcionament de diferents òrgans21,22.  

Alguns dels punts clau de la resposta inflamatòria són el factor nuclear κB (NF- κB), 

que és un regulador important de l’alliberament de citoquines pro-inflamatòries i 

molècules d’adhesió; i la via de la Ciclooxigenasa (COX), que catalitza l’oxidació dels 

àcids grassos. S’han desenvolupat fàrmacs antiinflamatoris que  interaccionen amb 

alguns d’aquests components per el tractament de les malalties inflamatòries. Els 

més importants i els que més s’utilitzen avui en dia són els AINE, que actuen sobre 

la COX. Aquests fàrmacs, però, tenen important efectes secundaris com la formació 

d’úlceres i sagnat a l’estómac i l’intestí17. Per tant, existeix un gran interès en 

l’obtenció de fàrmacs antiinflamatoris que no tinguin efecte secundaris adversos per 

a la salut.  

Una de les patologies inflamatòries cròniques més destacades, a part de les 

coronàries, és la malaltia inflamatòria gastrointestinal. En aquest cas, estudis en 

animals han demostra que el 5-ACQ té un efecte protector contra la inflamació 

intestinal i actua sobre el factor de necrosi tumoral TNF-α disminuint la producció de 

citoquines pro-inflamatòries com les interleuquines IL-8 i IL-6. Per altra banda, també 

s’ha demostra que els ACG disminueixen l’activitat de COX.  

 

Per tant, és evident que els àcids clorogènics tenen efectes antiinflamatoris 

significatius com la inhibició de les molècules d’adhesió, de  l’expressió gènica de les 

citoquines, de la funció plaquetària, entre d’altres. Així i tot, l’evidència directa dels 

beneficis terapèutics dels àcids clorogènics en les malalties cardiovasculars continua 
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essent escassa i la majoria d’estudis han estat realitzats in vitro o en models 

animals.  

 

 

ACG i la síndrome metabòlica 

La majoria d’investigacions sobre els beneficis per a la salut de l’àcid clorogènic 

s’han realitzat en base a trastorns relacionats amb la síndrome metabòlica.  Es tracta 

d’una sèrie de factors fisiològics, bioquímics, clínics i metabòlics interconnectats que 

augmenten el risc de patir malalties cardiovasculars i diabetis mellitus de tipus 2, 

entre d’altres. Actualment, la síndrome metabòlica és considerada com a una de les 

afeccions amb més repercussió mundial, afectant a més del 25% de la població 

adulta. 

Els components principals són la dislipèmia, la hipertensió, nivells elevats de  

glucosa en dejú, la resistència a la insulina i estats proinflamatoris crònics. L’obesitat 

és la principal causa d’aquesta síndrome, concretament, l’estrès oxidatiu que hi te 

lloc en el greix acumulat. També s’ha vist que la inflamació crònica hi juga un paper 

fonamental. En la figura 4 es mostra un model simplificat del mecanisme d’acció de 

l’àcid clorogènic en la síndrome metabòlica.  

En aquest punt, estudis en ratolins han demostrat que un tractament amb ACG 

redueix  l’expressió de gens marcadors de macròfags en el teixit adipós  i gens 

proinflamatoris com TNF-α i MCP-1, així com també l’expressió del receptor PPARγ, 

encarregat de promoure l’absorció d’àcids grassos en les cèl·lules hepàtiques7,10,17.  
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 Figura 4. Mecanismes d'acció de l'àcid clorogènic sobre la síndrome metabòlica. Figura adaptada
22

.  

 

Resumint, l’àcid clorogènic elimina les espècies reactives d’oxigen generades pel 

consum d’una dieta alta en greixos, fet que suprimeix la resposta inflamatòria i, en 

conseqüència, disminueix l’acumulació de greix, l’augment de pes i la resistència a la 

insulina. Mentrestant, la inhibició de PPAR- γ evita l’esteatosi hepàtica.  

Si ens centrem en el metabolisme lipídic, s’ha demostrat que l’àcid clorogènic també 

exerceix un gran impacte sobre determinats factors de transcripció i enzims que el 

regulen.  Els lípids hepàtics juguen un paper clau en el metabolisme lipídic de tot 

l’organisme, i ho fan principalment a través de dos receptors expressats en el fetge: 

LXR-α i PPAR-α. LXR- α regula la síntesi d’àcids grassos i triglicèrids mitjançant 

l’activació de gens que codifiquen enzims com la Àcid gras sintasa (FAS) i l’Acetil-

CoA carboxilasa (ACC). Per altra banda, PPAR- α controla la degradació dels àcids 

grassos a través de la β-oxidació, disminuint el contingut de triglicèrids en el fetge i 
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augmentant la sensibilitat a la insulina. L’àcid clorogènic intervé sobre la FAS inhibint 

la síntesis d’àcids grassos i sobre PPAR- α augmentant la β-oxidació10,22,23.  

Un altre punt important és l’efecte de l’ACG en la hipercolesterolèmia, el qual 

inhibeix l’enzim 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA reductasa (HMGCR) clau en la síntesi 

de colesterol. 

Finalment, l’àcid clorogènic també intervé en el metabolisme de la glucosa i ho fa en 

diferents punts. En primer lloc, disminueix l’absorció de glucosa en l’intestí prim i 

evita la seva alliberació inhibint l’activitat de la Glucosa-6-fosfat (G-6-P). Així 

s’aconsegueix una disminució dels nivells de glucosa en sang i una menor activitat 

de la insulina. Conseqüentment, la menor disponibilitat de glucosa en sang com a 

font d’energia condueix a una major utilització dels greixos acumulats. 

L’ACG també té la capacitat d’actuar inhibint l’expressió de la Glucosa-6-fosfatasa 

hepàtica. Si això passa, augmenten els receptors d’adiponectina i la fosforilació de la 

proteïna quinasa activada AMP (AMPK) provocant una disminució dels nivells de 

glucosa en sang durant el dejú, d’hemoglobina glucosilada, de triglicèrids i de 

colesterol, i un augment de la sensibilitat a la insulina i major tolerància a la glucosa.  

Per tant, s’ha demostrat que l’àcid clorogènic intervé en quasi tots els processos que 

donen lloc al conjunt de patologies que formen la síndrome metabòlica. Així i tot, 

encara no es coneixen en certesa els mecanismes moleculars que donen lloc als 

beneficis de l’ACG en l’organisme. També cal destacar que la majoria d’estudis 

realitzats en animals es fan utilitzant algun isòmer de l’àcid clorogènic, normalment el 

5-ACQ o l’àcid cafeic, de manera que tampoc no es coneix exactament si altres 

isòmers produirien els mateixos efectes.  
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Efecte antimicrobià de l’ACG 

A més de l’activitat biològica que l’àcid clorogènic ha demostrat tenir com a 

antioxidant, antiinflamatori i anticancerigen, també se li atribueix certa activitat 

antimicrobiana front a diverses varietats d’organismes, com bacteris, llevats, virus o 

amebes. Aquesta característica pot ser de gran utilitat a la industria alimentària en la 

millora de la conservació dels aliments.  

Avui en dia, la utilització de conservants alimentaris és un dels temes que crea més 

controvèrsia i preocupació entre els consumidors, de manera que les industries 

alimentàries han d’aconseguir obtenir agents antimicrobians naturals acceptats pels 

consumidors.  

L’àcid clorogènic ha demostrat activitat antimicrobiana sobretot en bactèries Gram-

negatives com E.coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

typhimurium o Shigella dysenteriae, i Gram-positives com Bacillus subtilis, 

Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus o 

Streptococcus pneumoniae. També en llevats com Candida albicans o 

Saccharomycses cerevisiae, i virus com el de l’hepatitis B. L’ACG actua 

principalment contra agents patògens, i s’ha vist que no inhibeix les bactèries 

probiòtiques, que són beneficioses per a la salut humana com Bifidobacterium lactis 

o Lactobacillus crispatus. Aquest fet proporciona un major valor a l’àcid clorogènic 

com a additiu alimentari natural.  A més, l’activitat antioxidant de l’àcid clorogènic 

podria actuar evitant la peroxidació lipídica, que és una de les principals causes dels 

deteriorament alimentari. La combinació d’aquestes dues propietats fan de l’àcid 

clorogènic un bon candidat per al disseny de nous suplements dietètics i aliments 

funcionals. 
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El mecanisme pel qual l'àcid clorogènic exerceix la seva activitat antimicrobiana 

encara no està clar. Alguns estudis, però, indiquen que l'àcid clorogènic podria 

actuar principalment sobre la membra cel·lular  dels microorganismes alterant la 

seva estructura fins a provocar la seva mort, com canvis irreversibles en la 

permeabilitat, interrupció del potencial de membrana i la pèrdua de macromolècules 

del citoplasma17,23.  

 

 

CONCLUSIONS 

El cafè és una de les begudes més consumides arreu del mon, i possiblement una 

de les més estudiades degut a la constant controvèrsia que existeix entre les 

creences populars sobre els efectes perjudicials que te el seu consum, i les recents 

evidències d’efectes beneficiosos que ha demostrat tenir en la salut humana.  

Degut a que la cafeïna és el component majoritari del cafè, i també el més conegut 

popularment, la majoria d’estudis es centraven únicament amb el seu estudi, sense 

tenir en compte que el cafè està format per unes 1000 substàncies químiques 

diferents, moltes d’elles importants micronutrients. Estudis realitzats amb cafè 

descafeïnat demostraren que també aquest actuava biològicament de manera molt 

similar al cafè amb cafeïna, fet que va determinar la importància d’altres components 

del cafè. 

Un d’aquests components és l’àcid clorogènic, un polifenol amb tota una sèrie 

d’activitats biològiques, que inclouen activitat antioxidant, antiinflamatòria i 

antimicrobiana, entre d’altres. El fet de poder actuar com a antiinflamatori i 

antioxidant, fa que aquest compost jugui un paper clau en la prevenció de la 
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síndrome metabòlica, que engloba una gran varietat de patologies cròniques cada 

vegada més presents en la població adulta.  

A més, estudis amb agents patògens com virus, bactèries i llevats, han atribuït una 

característica més a l’àcid clorogènic com a potent antimicrobià. A més de tenir la 

capacitat per anular aquests microorganismes patògens, s’ha vist que no repercuteix 

de la mateixa manera en les bactèries probiòtiques, de manera que és un excel·lent 

candidat per a la creació de nous conservants alimentaris naturals.  

A pesar de la gran quantitat d’evidències sobre els beneficis d’aquest compost que 

apareixen en la bibliografia, a dia d’avui existeixen moltes incògnites, des de la seva 

biodisponibilitat en humans fins al mecanisme d’acció a nivell molecular en cada una 

de les activitats biològiques en que està involucrat. 
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