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Els xiclets prevenen la càries? 

Estudi de l’efecte dels xiclets sobre el pH de la boca 

Introducció 

Des de la televisió, cada dia, ens bombardegen anuncis 

publicitaris incitant-nos a comprar de tot, fins i tot allò 

que no ens fa falta. Una estratègia que empren molt les 

cases comercials és incloure estudis científics en els seus 

espots. Ens trobem llavors amb anuncis que ens proposen 

prendre lactis rics en L. Casei immunitas per reforçar el 

nostre sistema immunitari, cremes reparadores de la 

col·làgena per eliminar les arrugues de la pell, i moltes 

altres coses. 

Però fins a quin punt diuen la veritat aquests anuncis? És 

cert que la gran majoria d’afirmacions es basen en estudis 

científicament correctes però, ens donen tota la 

informació? Presenten els resultats a la seva 

conveniència? Aquest treball intentarà esbrinar les 

respostes a aquestes preguntes. 

Per poder respondre les preguntes prendrem un exemple 

d’aquest tipus d’anuncis: mastegar xiclets prevé la càries 

dental. Aquest eslògan recomanat per la federació dental 

internacional (FDI) convenç a la població que mastegant 

xiclet després dels àpats es prevé la càries
1
. 

Què diuen els seus estudis científics?  

Als anuncis s’indica quin és el major benefici de mastegar 

                                                
1 Veure vídeo “Anunci Orbit 2010” inclòs al CD de l’annex 

Imatge 1. http://www.wrigley.es/ 

Imatge2. 
http://www.maex24.es/clasicas/orbi
t.jpg  
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xiclets: després de menjar, el pH bucal descendeix augmentant el risc de càries; mastegar 

xiclets sense sucre com Orbit ajuda a equilibrar-lo. 

Què busquem amb el nostre treball? 

En aquest treball intentaré comprovar si és cert que els xiclets remunten el pH bucal realitzant 

un experiment que permeti verificar-ho o desmentir-ho. 

Aquest és l’objectiu principal del treball però n’hi ha d’altres de secundaris. En el cas que 

trobés que els xiclets fan pujar el pH intentaré esbrinar per quin mecanisme el fan pujar.  

En els experiments també es duu a terme un estudi de variables bastant ampli i, si les mostres 

són suficients, intentaré correlacionar diferents variables que podrien afectar el pH bucal com 

podria ser tenir un bona higiene bucal, fumar, menjar, etc. 

Bases teòriques 

Història de l’aparició i evolució del xiclet  

Fa molts anys els arqueòlegs van fer un descobriment sorprenent, van esbrinar que els 

prehistòrics mastegaven trossos de resina d’un arbre tropical d’Amèrica Central amb l’únic 

objectiu del gaudir. Aquests van ser els primers en la història de mastegar un substància que 

s’acabarà anomenant Xiclet. S’ha trobat que gairebé totes les cultures mastegaven alguna 

substància. Els antics grecs rutinàriament també collien i mastegaven la resina d’arbres per 

netejar-se les dents i refrescar-se l’alè. Aquesta espècie de ritual va ser anomenat “mastiche”.  

 

A principis de la dècada de 1880, dos germans, Enrique i Frank Fleer, van començar a 

experimentar amb el xiclet, la substància enganxosa que s’obté d’un arbre. Henry Fleer va 

cobrir el xiclet sense gust amb una capa blanca de sucre i va anomenar a la seva invenció 

“xiclets”.  

 

Avui en dia els xiclets estan fets de sucre, xarop de blat de moro, aromatitzants, colorants, 

suavitzants i la goma sintètica obtinguda a partir del cautxú i el plàstic.  

Els xiclets sense sucre van aparèixer al mercat l’any 1950. A partir de llavors, molts dentistes 

defensen que mastegar xiclet pot ser higiènic i pot ajudar a prevenir la càries dental. 

Actualment, una gran part de la població consumeix xiclet almenys un cop a la setmana. 



Els xiclets prevenen la càries? Albert Ramellat i Fernández 

5 

 

Les dents 

Es fa necessari en aquest treball definir uns quants conceptes referents a la dentició: una dent 

és una formació sòlida implantada en els maxil·lars que empren els animals per a la prensió i 

masticació dels aliments. De dents n’hi ha de dos tipus: 

 De llet: també anomenades dents primàries. N’hi ha 20 i acabaran caient arribada una 

certa edat. Aquestes dents surten als 6 mesos i cauen abans dels 17 anys.  

 Permanents o definitius: N’hi ha 32. 

Les parts de les dents són, exteriorment: 

 Corona: Part visible de la dent 

recoberta per esmalt 

 Arrel: Part que queda incrustada a la 

fossa dentaria o alvèol  

Coll: Transició entre la corona i l’arrel Les 

parts de la dent són, en secció: 

 Cavitat dental: Espai central ocupat 

per polpa dentària. 

 Conducte radicular: Prolongació de 

la polpa cap a l’arrel. 

 Orifici apical o radicular: Pas que 

permet l’entrada de nervis i vasos de 

la dent 

Els components de la dent els podem 

classificar en: 

 Durs: 

- Dentina: Tant la corona com l’arrel 

- Esmalt: recobreix la dentina a la corona 

- Ciment: recobreix la dentina a l’arrel 

- Os alveolar: la dent hi està incrustada 

 Tous: 

- Polpa dentaria 

- Lligament periodental: teixit que connecta el ciment amb l’os 

- Geniva 

  

Imatge 3. 
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/    
1/1a/Seccio_dent.png 
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Càries dental  

La càries dental és una malaltia que afecta els teixits durs de la dent destruint-los. Si no es 

tracta, la malaltia pot causar forts dolors, pèrdua de la peça dentària i infeccions de diferents 

gravetats. 

La càries dental es produeix a causa de la desmineralització de la superfície de la dent induïda 

pels àcids resultants del metabolisme dels bacteris adherits a la superfície dental. El conjunt 

de bacteris i els productes del seu metabolisme formen el que s’anomena Placa Bacteriana. 

Els principals bacteris que formen aquesta placa són d’uns determinats tipus com 

Lactobacillus, Actinomyces i l’Streptoccoccus. 

Una dent, el contingut de la qual és essencialment mineral, està en constant procés de 

desmineralització i remineralització. Quan el pH de la superfície de la dent està per sota de 

5,5, la desmineralització predomina sobre la remineralització, és a dir, hi ha una pèrdua neta 

de l’estructura mineral de la dent. 

En condicions normals els canvis de pH causats per la placa bacteriana són neutralitzats 

gràcies a l’efecte tampó que té la saliva. El pH s’acidifica quan intervenen 3 factors: 

 Augment del substrat dels bacteris (glúcids) 

 Major virulència dels bacteris 

 Incapacitat de la saliva de neutralitzar els àcids. 

En aquests estudi és molt important remarcar l’existència d’un tipus de bacteris ja que són els 

principals agents productors de càries
2
: 

Gènere Streptococcus: S. mutans, S. Salivarius, S. Mitis, S. Oralis, S. Sanguis. 

Els bacteri que més interfereix en la producció de la càries dental és el S. mutans. 

Com he comentat anteriorment, la virulència dels bacteris és un dels factors que intervé en la 

baixada del pH , per aquesta raó cal estudiar els factors de virulència del  S. mutans : 

 Glucosiltransferases (GFTs): separen la sacarosa en els seus monòmers i la glucosa 

resultant pot ser emprada pels mateixos bacteris per obtenir energia i per la síntesi de 

polisacàrids (Glucans i Fructans). Aquestes molècules poden ser solubles o insolubles. 

                                                
2
 KIDD, Edwin;JOYSTON-BECHAL,Sally: Essential of Dental Caries. Londres: Oxford university press, 1998. 

2a reimpressió. (Pàgina 2) 
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Quan són insolubles ajuden al S. mutans a fixar-se a la superfície dentària.  

Perquè la càries es produeixi els bacteris han d’estar prop de l’esmalt (Adhesió)  per tal 

que els àcids no es dilueixin i l’acció tampó de la saliva no sigui tant eficient.  

 Alliberament d’àcids: es produeixen a conseqüència del procés de la glucòlisis anaeròbica 

dels bacteris. Quan disminueix el pH bucal, els bacteris de la flora bacteriana que no 

toleren l’acidificació moren, quedant els bacteris perjudicials o no favorables: el S. 

mutans i el Lactobacillus. 

En resum, l’aparició de càries és el resultat de l’acidificació de la placa a conseqüència del 

metabolisme de glúcids, especialment disacàrids, com sacarosa,fructosa,etc. 

 

Glúcids 

 

Fórmula química 

Metabolisme Bacterià (S. Mutans) 

Procés metabòlic Producte metabòlic final 

Glucosa Hexosa 

 

Glucòlisi anaeròbica 

(Fermentació) 

Àcid làctic 

Fructosa Pentosa Glucòlisi anaeròbica 

(Fermentació) 

Àcid làctic 

Midó Polisacàrid glucosa  

Enllaç α1→4 

Descomposició per l’amilasa 

I Fermentació 

Glucosa - Àcid làctic 

Cel·lulosa Polisacàrid glucosa  

Enllaç β1→4 

Cap Cap 

Sacarosa Disacàrid:  

glucosa + fructosa 

Síntesis de polisacàrids 

intracel·lulars i extracel·lulars 

2·Àcid làctic + Glucans+Fructans 

Amilopectina extracel·lular 

 

No tots els sucres són altament cariogènics, sent la sacarosa  l’inductor més potent de la càries 

dental
3
. Seguidament es pot observar la taula que classifica alguns glúcids i els productes 

finals resultants del metabolisme bacterià. 

Altres patologies odontològiques  

La malaltia periodental 

És una malaltia que afecta les genives també produïda per la placa bacteriana. En la fase 

inicial, es produeix la inflamació i el sagnat de les genives (gingivitis). Si la malaltia no es 

controla, es pot iniciar un procés de pèrdua de l’os de subjecció de les dents (aleshores 

s’anomena periodontitis), que es manifesta amb mobilitat de les dents i, finalment, amb la 

seva pèrdua. 

                                                
3 

Marshall TA, Eichenberger-Gilmore JM, Larson MA, Warren JJ, Levy SM. Comparison of the intakes of 

sugars in young children with and without dental caries experience. J Am Dent Assoc. 2007;138:39–46 
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Per evitar-ho, cal mantenir una excel·lent higiene bucal i evitar el consum de tabac. 

El càncer oral  

La millor manera de prevenir la seva aparició és evitar-ne les causes: el tabac, l’alcohol i el 

mal estat de les dents o l’ús de pròtesis mal ajustades. El control odontològic pot detectar les 

lesions en etapes inicials, cosa que comporta un millor pronòstic de tractament. 

La saliva 

La saliva és un líquid clar i una mica viscós, secretat per les glàndules salivals (parotídies, 

sublinguals, submaxil·lars i les unicel·lulars de la mucosa oral).  

Les funcions de la saliva són les següents: 

 Dissol molts productes permetent gustejar-los i neteja les papil·les gustatives per renovar 

l’estímul que provocarà el gust. 

 Lubrica l’aliment per facilitar-ne el pas per les vies digestives superiors. 

 Digereix el midó gràcies a la presència de l’α-amilosa 1,4; que actua en un pH òptim de 7 

i que és capaç de digerir el 70% dels glúcids totals de l’aliment. 

 Actua netejant i arrossegant partícules retingudes entre les dents. D’aquesta manera 

s’evita l’halitosi.  

 Té lisozima α que és capaç d’afectar la paret d’algunes bactèries i facilita l’acció del 

tiozinat, que és un altre antisèptic. 

 Limita l’agressió de elements físics (calor) o químics (àcids). 

 Intervé en la parla. 

 Funció d’efecte regulador del pH bucal 

El PH 

La importància del pH 

La mesura del pH és molt important, tant en els processos naturals com ens els industrials i en 

el laboratori. 

Els principals processos vitals en els éssers vius es produeixen quan el medi intern assoleix 

unes condicions òptimes de pH i temperatura. Un pH baix pot afectar l’estructura química 

dels enzims i, per tant, la seva activitat enzimàtica es pot veure inhibida. 

En tots els éssers vius es manté constant el pH del seu medi intern. Això és degut, sobretot, 

gràcies a les sals minerals dissoltes, que constitueixen les anomenades dissolucions tampó. Un 
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exemple de dissolució tampó són els ions dihidrogenfosfat (H2Po4
-
) i monohidrogenfosfat 

(HPO4
-2

), que es troben en equilibri. S’anomena sistema tampó fosfat. Aquest sistema manté 

el pH intern cel·lular constant en 7,2 i està interrelacionat amb els fosfats orgànics, com 

l’ATP. A la saliva, líquid extracel·lular, actua un altre sistema tampó:  

                 H20  +  HPO4
-2    

                               PO4
-3

  +  H3O
+
 

Si en el medi augmentés l’acidesa [H3O
+
], la reacció es desplaçaria cap a l’esquerra; i si 

disminuís, la reacció es desplaçaria cap a la dreta. Així s’amortirien les variacions de pH. 

Prèviament, ja hem esmentat que una de les funcions de la saliva és fer d’efecte tampó del pH. 

En el gràfic s’observa una corba que mostra la caiguda del pH bucal després d’una ingesta: 

 

 

  

 En els primers minuts el pH comença a disminuir ràpidament a causa de la catabolització 

de glúcids, és a dir, de l’alliberació l’àcid làctic provinent de la fermentació làctica dels 

bacteris anaeròbics 

 Quan el pH disminueix per sota del nivell crític es produeix la desmineralització: l’esmalt 

de les dents perd Ca
2+

 i PO4
3-

  a causa de l’elevada concentració d’oxoni tal i com es veu 

en l’equilibri esmentat anteriorment. 

 Quan el pH augmenta per damunt del nivell crític es produeix la remineralització: els ions 

alliberats prèviament (Ca
2+

 i PO4
3-

) s’incorporen altre cop a l’esmalt dentari. 

Quan el pH no és capaç de remuntar fàcilment a causa d’una ingesta contínua de glúcids no es 

produeix la remineralització i els ions Ca
2+

 i PO4
3-  

no retornen al
 

esmalt. Aquesta 

Imatge 4. www.caries.org 
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desmineralització crearà un cavitat a causa de la pèrdua neta d’aquests components minerals. 

A aquesta cavitat l’anomenem càries. 

Concepte químic de pH  

El pH és el logaritme decimal, canviat de signe, del valor numèric corresponent a la 

concentració dels ions oxoni: 

pH = - log  [ H3O
+
 ] 

A 25 ºC es compleix que: 

Solució àcida: 

[ H3O
+
 ] > [ OH

 -
 ] ; [ H3O

+
 ] > 10

-7   
mol/dm

3
 i pH < 7 

Aigua pura o solució neutra: 

[ H3O
+
 ] = [ OH

 -
 ] ; [ H3O

+
 ] = 10

-7   
mol/dm

3
 i pH = 7 

Solució bàsica: 

[ H3O
+
 ] < [ OH

 -
 ] ; [ H3O

+
 ] < 10

-7   
mol/dm

3
 i pH > 7 

La mesura del pH 

Per determinar el pH d’una solució s’utilitzen aparells de mesura anomenats pH-metres, 

substàncies anomenades indicadors i també tires de paper absorbent amb un indicador 

universal. 

Els indicadors àcid-base són àcids o bases febles, generalment orgànics, que tenen la 

particularitat que la forma molecular i la seva forma ionitzada tenen colors diferents. En 

conseqüència, el color d’una solució que conté dissolt un indicador depèn del pH de la 

solució. 

Sovint, és més còmode i precís fer servir paper indicador de pH. La tira reactiva s’obté 

impregnant una tira de paper absorbent amb un indicador universal. Per determinar el pH 

d’una solució es fa entrar en contacte la tireta amb una mostra de la solució. Posteriorment, es 

compara el color que pren el paper amb el color més proper d’una escala cromàtica 

determinada. Per afegir-hi precisió es poden combinar diferents indicadors a la mateixa tira. 

Per al meu treball he decidit utilitzar tiretes mesuradores de pH amb una graduació de 0,5.  
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He escollit aquest mètode de mesura i no els altres perquè resulta més econòmic i també més 

eficient ja que amb les tiretes puc realitzar diferents mesures alhora. També és mes higiènic 

perquè no s’han d’introduir a la cavitat bucal. Hi havia tiretes de diferents graduacions i vaig 

elegir una graduació de 0,5 perquè les de graduació de 0,25 eren molt costoses i unes tiretes 

amb una graduació de 1 no eren prou precises. 

Concretament, el procediment que faré servir per mesurar el pH bucal serà mesurar el pH de 

l’únic líquid de la boca, la saliva. Per fer-ho i tenint en compte que les tiretes són tòxiques, els 

subjectes hauran d’escopir saliva en una placa petri neta i nova per cada mesura. La tireta 

l’impregnaran d’aquesta saliva. Després de 30 segons ja es pot fer la lectura del pH. 

Eines d’higiene bucal  

Raspall  

És convenient iniciar l’hàbit de raspallar les dents sense pasta a partir de l’any d’edat (12 

mesos). A partir dels 3 anys, cal utilitzar el raspall amb una petita quantitat de pasta de dents 

infantil (amb una concentració aproximada de 500 ppm de fluor), inferior al volum d’un 

pèsol, un cop al dia. 

A partir dels 6 anys, cal raspallar-se les dents dos cops al dia amb pasta fluorada. Aquest hàbit 

s’ha de consolidar i mantenir durant tota la vida. Fins als 7 anys, cal que els adults supervisin 

directament el raspallat per aconseguir la utilització correcta del raspall i la pasta de dents. 

Cal raspallar les dents durant uns tres minuts, netejant-ne totes les cares i especialment la zona 

propera a la geniva. Raspallant la llengua eliminem bacteris i així afavorim un millor alè.  

Imatge 5. Edició pròpia 
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És recomanable rentar-se les dents després de cada àpat. La Federació Dental Internacional 

recomana raspallar-se les dents amb pasta fluorada, com a mínim, dos cops al dia, a partir dels 

6 anys. 

Com a norma d’higiene el raspall ha de ser personal, intransferible i ha d’estar en bones 

condicions. 

Fil dental  

És un mètode que serveix per a eliminar la placa i prevenir les càries proximals que són les 

que apareixen entre les dents que es toquen, i que junt amb la geniva, conformen els espais 

interdentals. Anteriorment s’utilitzava fil de seda natural, però en l’actualitat són fibres 

sintètiques. S’introdueix en l’espai interdental i es fan moviments de dalt avall fregant tota la 

superfície lateral de la dent per expulsar tota la brutícia. 

Raspall interdental  

Els raspalls interdentals són uns raspalls més petits de forma cònica o cilíndrica que serveixen 

per eliminar els residus que queden entre les dents i entre les dents i la geniva. La utilització 

d’aquests ha de complementar la utilització del fil dental. 

Col·lutori  

El col·lutori amb fluor, aplicat directament sobre les dents, augmenta la resistència enfront 

dels bacteris i, com que té un efecte remineralitzador, permet recuperar lesions inicials de 

càries. Per aconseguir aquest efecte cal aplicar-ne un mínim de dos cops al dia i 

complementar el col·lutori amb pasta de dents fluorada. 

Processos estadístics 
A continuació detallaré els processos estadístics que em serviran per analitzar les dades que 

obtindré dels experiments.  

Mitjana aritmètica 

Valor que s’obté en dividir la suma de tots els valors observats de la variable entre el nombre 

total d’observacions.  

1

.
n

i i

i

x n

X
N
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Interval de confiança  

En estadística, l’interval de confiança és un interval de valors al voltant d’un paràmetre 

mostral en els quals, amb una probabilitat o nivell de confiança determinat, es situarà el 

paràmetre poblacional a estimar. Si α és l’error aleatori que es pot cometre, la probabilitat que 

el valor real es trobi entre els valors de l’interval serà de 1 - α. 

A menor nivell de confiança l’ interval serà més estret. 

A l’oferir un interval de confiança es dóna per descomptat que les dades poblacionals es 

distribueixen d’una manera determinada. És habitual es faci mitjançant la distribució normal.  

 

 

Procediment  

 Decidir quina és la variable que es vol estudiar: per exemple, en l’experiment 1 del 

meu treball vull estudiar la variació del pH al mastegar xiclet 

 Calcular la mitjana aritmètica ( X ) 

 Calcular la desviació típica o estàndard (s) 

                                              

2

1

( )
n

i

i

X X

s
n

 

 Escollir el nivell de confiança alfa (1-α). Com que es tracta d’un treball amb 

intencions científiques, he optat per un 95% de fiabilitat. Així ve indicat en la guia 

internacional per l’elaboració i redacció de treballs científics de Vancouver.  

 Aplicar les formules de l’interval de confiança: 

- Si el nombre de dades és baix és recomanable utilitzar la t del Studen: 

Imatge 5. http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza  
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1, 1,
2 2

n n

s s
X t X t

n n
 

- El teorema central del límit considera 30 un valor de “n” prou gran com per 

assumir que la mostra segueix una distribució normal, per tant podem aplicar 

aquesta formula: 

2 2

s s
X z X z

n n
 

 La Z és un valor que es troba amb una taula i que extrapola la corba 

que segueix una variable qualsevol amb una corba normal 

estandarditzada. A partir del nivell de confiança (en aquest cas 0.95) es 

calcula la regió d’acceptació a la corba de Gauss:  

1 1 0.95
(1 ) (1 0.95) 0.975

2 2  

 Aquest resultat es busca en una taula (la taula de la distribució normal 

tipificada) . Si es fa amb 0.975 surt que la regió d’acceptació és = 1.96 

 La “ X “és la mitjana dels valors obtinguts experimentalment. 

 La “s” és la desviació típica dels valors obtinguts experimentalment. 

 La “n” és el numero d’individus de la mostra 

 “µ” és el paràmetre poblacional a estimar 

2

( . )
s

X z
n

 

 α = error permès  

Resolent aquestes fórmules amb els paràmetres observats a la mostra control trobaré un 

interval d’acceptació. Si el mateix paràmetre del grup subjecte no pot encabir-se dins de 

l’interval d’acceptació del grup control vol dir que són diferents amb el 95% de probabilitats. 

Si al substituir els paràmetres en aquesta fórmula amb els resultats del grup control es 

compleix aquest interval i la mitjana del grup subjecte no es troba dins d’aquest interval es pot 

afirmar amb un 95 % de fiabilitat que la diferència entre les dues mitjanes és significant 

estadísticament. D’aquest darrer procediment se’n diu Contrast d’hipòtesis. 
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Experiment 0 

L’òptim en l’experiment principal d’aquest treball seria que totes les mesures dels 

experiments fossin seriades. Això no és possible a causa de l’elevat cost que té el material 

necessari per fer els experiments a intervals curts. Per aquesta raó és necessari fer un pre-

experiment que serveixi per determinar, sense significança estadística, diferents aspectes que 

ens serviran per l’experiment principal: 

 Si el pH bucal s’acidifica després de la ingesta de sacarosa (sucre) i quin temps s’ha 

d’esperar perquè el pH sigui àcid (<7) després del ingesta. 

 Si el pH bucal es basifica després de mastegar xiclet i quin temps  s’ha d’esperar perquè el 

pH bucal sigui màxim després de la masticació. 

D’aquesta manera, en l’experiment principal, en comptes de fer mesures seriades, podré 

mesurar sols en els punts on cregui que hi ha successos evitant-nos així totes les tiretes que 

mesurarien en temps sense successos o successos entremitjos. 

Aquests resultats obtinguts en el pre-experiment, que podrien ser prescindibles, són 

simplement observacions prèvies a l’experiment real per poder plantejar possibles hipòtesis 

del treball o, en cas contrari, replantejar certs aspectes sobre el mètode de treball. 

El fet que no tingui significança estadístca és permissible perquè l’experiment principal 

d’aquest treball sense aquestes proves també seria possible.  Es podria establir a l’atzar un 

pauta de temps on mesurar el pH bucal després de la ingesta de sucre i després de mastegar 

xiclet i es podrien trobar resultats estadísticament significatius. És així perquè treballaré amb 

un grup control, per tant,  sempre que hi hagi diferència entre el grup control i el grup subjecte 

podré fer servir determinats processos estadístics per saber si aquesta és significant 

estadísticament. 

Experiment 0a  

Objectius  

Els objectius d’aquest experiment són: 

 Comprovar sense significança estadística si la ingesta de sucre fa variar el pH bucal per 

saber si podré fer servir un sobre de sucre per simular una ingesta i els efectes que aquesta 

té sobre el pH bucal. Així podré replantejar el mètode de treball de l’experiment 1 en cas 

que la ingesta de sucre no fos efectiva. 
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 Determinar sense significança estadística un temps d’espera en  què el pH ja hagi baixat 

després de la ingesta de sucre. 

Mètode de treball (Procediment)  

 Passar l’entrevista d’estudi de variables. 

 Mesurar el pH basal. 

 Fer dissoldre a la boca del subjecte un sobre de sucre de 7g i que se’l reparteixin per tots 

els racons de la boca i s’empassin el sobrant o l’escupin. Demanar que no intentin netejar 

amb la llengua l’espai subjugal. 

 Com que el què necessitem és establir quant de temps després de la ingesta de sacarosa es 

dona el pH més àcid, començarem fent un mesura seriada cada 10  min.  Dintre de 

l’interval on trobem que el pH ha variat intentarem acotar millor el temps. Per això, on 

hem trobat la variació farem mesures primer cada 5 minuts i després cada 2  min. 

 La mesura s’atura quan hem trobat el pH més àcid i que ja no varia més. 

Resultats  

En els gràfics següents s’observa el número de registre dels subjectes i el resultat de les 

mesures seriades realitzades. El pH inicial és el pH mesurat just després d’haver contestat 

l’entrevista per realitzar l’estudi de variables. La mesura feta als zero minuts és la primera  

mesura després d’haver pres el sucre. He escollit la visió en tres dimensions perquè en dues 

dimensions quedaven totes les línies superposades i no es podien distingir. 

 

5,5

6

6,5

7

7,5

8

pH inicial 0 min 5 min 10 min 15 min 20 min

p
H

Experiment 0a

2

6

8



Els xiclets prevenen la càries? Albert Ramellat i Fernández 

17 

 

 

 

Per tal d’aconseguir les condicions en les que, segons el recull publicitari, el xiclet fa el seu 

efecte, és necessari mesurar un pH de 6 o 6,5, és a dir, àcid. Per aquesta raó he de buscar un 

temps on tots els subjectes tinguin aquestes condicions.  Si s’analitza la taula de les mesures 

seriades s’observa fàcilment que totes les persones al cap d’uns  6-8 minuts tenien el pH 

necessari perquè el xiclet ja pugui fer el seu efecte. 

Núm. Registre Interval de temps 
Temps 

d’espera 
   pH 

7 1 min 5 min 6 

4 2 min 4 min 5,5 

3 2 min 4 min 6,5 

5 2 min 6 min 6,5 

9 2 min 6 min 6,5 

2 5 min 5 min 6,5 

6 5 min 5 min 6,5 

8 5 min 10 min 6,5 

Conclusió  

Entenent com a temps d’espera el temps que triga el pH a baixar fins a un mínim de 6,5 

observem que als 6 minuts es compleixen aquestes condicions a la majoria d’individus. 

Incrementant dos minuts el temps abans de mesurar m’asseguro que la gran majoria dels 

5
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individus tindran el pH baix. Així doncs, la mesura del pH després d’haver pres el sucre serà 

al cap de 8  min. 

Experiment 0b 

Objectiu 

Els objectius d’aquest experiment són: 

 Comprovar sense significança estadística si mastegar xiclet fa variar el pH bucal per tal de 

poder replantejar el mètode de treball de l’experiment 1 en cas que la masticació de xiclet 

no fos efectiva. 

 Determinar sense significança estadística un temps d’espera en  que el pH pugi mentre 

pren xiclet després d’una acidificació provocada per la simulació d’una ingesta. 

Mètode de treball (Procediment)  

 Fer dissoldre a la boca del subjecte un sobre de sucre i que se’l reparteixin per tots els 

racons de la boca i s’empassin el sobrant o l’escupin. Demanar que intentin no netejar 

amb la llengua l’espai subjugal. 

 Mesura del pH basal i després esperar el temps que he trobat el l’experiment 0a.  

 Fer mesures seriades cada 2 minuts. En aquest experiment he decidit no espaiar tant les 

mesures com en el primer, en el que feia mesures cada 10 minuts, perquè vaig poder 

comprovar a l’experiment 0a que els canvis de pH bucal succeïen amb rapidesa. 

 La mesura s’atura quan hem trobat un pH més bàsic i ja no varia. 

Resultats  

En el gràfic s’observa una mostra de nou persones, cada una amb un numero de registre, que 

han realitzat el procediment esmentat anteriorment. A l’eix d’abscisses hi ha el temps en que 

he fet les mesures seriades a cada persona, a les ordenades el pH en cada moment. El “2n pH” 

és el pH mesurat després de 8  minuts de l’ingesta de 7 g de sacarosa i en el que encara no 

estan mastegant xiclet però ho faran immediatament. 
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Núm. Registre Interval de temps Temps d’espera pH màxim 

4 2 min 2 min 7,5 

10 2 min 2 min 7,5 

11 2 min 2 min 7 

12 2 min 2 min 8 

13 2 min 2 min 8 

14 2 min 2 min 7,5 

15 2 min 2 min 7,5 

16 2 min 2 min 7,5 

17 2 min 2 min 7,5 

 

Conclusió  

Entenent el temps d’espera com el temps que tarda el pH a remuntar fins a un mínim de 7, 

condicions que ja no són cariogèniques i a les que tots els individus han arribat, he observat 

que en dos minuts tots els individus ja ho havien assolit. Per aquesta raó, el temps que el 

individu haurà de mastegar xiclet en l’experiment 1 serà de 2  min. 
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Experiment 1 

Objectius  

 Comprovar estadísticament si els xiclets, en unes condicions bucals on el pH és baix, fa 

pujar el pH de tal manera que això afavoreix la nostra salut dental. 

 Portar un control rigorós de les variables: edat, sexe, tabac, higiene bucal, freqüència del 

raspallat, etc. Per posteriorment realitzar un estudi d’aquestes variables. 

Mètode de treball  

Recreació de l’acidificació postprandial  

He fet un recull de certes campanyes publicitàries que, al·ludint base científica, afirmen que 

mastegar xiclet regula el pH de tal manera que això ajuda a prevenir les càries. M’interessa 

comprovar la validesa d’aquestes afirmacions.  

En aquest treball començaré intentant recrear les condicions bucals en les que els anuncis 

diuen que mastegar xiclet és beneficiós, és a dir, després de la ingesta, quan el pH bucal 

s’acidifica. Per això faré diluir i escampar a la boca de cada subjecte un sobre de 7g de 

sacarosa (un sobre de sucre dels que ens donarien en qualsevol bar). Amb aquest procediment 

aconseguiré recrear les condicions desitjades i també homogeneïtzar la mostra. Ens servirà 

llavors perquè tots els individus tinguin les mateixes condicions orals de base a l’hora de fer 

mastegar el xiclet. 

La sacarosa està formada per una molècula de glucosa i una de fructosa. L’ Streptococcus 

Mutans separa la sacarosa en els seus monòmers i n’utilitza la glucosa pel seu metabolisme i 

síntesi de polisacàrids. Els productes de degradació d’aquestes reaccions metabòliques 

(glicòlisis anaeròbica) són àcids que perjudiquen la salut dental i la causa per la qual detectem 

una baixada del pH bucal. 

Presa de xiclet  

Al cap d’un temps determinat (8  min.) trobat gràcies a l’experiment 0a, mesurarem el pH per 

comprovar que ha baixat gràcies a l’ingesta del sucre. Seguidament donaré el xiclet i el 

subjecte l’haurà de mastegar un altre temps determinat (2  min.) en el qual representa que el 

pH haurà remuntat i serà superior a 7, un pH que no perjudica la salut dental. 
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Grup control  

En tot experiment científic, per confirmar l’efecte d’una variable és estrictament necessària la 

utilització d’un grup control on es demostri que sense aquesta variable no hi ha efecte o no és 

el mateix. El grup control consisteix a seguir el mateix procediment esmentat al grup subjecte 

però sense la variable que volem estudiar, és a dir, el xiclet. D’aquesta manera podrem saber 

si el pH puja igualment després de la ingesta sense mastegar xiclet o si no varia. Si hi ha 

diferencia entre el grup control i el grup subjecte podrem treure conclusions estadísticament 

correctes sobre la eficàcia i l’efecte del xiclet sobre el pH bucal. 

Material:  

 Entrevista
4
 

 Tiretes mesuradores de pH amb una graduació de 0,5. 

 Sobres de sucre. ( 7 g de sacarosa) 

 Xiclets Orbit sense sucre 

 Plaques Petri 

Procediment: 

Abans de qualsevol dels següents experiments és important fer contestar a cada individu una 

entrevista per tal de poder portar un control rigorós de les variables com: l’edat, el sexe, tabac, 

temps des de l’última ingesta, higiene bucal,etc.  Un cop omplerta l’entrevista mesurar el pH 

bucal de l’individu. Després d’aquest pas el procediment serà diferent entre el grup control i 

el grup subjecte: 

Grup control  

 Fer dissoldre a la boca del subjecte un sobre de sucre, que se’l reparteixi per tots els 

racons de la boca i s’empassin el sobrant . Demanar que no intentin netejar amb la 

llengua l’espai subjugal. 

 Esperar 8 minuts, mesurar del pH bucal i anotar el resultat obtingut. 

 Esperar 2 minuts més i seguidament mesurar el pH un altra vegada. 

Grup subjecte  

 Fer dissoldre a la boca del subjecte un sobre de sucre, que se’l reparteixi per tots els 

racons de la boca i s’empassin el sobrant . Demanar que no intentin netejar amb la 

llengua l’espai subjugal. 

                                                
4 Veure annex 
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 Esperar 8 minuts, mesurar del pH bucal i anotar el resultat obtingut. 

 Donar  ràpidament un xiclet al subjecte insistint que l’ha de mastegar durant 2  min. 

 Seguidament, passats els dos minuts mastegant xiclet, mesurar el pH una altra vegada. 

Resultats  

Grup control  

La mitjana de les tres mesures, amb els seus intervals de confiança, són:  

 pH 1 (pH a l’iniciar l’experiment) = 6,92 ± 0,19 

 pH 2 ( pH als 8 minuts després de prendre el sucre) = 6,36 ± 0,19 

 pH 3 (pH als 10 minuts després de prendre el sucre) = 6,15 ± 0,16 

Es pot observar que el pH final és més baix que el pH inicial. A més a més, la diferència de 

pH entre els 8 minuts i els 10 minuts és negativa: (-0,20): 

Grup control (pH 2) – (pH 1) (pH 3)- (pH 2) 

Mitjana -0,56 -0,21 

Desviació típica 0,22 0,39 

 

Grup subjecte  

La mitjana de les tres mesures, amb els seus intervals de confiança, són:  

 pH 1 (pH a l’iniciar l’experiment) = 6,9 ± 0,17 

 pH 2 (pH als 8 minuts després de prendre el sucre) = 6,3 ± 0,18 

 pH 3 (pH als 10 minuts després de dos minuts de mastegar xiclet) = 7,45 ± 0,18 

Es pot observar que el pH als 10 minuts és més alt que el pH dels 8 min, més alt fins i tot que 

el pH inicial. Concretament el pH entre la segona mesura i la tercera s’incrementa de mitja 

1,12. 

 

 

 

Comparació entre el grup subjecte i el grup control  

El grup subjecte i el grup control pràcticament coincideixen en les mitjanes de les dues 

primeres mesures, és a dir, el pH inicial i el pH de després de prendre sucre i en les seves 

Grup subjecte (pH 2) – (pH 1) (pH 3)- (pH 2) 

Mitjana -0,59 1,12 

Desviació típica 0,51 0,73 
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desviacions típiques. Llavors coincideixen també en la diferència de pH entre abans i després 

de prendre sucre: tan en la mitjana com en la desviació típica.  

La principal diferència entre el grup subjecte i el grup control és la diferència de pH entre 

abans i després de mastegar xiclet durant dos minuts el grup subjecte i d’esperar 2 minuts 

sense fer res el grup control. Es pot observar que la mitjana aritmètica de la diferència entre 

pH 3 i el pH 2 en el grup subjecte és positiva, és a dir, el pH ha augmentat. Per altra banda, 

s’observa també que la mitjana aritmètica de la diferència entre el pH 3 i el pH 2 en el grup 

control és negativa, és a dir, sense mastegar xiclet el pH ha continuat disminuint. En 

conclusió: al grup que pren xiclet li puja el pH i el que no en pren no. 

 

Aquests gràfic representa les mitjanes de les tres mesures realitzades en l’experiment 1 tant en 

el grup control com en el grup subjecte. 

Es pot observar que en el grup control el pH disminueix  en tot moment un cop s’ha produït la 

ingesta de sucre i, en canvi, en el grup subjecte el pH disminueix de la primera a la segona 

mesura per la presa de sucre però augmenta de la segona a la tercera mesura després d’haver 

mastegat xiclet. Per tant, aparentment mastegar xiclet si que fa variar el pH bucal.  Per a saber 

si aquesta diferència entre les mitjanes de pH és certa i per tant estadísticament significativa, 

utilitzaré l’ interval de confiança que s’obté mitjançant la següent fórmula i segons el que 

queda explicat a l’apartat “processos estadístics”:  
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Substitueixo amb les dades següents del grup control: 

 X = -0,21 La mitjana aritmètica de totes les diferències de cada individu entre el pH als 

10 min i el pH als 8 min 

 z= 1,96 teorema central del límit    

 s= 0,39 desviació estàndard o típica   

 n= 30 individus de la mostra 

 

Interval de confiança 

-0,35 <  µ  < -0,07  

 

En aquest cas el promig del grup subjecte (1,12) no es troba dins de l’interval de confiança del 

grup control (µ). Per tant, es pot afirmar amb un 95 % de fiabilitat que la mitjana de les 

diferències de pH del grup control i del grup subjecte són diferents.  

Conclusió 

Tal i com hem comprovat mastegar xiclet després de menjar té efectes sobre el pH, 

concretament fa pujar el pH bucal. Tenint el compte que l’aparició de càries es deu a la 

desmineralització de les dents provocada per l’acidificació del pH bucal, podem afirmar que 

el xiclet ajuda a prevenir les càries. 

Experiment 2 

Objectiu 

En aquest treball també intentaré esbrinar a grans trets per quin mecanisme d’acció el xiclet fa 

pujar el pH. Per fer aquest apartat analitzaré l’efecte de la masticació aïllada sobre el pH 

bucal, ja que és possible que sigui la masticació que tingui l’efecte trobat anteriorment en els 

xiclets. D’aquesta manera trobarem si l’efecte “prevenció de càries” del xiclet el podem trobar 

senzillament mastegant qualsevol tros de substància inerta o bé si són necessàries les diferents 

substàncies que porten els xiclets com ara el xilitol.  

En aquests grup, que anomenaré grup subjecte II, agafaré una mostra de persones i seguiré les 

mateixes pautes que en el grup subjecte amb un sol canvi: substituiré el xiclet per un trosset 
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de substància inerta (trosset d’un motlle alimentari de silicona) que els subjectes hauran de 

mastegar durant el mateix temps que haurien d’haver mastegat el xiclet. 

Gràcies a aquests resultats podré deduir si l’efecte del xiclet és equiparable al d’una 

substància inerta masticable i, per tant, si aquesta també ajuda a prevenir les càries.  

Mètode de treball  

Cerca d’una substància inerta masticable  

Per aquest experiment m’és necessari trobar una substància inerta que els  individus puguin 

mastegar. Vaig proposar trossos d’un motlle alimentari de silicona per aquesta finalitat. Abans 

de fer-los servir havia de comprovar que no feien variar el pH del medi. Per això vaig fer una 

prova: vaig prendre una placa de petri amb aigua i en vaig mesurar el pH, que va ser de 7; 

seguidament hi vaig introduir un tros de silicona i l’hi vaig deixar dos minuts (temps que 

després els subjectes l’hauran de mastegar). El pH no va variar, va tornar a ser de 7. He trobat, 

per tant, una substància inerta masticable.  

Material  

 Entrevista 

 Tiretes mesuradores de pH amb una graduació de 0,5. 

 Sobres de sucre. ( 7 g de sacarosa) 

 Trosset d’un motlle alimentari de silicona 

 Plaques petri 

Procediment 

 Fer contestar a cada individu una entrevista per tal de poder portar un control rigorós 

de les variables com: l’edat, el sexe, tabac, temps des de l’última ingesta, higiene 

bucal,etc.  Un cop omplerta l’entrevista mesura el pH bucal de l’individu.  

 Fer dissoldre a la boca del subjecte un sobre de sucre, que se’l reparteixi per tots els 

racons de la boca i s’empassin el sobrant . Demanar que no intentin netejar amb la 

llengua l’espai subjugal. 

 Esperar uns 8 minuts, mesurar el pH bucal i anotar el resultat obtingut. 

 Donar  ràpidament un trosset de motlle de silicona al subjecte insistint que l’ha de 

mastegar durant 2  minuts. 

 Després dels 2 minuts mesurar el pH una altra vegada.  
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Resultats  

La mitjana de les tres mesures, amb els seus intervals de confiança són:  

 pH 1 (pH a l’iniciar l’experiment) = 6,6 ± 0,19 

 pH 2 (pH als 8 minuts després de prendre el sucre) = 6,55 ± 0,18 

 pH 3 (pH als 10 minuts després de dos minuts de mastegar xiclet) =  7,29 ± 0,20 

Es pot observar que el pH als 10 minuts és més alt que el pH dels 8 minuts, més alt fins i tot, 

que el pH inicial. Concretament el pH entre la segona mesura i la tercera s’incrementa de 

mitja 0,74 

Grup subjecte pH 2- pH 1 pH 3 – pH 2 

Mitjana -0,10 0,74 

Desviació típica 0,34 0,41 

 

Comparació entre el grup control i el grup subjecte II  

El grup subjecte i el grup control coincidien aproximadament en les mitjanes de les dues 

primeres mesures, és a dir, el pH inicial i el pH de després de prendre sucre, en canvi 

comparant el grup subjecte II amb el grup control es veu que la mitjana de la primera mesura 

és més baixa en el grup subjecte II. A més a més la segona mesura del grup subjecte II  és més 

alta que la segona mesura del grup control, és a dir, sembla que el pH no ha disminuït tant. 

Aquestes dues variacions poden haver esdevingut per dues causes: errors en el procediment de 

l’experiment o que les mostres no estiguin fetes a l’atzar. Cal esmentar que la gran majoria 

d’individus del grup subjecte II formaven part d’un mateix nucli familiar i que tots ells van 

contestar a l’entrevista que havien fet un àpat poc temps abans de fer l’experiment. Això 

podria ser l’explicació d’aquest pH inicial més baix.   

Dit això, s’ha de tenir en compte que l’objecte de l’experiment és analitzar la variació de pH 

induïda per la masticació d’una substància inerta. Per tant els valors importants per 

l’experiment són les diferències de pH abans i després de menjar o mastegar silicona. 

La mitjana de la segona mesura en el grup subjecte II és aproximadament 6,5 i després de 2 

minuts mastegant un tros de silicona els subjectes han arribat a una mitja de 7,28. El pH ha 

augmentat 0,78 i aquesta diferència fa que el pH bucal quedi a nivells que ja no  afavoreixen 

l’aparició de càries.  
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La mitjana del grup control, com ja he explicat a l’experiment 1, és negativa. És a dir, la 

mitjana de pH continua baixant al llarg de tot l’experiment si no es pren ni xiclet ni es 

mastega un tros de silicona. 

 

Aquests gràfic representa les mitjanes de les tres mesures realitzades tant en el grup control 

com en el grup subjecte II. 

Es pot observar que en el grup control el pH disminueix  en tot moment i, en canvi, en el grup 

subjecte el pH disminueix de la primera a la segona mesura després de prendre sucre però 

augmenta de la segona a la tercera mesura després de mastegar un tros de silicona. Per tant, 

aparentment, mastegar un tros de substància inerta sí que fa variar el pH bucal, concretament 

el fa pujar.  Per a saber si aquesta afirmació és certa tornaré a utilitzar l’ interval de confiança 

i utilitzaré la següent fórmula: 

2 2

s s
X z X z

n n
 

 

Substitueixo amb les dades del grup control: 

X = -0,21,  z = 1,96 (teorema central del límit) ,  s= 0,39,  n= 30 

Interval de confiança 

-0,35 <  µ  < -0,07  
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En aquest cas el promig del grup subjecte II (0,73) no es troba dins de l’interval de confiança 

del grup control (µ). Per tant, es pot afirmar amb un 95 % de fiabilitat que la mitjana de les 

diferències de pH del grup control i del grup subjecte II són diferents.  

Comparació entre el grup subjecte i el grup subjecte II  

Comparant els resultats es veu que el grup subjecte i el grup subjecte II tenen unes quantes 

diferències. Les primeres a comentar són les del pH inicial i el pH després de prendre sucre. A 

l’experiment he observat que la mitjana de pH inicial del grup subjecte és de 6,92, en canvi el 

mateix pH del grup subjecte II és de 6,64. També són diferents els pH després de 8 minuts de 

prendre sucre; al grup subjecte aquest pH és de 6,33 i en el grup subjecte II és de 6,54. 

Aquests resultats no són els esperats. Un s’esperaria que fossin iguals. Ja he explicat que la 

mostra del grup subjecte II no està ben aleatoritzada i que això pot ser causa de biaixos. 

També he explicat que les dades que m’interessen són les variacions de pH entre el pH abans i 

després de mastegar un xiclet o un tros de silicona. A més a més el que m’interessava 

d’aquestes primeres mesures era comprovar si estava fent bé l’experiment i aconseguia fer 

baixar el pH amb una ingesta de sucre, i això continua sent cert.  

La mitja de la tercera mesura del pH en el grup subjecte és 7,45 mentre que la mitjana de la 

tercera mesura del pH en el grup subjecte II és 7,29. En els dos grups el pH final és superior al 

pH abans de mastegar res i fins i tot més alt que el pH inicial.  

La mitja de les diferències entre la segona i la tercera mesura és positiva en els dos casos. 

Difereixen, però, en valor ja que els subjectes que han mastegat xiclet han arribat a un pH 0,2 

unitats més altes que els que han mastegat un tros de substància inerta que han arribat a un pH 

de 7,4. 
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Aquests gràfic representa les mitjanes de les tres mesures realitzades tant en el grup subjecte 

com en el grup subjecte II. 

Es pot observar que en el grup subjecte disminueix el pH al prendre sucre i torna a pujar de la 

segona a  la tercera mesura al prendre xiclet. En el grup subjecte II el pH disminueix menys i 

el pH puja però no tant com en el grup subjecte.  

En resum els dos fan pujar el pH però per saber si fan exactament el mateix efecte i, per tant, 

si tot l’efecte del xiclet es degut a la masticació, tornaré a utilitzar l’interval de confiança: 

Substitueixo amb les dades del grup subjecte: 

X = 1, 12 ,  z= 1,96 (teorema central del límit) ,  s = 0,73,  n= 33 

Interval de confiança 

0,88 <  µ  < 1,37  

 

 

En aquest cas el promig del grup subjecte II (0,73) no es troba dins de l’interval de confiança 

del grup subjecte (µ). Per tant, es pot afirmar amb un 95 % de fiabilitat que la mitjana de les 

diferències de pH del grup subjecte i del grup subjecte II són diferents.  
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Conclusió 

Amb aquest experiment he demostrat que mastegar un tros de substància inerta té efectes 

sobre el pH, concretament fa pujar el pH bucal. Tenint el compte que l’aparició de càries és 

deu a la desmineralització de les dents provocada per l’acidificació del pH bucal, puc afirmar 

que mastegar una substància inerta ajuda a prevenir les càries. 

Comparant-ho amb l’efecte del xiclet he pogut verificar estadísticament que mastegar una 

substància inerta no aconsegueix pujar el pH a nivells tan bàsics com mastegar xiclet. 

Concloc per tant que l’efecte mecànic de la masticació sobre el pH bucal és beneficiós, però 

que els xiclets no basen tot el seu efecte en aquest mecanisme sinó que n’han de tenir altres 

mecanismes que encara el fan més efectiu. 

Estudi de variables 
A cada individu, abans de començar l’experiment, se li ha passat una entrevista amb un seguit 

de preguntes que tenen com a objectiu fer un estudi de variables. A més a més s’ha fet una 

mesura del pH bucal basal de tots els individus. Això ens permetrà fer un petit anàlisis de 

l’efecte de diferents factors inclosos a l’entrevista sobre el pH bucal. 

De variables se’n podrien estudiar moltes. Cal però triar les més freqüents i que puguin tenir 

alguna cosa a veure amb el pH bucal per a realitzar un petit estudi. És per això que he triat les 

següents per estudiar en la meva mostra que inclou els individus del grup control, del grup 

subjecte de l’experiment 1 i del grup subjecte de l’experiment 2: 

 Tabac: tenint en comte que el 40 % de les persones entrevistades són fumadores 

m’interessa comprovar si aquest fet pot modificar el seu pH basal. 

 Sexe: el 34,52 % de la gent són homes i el 65,48 % de la gent són dones. 

 Consum freqüent de xiclets: el 49 % de la gent que ha fet l’experiment no pren xiclet 

freqüentment i el 51 % sí que en consumeix. Això ajudarà a complementar el meu 

treball comprovant si l’efecte dels xiclets és prolongat en el temps i, per tant, si 

realment ajuden a prevenir les càries o si només tenen un efecte a curt termini. 

L’efecte del xiclet serà només prolongat si les persones que consumeixen 

freqüentment xiclets tenen un pH basal més basic que les persones que no 

consumeixen xiclet. 
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 Freqüència del raspallat: la higiene bucal és molt important. El 29,76 % dels 

individus es renten un cop al dia les dents, el 42,85 % de la mostra es renten les dents 

dos cops al dia i el 19,04 % es renten les dents tres cops al dia.  

Tenen el mateix pH bucal les persones que es renten tres cops al dia que les persones 

que es renten un cop al dia? 

 Cafè: el 57,14 % de la mostra no consumeix cafè freqüentment i el 42,86 % sí que en 

consumeix.  

 Pírcing: el 9,53 %  de la mostra total d’individus porten un pírcing oral i el 90,47 % 

no. Pot ser que la presència d’un pírcing faci baixa el pH bucal.  

 Alcohol: a la meva mostra hi ha molt poca gent que prengui alcohol, a més a més ho 

fan amb diferents pautes, això dificulta molt l’estudi d’aquesta variable. Per aquestes 

raons deixaré aquesta variable al marge de l’estudi. 

 Temps des de la darrera ingesta: he dividit els individus en tres grups segons el 

temps que feia que havien menjat.  

Per a realitzar aquest estudi de variables utilitzaré també l’interval de confiança, és a dir, 

intentaré comprovar estadísticament si la influència de cada variable amb el pH és 

significativa a l’hora de fer canviar la mitjana de pH.  

A l’entrevista hi havia més preguntes que incloïen altres variables i que no apareixen aquí al 

treball. És així perquè al revisar les entrevistes he pogut comprovar que les respostes eren 

ambigües o que a simple vista es veia que la dispersió era molt gran i que no se’n podia fer 

l’estudi.  

Tabac  

La mitjana aritmètica del pH bucal basal de les persones no fumadores és 7,03, és a dir, el seu 

pH no és cariogènic, en canvi, la mitjana aritmètica del pH dels fumadors és 6,57. 

No fumadors: X = 7,03, s = 0,42, n = 51 

Interval de confiança 

6,92 <  µ  < 7,16  

µ= 7,0 ± 0,11 

Fumadors: X  =  6,57 



Els xiclets prevenen la càries? Albert Ramellat i Fernández 

32 

 

El 6,56, que és la mitjana del pH bucal dels fumadors, no es pot trobar dins del intèrval ”µ” de 

l’interval de confiança del promig dels no fumadors, per tant, estadísticament he trobat que els 

fumadors tenen un pH bucal basal inferior al pH dels no fumadors.  

Sexe 

La mitjana aritmètica del pH bucal basal de les dones és 6,88 i el dels homes és 6,79. Per a 

comprovar si aquesta diferència és significativa estadísticament repetirem el procés fet 

anteriorment amb l’interval de confiança: 

Homes:   X = 6,79 s = 0,51 , n = 29 

Interval de confiança 

6,61 <  µ  < 6,98  

µ =  6,8 ± 0,19 

Dones:  X = 6,88  

En aquest cas la mitjana aritmètica del pH bucal basal de les dones sí que es troba dins 

l’interval de confiança dels homes. La diferència no és significativa estadísticament i, per tant, 

no puc afirmar que els homes i les dones tinguin un pH diferent.  

Consum de xiclets  

La mitjana aritmètica del pH bucal de les persones que consumeixen xiclet freqüentment és 

6,83 i la mitjana del pH bucal de les persones que no consumeixen xiclet és 6,88.  

No consumeixen xiclet:  X  = 6,88, s = 0,47, n = 41 

Interval de confiança 

6,67 <  µ  < 6,98  

µ = 6,8 ±0,14 

Consumeixen xiclet freqüentment:   X = 6,83   

La mitjana de pH bucal basal dels consumidors de xiclet  encaixa a l’interval de confiança. Així 

doncs puc afirmar que la diferència del pH bucal basal entre un consumidor de xiclets i un no 

consumidor de xiclets no és significativa estadísticament. 
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Freqüència raspallat  

La mitjana aritmètica del pH bucal basal de les persones que es raspallen un cop al dia les 

dents és 6,68, la mitjana aritmètica del pH bucal basal de les persones que es raspallen dos 

cops al dia les dents és 6,90, la mitjana aritmètica del pH bucal basal de les persones que es 

raspallen tres cops al dia les dents és 7,16. A primer cop d’ull el pH més baix sembla ser el de 

les persones que es renten menys cops per dia. 

Un cop al dia: X = 6,68 , s = 0,41,  n = 25 

Interval de confiança 

6,52 <  µ  < 6,83  

µ= 6,5 ±0,16 

Dos cops al dia: X = 6,90  

Tres cops al dia: X =  7,16 

Els resultats demostren que hi ha significança estadística: puc afirmar amb un 95 % de 

fiabilitat que la diferència del pH bucal basal entre les persones que és renten dos o tres cops 

al dia i les persones que es renten un cop al dia és diferent ja que el promig de les persones 

que es renten dos cops al dia i les persones que es renten tres cops al dia no es poden trobar 

dins l’interval de confiança dels que se les renten un cop al dia.  

Cafè 

La mitjana aritmètica del pH de les persones que no prenen cafè habitualment és 6,97 i la 

mitjana del pH de les persones que solen prendre cafè habitualment és 6,69.  

No consumidors de cafè: X = 6,97 , s = 0,49, n = 48 

Interval de confiança 

6,83 <  µ  < 7,11  

µ = 6,9 ± 0,14 

Consumidors de cafè: X = 6,69  

La diferència entre els consumidors de cafè i els no consumidors de cafè és significant 

estadísticament amb un 95 % de fiabilitat perquè el promig del pH dels consumidors de cafè 

no es troba dins de l’interval de confiança dels no consumidors, per tant, puc afirmar que en el 

meu experiment els que prenen cafè tenen un pH bucal més baix que els que no prenen cafè.  
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Pírcing  

La mitjana aritmètica del pH de les persones que duen pírcing és 6,88, en canvi, la mitjana 

aritmètica del pH de les persones que no en duen és 6,85. 

No portadors de pírcing: X  = 6,85, s = 0,52 ,  n = 76 

Interval de confiança 

 6,73 <  µ  < 6,96  

µ = 6,8 ± 0,12 

Portadors de pírcing:  X =  6,88 

En aquest cas la mitjana dels pH bucal basal dels individus portadors de pírcing és 6,88 i 

aquest pH es troba a l’interval dels no portadors de pírcing tal, per tant, la diferència entre les 

mitjanes no és rellevant estadísticament.  

Comparació higiene bucal dels entrevistats amb la higiene bucal ideal  

La higiene bucal de la majoria dels entrevistats és pèssima si es compara amb la higiene bucal 

que els organismes competents recomanen que s’hauria de tenir. Només el 20,7 % dels 

entrevistats es renten les dents tres cops al dia, i un 32,4 % només se les renten un o menys 

cops al dia. El 40 % dels entrevistats són fumadors i fumar  és una actitud nociva per la salut 

bucal.  

 

 

A més a més, la gent no sol utilitzar gaire varietat d’eines d’higiene bucal per complementar 

el raspallat.  
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Eines d’higiene Percentatge 

Res 2,38% 

Raspall 97,62% 

Raspall interdental 15,48% 

Col·lutori 28,57% 

Fil dental 28,57% 

Tot 2,38% 

 

Conclusió final 
 Mastegar xiclet fa pujar el pH amb un 95% de fiabilitat 

 Mastegar un tros de substància inerta també fa pujar el pH amb un 95% de fiabilitat 

 Mastegar un tros de substància inerta no fa pujar el pH de la mateixa manera que el 

xiclet. 

Tenint en compte que la càries és deguda a l’acidificació de la placa bucal provocada pels 

productes resultants del metabolisme del bacteris puc afirmar que mastegar xiclet o mastegar 

un tros de substància inerta ajuden a prevenir les càries. Se’ls pot atribuir aquesta propietat 

perquè hem comprovat que fan pujar el pH de la boca contrarestant la baixada de pH inherent 

a qualsevol ingesta de glúcids. 

 La gent no té una bona higiene bucal. 

Tenint en comte que el 71,43 % de la gent entrevistada no creu que els xiclet ajudin a prevenir 

les càries hi ha dos possible conclusions: 

 La gent no es fixa en la publicitat i la informació que ella ens proporciona. 

 La gent no es creu la informació que la publicitat proporciona.   

Hi ha diferents variables que poden afectar el pH bucal basal d’un individu. En el meu treball 

he pogut demostrar que hi tenen relació amb significança estadística les següents:  

 Les persones fumadores tenen un pH més baix que les persones que no són fumadores.  

 Els individus que es raspallen les dents tres cops al dia tenen un pH més alt que els 

que se les raspallen dos i aquests més que els que sols se les raspallen un cop. Per tant 

se’n conclou que la freqüència del raspallat és important per prevenir la càries. 

 Les persones consumidores amb freqüència de cafè tenen un pH bucal basal més baix 

que les no consumidores. 
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