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1. INTRODUCCIÓ

1.1. PRESENTACIÓ

Com a estudiant de batxillerat de l’ambient científic, he de realitzar un treball on la
temàtica d’aquest és triada per mi. Tot i no ser imprescindible focalitzar-se en un tema de
la modalitat de l’estudiant,  en el  meu cas, he decidit  treballar en una investigació que
engloba sobretot la biologia, tant humana com dels animals. 

Arrel de llegir un article1 trobat a internet, la meva curiositat es va despertar. Tenia
clar que els humans pateixen el que s’anomena jet lag degut a un canvi horari, però em
vaig quedar amb el dubte de si els animals també podien patir-ho. Així doncs, la meva
motivació bàsicament va néixer d’aquí, tot i que m’agradaria destacar que sempre he estat
molt interessada en conèixer amb més profunditat el món animal.

 Abans de començar el treball, disposo del contacte d’un veterinari que pot donar-
me assessorament durant el treball i dues persones conegudes per a realitzar una de les
pràctiques. De totes maneres, tinc en compte que per a la demostració de la pràctica
necessitaré més individus. 

1.2. HIPÒTESI

“Els animals pateixen jet lag com els humans”.

Aquesta és la hipòtesi plantejada que intentaré portar a terme, i espero que un cop
finalitzat el meu treball de recerca, la meva hipòtesi pugui ser aprovada o refutada amb
arguments vàlids, correctes i treballats. De la mateixa manera, serà el fil conductor del
meu treball.

1.3. OBJECTIUS

Abans de res, és important establir uns objectius que pretenc assolir. Aquests han
de ser clars, realistes, coherents i flexibles (per si han de ser modificats al llarg del treball).
Seguir els meus objectius em facilitarà i marcarà la direcció a seguir per tal de que el meu
projecte avanci de manera satisfactòria.

Concretament,  els  objectius  que  m’he  marcat  i  m’agradaria  assolir  són  els
següents:

• Cercar informació sobre el rellotge biològic i destacar la seva importància.
• Conèixer els cicles circadians i els factors que els varien o els trenquen.
• Ampliar el meu coneixement de la qualitat del son i les conseqüències en humans.
• Conèixer la conducta dels hàmsters.

1 Consultar annex (apartat 1)
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• Realitzar una pràctica amb hàmsters establint una sèrie de variants per estudiar als
individus del meu experiment.

• Repetir com a mínim 2 vegades la part pràctica amb els animals.
• Observar quines variants externes poden afectar la variable dependent (estació de

l’any, intensitat de la llum...)
• Comparar la salut dels hàmsters del grup control amb els de l’experiment.
• Entrevistar a persones que fan torns laborals rotatoris o nocturns.
• Comparar i relacionar els resultats de les dues pràctiques.
• Redactar conclusions.
• Contactar amb especialistes que puguin donar certesa al meu treball.

1.4. LIMITACIONS

La primera dificultat que se’m planteja a nivell experimental és concretar el què i el
com vull estudiar la temàtica del jet lag amb els rosegadors. Un cop haver-me documentat
amb varis experiments realitzats per científics, hauré d'elaborar una recerca experimental
on tingui molt present els drets dels animals. Per a dur-ho a terme, hauré d'informar-me
de les lleis  establertes actualment  per  a treballar  amb animals a nivell  experimental  i
modificar la metodologia de la pràctica si és necessari. De fet,  les normatives de les quals
he esmentat,  potser em limiten les variables que vull estudiar, però tot i així el benestar
dels hàmsters és la primera condició que vull tenir en compte. 

Per altra banda, amb persones que presenten un horari laboral amb jornades de
dia i de nit intercalades sovint o bé nocturnes, l’objectiu és entrevistar-les i agafar dades
partint de les variables que hagi fixat prèviament amb els hàmsters.

En aquestes pràctiques explicades, existeixen una sèrie de límits:

• Com  que  voldré  comparar  les  dues  pràctiques,  hauré  de  tenir  present  quines
variants no poden ser estudiades o presenten un grau de dificultat massa elevat
per treballar amb humans i hàmsters alhora (ex: el mal de cap només podria ser
estudiat en els humans)

• Les persones que entrevisti  no tindran tots el mateix horari laboral i això no em
permetrà extreure conclusions generals de l’estil: «qui treballa 2 dies de la setmana
per  la  nit  i  3  pel  dia,  presenten  una  disminució  d’atenció  i  memòria»  (ja  que
probablement les empreses tindran una organització d’horaris diferents)

Una de les indicacions donades pel tutor és el mínim i màxim de pàgines, on la “40”
és el mínim i la “50” es converteix en el límit de pàgines del treball. De totes maneres, si el
treball ho justifica poden ser unes quantes més.
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1.5. METODOLOGIA

1.5.1. PART TEÒRICA

La memòria escrita del meu treball requereix uns punts a seguir per tal de ser fiable
i vàlida. Per aquesta raó, he de seguir la següent metodologia que m’ajudarà ha donar
rigorositat a la redacció del treball: 

• Fer un primer esborrany de l’índex.
• Escriure amb un vocabulari clar i precís i des d’una perspectiva objectiva.
• Cercar informació per pàgines webs fiables dirigides per especialistes en aquest

camp i extreure les dades que necessiti.
• Llegir  llibres  relacionats  amb la  meva  temàtica  i  seleccionar  la  informació  que

necessiti.
• Guardar les fonts d’informació i deixar-les per escrit a la bibliografia.

1.5.2. PART PRÀCTICA

Per tal de poder demostrar o contrastar la informació redactada a la part teòrica del
treball, és imprescindible realitzar els experiments amb rigorositat, en aquest cas seguint
el  mètode científic.  Així  doncs,  he de seguir  la  següent  metodologia per  a assolir  els
objectius del treball per una via fiable:

• Fer  un  calendari  on  poder  assenyalar  els  dies  on  realitzaré  els  experiments  i
entrevistes ja que la meva part pràctica constarà de dues parts:

EXPERIMENT

• Comprar 6 hàmsters (2 seran el grup control) i tot el que implica per la seva cura
(menjar, aigua...)

• Rebre assessorament dels venedors dels hàmsters.
• Disposar d’una llum per a dur a terme l’experiment.
• Estudiar les variants seleccionades abans i  després de l’experiment  en tots  els

hàmsters. El calendari que hauré realitzat prèviament pot ser-me d’una gran ajuda
per tal de que el temps no es converteixi en una dificultat afegida al treball.

• Repetir la pràctica com a mínim dues vegades.
• Analitzar els resultats i extreure conclusions.

ENQUESTES

• Redactar unes enquestes on apareguin les variables estudiades en els hàmsters
per a poder relacionar els resultats dels animals amb els dels humans.

• Contactar amb individus que treballin en jornades laborals que m’interessin per a
l’estudi de les variables.

• Disposar d’una mostra nombrosa per donar fiabilitat al meu treball.
• Llegir totes les entrevistes i redactar els resultats.
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• No generalitzar ni extrapolar els resultats (ja que no tots els individus tindran les
mateixes condicions de treball i/o el mateix horari).

• Trobar  la  relació  i  les  diferències  amb  l’experiment  dels  hàmsters  i  en  les
conclusions finals escriure-les.

• Redactar les conclusions de les enquestes.

2. CONCEPTES CRONOBIOLÒGICS

2.1. RITMES BIOLÒGICS

Tots tenim un rellotge biològic, i fins i tot podem tenir diversos. Però amb un ja és
suficient per entendre per què en certs moments estem desperts i en altres no; per què
tenim ganes de menjar quan s’aproxima el migdia; per què canten els galls a certes hores;
per  què  migren  els  ocells  o  per  què  hibernen  alguns  animals.  Tot  aquest  seguit  de
situacions a una certa hora, possibiliten que coneguem l’existència dels ritmes biològics,
que ens permeten adaptar-nos de forma efectiva a l’entorn.

Gràcies  a  la  cronobiologia2 sabem  que  aquests  ritmes  presenten  una  amplia
varietat de freqüències, des d’un cicle cada segon fins a un cicle que dura diversos anys.
De la mateixa manera que aquests cicles poden observar-se tant en cèl·lules aïllades com
en teixits o òrgans, en l’organisme complet o fins i tot en poblacions.

Els ritmes biològics, formats a partir de proteïnes que interactuen en les cèl·lules de
tot el cos, s’originen dins de l’organisme. De fet, tenen un origen genètic i són específics
de cada espècie. En la classificació de ritmes segons l’origen trobem:

• Ritme exogen: està donat per condicions ambientals externes a l’ésser viu, com
ara els cicles de llum o temperatura. Un exemple podria ser el ritme de gir d’una flor
de gira-sol.

• Ritme endogen: no està determinat per factors ambientals, sinó que és propi de
l’organisme.  Són  ritmes  biològics  interiors,  resultat  de  diferents  segregacions
d’hormones o altres aspectes interiors de l’organisme.

Aquests ritmes estan íntimament relacionats. Així les nostres respostes als estímuls
exògens  depenen  o  estan  en  funció  dels  nostres  ritmes  endògens.  Per  exemple:  la
coordinació dels nostres moviments amb la música.

Els ritmes biològics necessiten un conjunt de sincronitzadors externs que els posin
en hora cada dia. Aquests reben el nom de Zeitgeber. Un dels més importants és la llum,
ja que molts organismes ajusten la seva rutina diària o anual a les condicions de llum
ambiental. 

2 branca de la biologia que examina els fenòmens dels cicles periòdics en organismes vius i la seva 
adaptació als ritmes relacionats amb llum solar o llum lunar.
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Per a entendre-ho millor, aquest esquema mostra la sincronització d’un ritme endogen:

Des d’un punt de vista cronobiològic, la unitat de mesura del temps és el dia, (24
hores) perquè aquest és el canvi ambiental que més modifica els éssers vius. Tenint això
en compte i sempre prenent el dia com a unitat de freqüència podem classificar els ritmes
biològics en tres grans grups:

2.1.1. ULTRADIANS O ULTRADIARIS

Els  ritmes  ultradiaris  o  ultradians,  determinen  activitats  biològiques  que  es
repeteixen amb una periodicitat menor a les 24 hores. Influeixen en diverses conductes
animals com ara l’alimentació, el moviment i exploració, la copulació i l’aprenentatge.

Alguns  exemples  d’aquests  són:  l’alliberació  d’hormones,  el  ritme  cardíac,  la
ventilació pulmonar, la gana...

2.1.2. INFRADIANS O INFRADIARIS

Són ritmes amb un període més llarg que el d’un ritme circadiari, és a dir, amb una
freqüència de més de 24 hores. Els ritmes infradians poden agrupar-se segons la seva
dependència de claus geofísiques o no, i segons el temps que triga la clau externa en
completar un cicle.

Així  doncs, existeixen diferents cicles infradians: les
fases  lunars  (ritme  circalunar),  els  que  segueixen  les
variacions de la marea (cicle circamareal)... Com a exemple
quotidià,  el  cicle  ovàric  o  menstrual  en  les  dones que es
completa en 28 dies aproximadament és un ritme infradiari.

Cicle menstrual (ritme infradià)
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2.1.3. CIRCADIANS O CIRCADIARIS

S’acostuma a afirmar que els ritmes circadiaris s’haurien originat primerament en
les cèl·lules més primitives amb el propòsit de protegir la replicació de l’ADN de l’alta
radiació ultraviolada durant el dia, fet que va provocar portar-la a terme durant la nit. Com
a definició, són ritmes biològics endògens amb una oscil·lació d’aproximadament 24 hores
que poden sincronitzar-se amb ritmes ambientals  que també tenen un període de 24
hores. A dia d’avui,  són els més estudiats per la ciència ja que irregularitats en aquests
s’han relacionat amb diferents afectacions mèdiques cròniques com ara trastorns del son,
obesitat, depressió, diabetis... 

Antigament,  ja  es  coneixia  la  periodicitat  en  la  salut  i  la  malaltia,  així  com  la
periodicitat de la son. Fets com ara la floració de les plantes, la reproducció estacional
dels  animals,  la  migració  de  les  aus  o  la  hibernació  d’alguns  mamífers  i  rèptils  es
consideraven com si fossin conseqüència de l’acció de factors externs i astronòmics. Fa
uns 200 anys es van fer experiments que van demostrar que els ritmes circadiaris no eren
resposta  al  medi  ambient,  sinó  que  tenien  una  localització  endògena  dins  de  cada
organisme. Primer es van fer experiments amb plantes, i més tard ja es van començar a
estudiar els ritmes diaris de temperatura en treballadors que feien guàrdies nocturnes. Cal
dir però, que tot i que fa més de dos segles que es coneix l’existència d’aquests ritmes, no
és fins als anys seixanta que se’ls hi dóna aquest nom («circa» és al voltant en llatí, i
«diem» és dia).

En aquest esquema del ritme circadiari humà podem observar la importància de la
llum lligada amb el nostre dia (24 hores):

 

Exemple ritme circadià
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2.2. RELLOTGE PRINCIPAL

S’acostuma a  parlar  de  rellotges biològics  i  ritmes circadians com a un mateix
terme i realment no són el mateix, tot i que estan molt relacionats. El correcte és dir que
els rellotges biològics produeixen ritmes circadians i regulen la seva programació.

El  rellotge  principal  és  el  que  des  del  cervell  coordina  tots  els  altres  rellotges
biològics per tal de mantenir-los sincronitzats. El nucli supraquiasmàtic és el que controla
la  producció  de  melatonina,  hormona  secretada  per  la  glàndula  pineal.  Tant  el  nucli
supraquiasmàtic com la glàndula pineal són dos conceptes importants amb els que sent
investigats l’any 2017,Jeffrey Hall, Michael Rosbash i Michael Young van obtenir el Premi
Nobel  de  Medicina  o  Fisiologia  pel  descobriment  dels  mecanismes  moleculars  que
controlen el «rellotge intern».

Des dels  anys 70,  estudiant  les mosques de vinagre o de la  fruita  (Drosophila
melanogaster),  es  va  veure  que  hi  havia  mutacions  que  alteraven  el  funcionament
d’aquest  rellotge,  dins les cèl·lules  i  en  el  sistema nerviós central.  Un gen anomenat
«period» si mutava provocava que la mosca perdés el seu ritme circadiari. Arrel d’això,
l’any 1984, Jeffrey Hall i Michael Rosbash el van identificar i van observar que l’objectiu
d’aquest gen era produir una proteïna (PER) la qual era la responsable del ritme diari. Per
entendre-ho millor, durant la nit el gen period està actiu i es fabrica la proteïna PER. Per la
matinada ja hi ha prou PER com per que es notin els seus efectes i un d’aquests efectes
és bloquejar la seva pròpia síntesi.  Això fa que el gen deixi  de funcionar,  es deixi  de
fabricar PER i aquesta vagi desapareixent. Quan arriba el vespre ja gairebé no queda
PER, el bloqueig s’esvaeix i el gen torna a posar-se en marxa. Aquest descobriment ja va
ser un gran pas, però calia saber cap a on anava aquesta proteïna. Va ser Michael Young
al 1994 qui va descobrir un altre gen encarregat de fabricar la proteïna TIM, l’encarregada
de transportar la proteïna PER cap a l’interior del nucli i facilitar-li pas a unir-se al gen que
ha de bloquejar. 

A la pràctica podem trobar que els gens que calen per fabricar algunes hormones
només funcionen si PER està present. Això vol dir que només funcionaran de dia. Altres
només funcionen si no hi ha PER pel mig, de manera que seran hormones “nocturnes”. I
qui diu hormones diu qualsevol activitat que la cèl·lula faci de manera rítmica.

2.2.1. NUCLI SUPRAQUIASMÀTIC

Tant en els éssers vius animals com en els humans unes 20000 neurones situades
a l’hipotàlem formen el rellotge principal del cos, el nucli supraquiasmàtic (NSQ).  Aquest
nucli és una petita regió situada a la part anterior de l’hipotàlem i per sobre del quiasma
òptic. 

Rep la informació sobre la llum que entra en els nervis òptics, els quals transmeten
la informació dels ulls al cervell i regula l’estimulació de la secreció de melatonina per la
glàndula pineal.
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Molts  aspectes  del  comportament  i  fisiologia  dels  mamífers  mostren  ritmicitat
circadiària, incloent la son, activitat física, estat d’alerta, nivells hormonals, temperatura
corporal, funció immune i l’activitat digestiva. Tots aquests diversos ritmes són controlats
per una sola àrea del cervell, l’NSQ, i es perden si es destrueix. La destrucció d’aquesta
estructura porta a l’absència completa de ritmes regulars en els mamífers. D’altra banda,
si les cèl·lules es conreen in vitro, mantenen el seu propi ritme sense senyals externes.
D’acord amb això, es pot establir que el nucli supraquiasmàtic conforma el rellotge intern
(endogen) que regula els ritmes circadians.

Fent referència al funcionament d’aquest nucli, l’activitat d’aquest és modulada per
factors externs, sobretot la variació de la llum. Primerament, rep informació sobre la llum
ambiental a través dels ulls, ja que la retina conté no només fotoreceptors clàssics que
ens permeten distingir formes i colors, sinó que també posseeix cèl·lules ganglionars amb
un pigment anomenat melanopsina, les quals a través del tracte retinohipotalàmic porten
informació al nucli supraquiasmàtic. Tot seguit aquest pren aquesta informació sobre el
cicle llum-foscor extern, la interpreta, i  l’envia al gangli  cervical superior. Des d’aquí la
senyal  és  redirigida  a  la  glàndula  pineal  o  epífisis,  estructura  que  secreta  l’hormona
melatonina en resposta a l’estímul. La secreció de la melatonina baixa durant el  dia i
augmenta durant la nit. En la següent imatge es pot veure un petit esquema del que s’ha
explicat anteriorment:

Funcionament del nucli supraquiasmàtic
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2.2.2. GLÀNDULA PINEAL

La  glàndula  pineal  o  epífisi  és  una  glàndula  de  secreció  interna  que  es  troba
ubicada a l’epitàlem, on juntament amb altres glàndules formen el diencèfal3.  La seva
funcionalitat  recau  en  participar  en  nombrosos  processos  fonamentals  pel
desenvolupament de l’organisme, enviant així al circuit sanguini diferents hormones. De
fet, es tracta d’un centre de regulació endocrina.

L’epífisi  està  formada  per  fibres  nervioses  simpàtiques,  les  quals  pertanyen  al
sistema nerviós autònom,  que transmeten la informació lumínica captada per la retina.
Aleshores aquesta s’activa i produeix melatonina (neurohormona inductora de la son), a
partir de la serotonina (neurotransmissor). En vertebrats de sang freda, peixos, amfibis i
rèptils,  aquesta  glàndula  conté  fotoreceptors.  Com  si  parléssim  d’un  tercer  ull  i  es
considera part de les rutes que porten la informació visual, sent capaç de convertir  la
informació lluminosa en secreció hormonal.

Tal i com s’ha dit anteriorment aquesta estructura presenta diverses funcions, una
de les principals  és la  regulació  de bioritmes.  La  melatonina produïda i  secretada és
proporcional a les hores de foscor,  iniciant-se en fosquejar i  cessant la producció poc
abans de clarejar. Mitjançant aquesta secreció, diferents òrgans del cos s’assabenten de
les condicions ambientals de l’exterior,  en particular de la durada i  la intensitat  de les
hores de llum. D’aquesta manera, es regulen els ritmes biològics afectant també a les
funcions reproductores. És per això que quan arriba la primavera s’acostuma a dir «la
sang  altera».  Sobretot  en  animals,  l’arribada  d’aquesta  estació  allarga  el  dia  i  la
disponibilitat d’aliments d’origen vegetal és més alta, fet que provoca que sigui una millor
època per a dedicar-se a les tasques reproductores.

3. JET LAG

3.1. TRASTORN DEL SEGLE XX

El Jet lag, conegut en català com a síndrome
dels  fusos  horaris  o  disrítmia  circadiana,  és  un
desequilibri  produït  entre  el  rellotge  intern  d’una
persona  i  el  nou  horari  que  s’estableix  al  viatjar
llargues distàncies cap a l’est (una hora més per cada
meridià o fus horari que es creua) o a l’oest (una hora
menys per cada meridià creuat). Aquest rellotge intern
tendeix  a  predominar  de  manera  que,  en  el  primer
cas, no tindrà son quan arribi  la nit,  i  en el  cas del
viatjant cap a l’oest, tindrà son durant el dia.

Els fusos horaris són línies imaginàries de pol a pol 
que divideixen la terra en parts igual. Serveixen per

a determinar l’hora en cada part del planeta tenint
en compte la posició del sol.

3 Part central del cervell anterior
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Fins al segle XX, viatjàvem amb vaixell, a cavall o a peu i
ens  anàvem  acostumant  gradualment  al  canvi  d’horari.  L’any
1931,  dos  pioners  de  l’aviació,  Wiley  Post  i  Harold  Gatty,  van
donar  una  volta  al  món  en  poc  més  de  nou  dies.  L’objectiu
d’aquests era batre el rècord de velocitat que tenia Graf Zeppelin.
En acabar el viatge, van esmentar que tenien dificultats per agafar
el son però alhora somnolència, dificultat en l’atenció, irritabilitat i
problemes digestius com restrenyiment o diarrea. Va ser llavors
quan una nova malaltia lligada al  món modern acabava de ser
descoberta.

Wiley Post i Harold Gatty

3.2. SÍMPTOMES

El  jet lag no afecta de  la mateixa manera a totes les persones. Alguns factors, com
per exemple l’edat, el sexe o l’estat físic, determinen fins a quin punt experimentem la
molèstia i quant dura. Els símptomes també depenen de la zona i la direcció en la que es
viatja. Fins i tot es pot donar el cas on algunes persones no sentin cap molèstia quan
realitzen viatges intercontinentals.

Les dones són més propenses que els homes a patir el trastorn horari, així com les
persones  majors  de  50  anys  experimenten  amb  un  grau  més  intens  els  símptomes
d’aquest que els joves. Cal destacar que també existeixen diferències entre les persones
que realitzen viatges de llargues distàncies esporàdicament i les que volen freqüentment a
destinacions situades a milers de quilòmetres. A aquestes últimes els hi afecta de manera
més accentuada.

Els  símptomes com a  tals  solen  començar  entre  el  primer  i  segon  dia  al  nou
emplaçament. Es van atenuant amb els dies, tot i que segueixen sent més marcats en
determinats moments del dia, i es resolen en el termini aproximat d’una setmana. Encara
que el cicle vigília-son s’hagi normalitzat abans, no desapareixen fins que s’adapta a la
temperatura corporal central, que triga aproximadament un dia per cada zona horària. En
resum, poden durar des d’unes hores a diversos dies.

Com ja s’ha dit anteriorment, la duració d’aquest trastorn varia en cada organisme,
tot i que el més comú és que el nostre rellotge biològic s’adapti com a màxim en una
setmana.  Si després d’aquesta el nostre organisme encara continua afectat pel jet lag, és
recomanable anar al metge per a rebre algun tipus de tractament que ens ajudi a reduir i
finalment eliminar-ne els efectes.

Alguns dels símptomes del jet lag són els següents:

• Somnolència o dificultat per dormir: depenent del lloc on es trobi el nostre destí,
el nostre dia serà més llarg o més curt. Per tant, tindrem son encara que sigui de
dia si viatgem cap a l’oest, i no podrem conciliar el son si viatgem cap a l’est.
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• Cansament (físic i psicològic):  es pot sentir fatiga física, dolors musculars, etc.
També es poden presentar dificultats per a concentrar-se, confusions, pèrdues de
memòria o desorientació. Això és degut a la manca de descans.

• Canvis  en  l’estat  d’ànim:  irritabilitat,  apatia,  depressió  o  enuig,  i  fins  i  tot,
agressivitat.

• Molèsties digestives: poden anar des d’un dolor d’estómac fins a colitis, nàusees
o  emesis  (vòmits).  El  canvi  d’alimentació  està  lligat  a  aquest  desordre,  ja  que
ingerim aliments en moments en els quals el nostre cos no està acostumat

• Altres (menys comuns):  mals de cap, sequedat nasal o de coll,  deshidratació,
calfreds... Degut a que els vols es solen fer en un ambient sec, sense aire fresc i en
un lloc estret on resulta difícil estirar els músculs.

3.3. FACTORS QUE INTERVENEN

Per  adaptar-nos  a  una  nova  franja  horària  necessitem uns  dies,  depenent  del
nombre de fusos horaris que hàgim superat, la direcció en la que viatgem i la sensibilitat
de cada persona.

Com ja s’ha dit anteriorment, s’ha de tenir present que al volar cap a l’est, el dia
s’escurça i el ritme circadiari s’adapta amb major dificultat que si volem cap a l’oest, que
és quan el dia s’allarga. Així doncs, existeixen diversos factors a tenir en compte per tal
d’evitar efectes del jet lag:

1. El nombre de zones horàries travessades i lloc del viatge:

La gent que realitza viatges cap al nord o el sud dins de la mateixa zona horària no
pateixen jet lag. En canvi, si viatgem cap a l’est no aconseguim dormir en arribar la nit i si
viatgem a l’oest, ens dormim malgrat sigui de dia. Es diu que, en condicions normals, el jet
lag dura un dia per cada fus horari que hàgim creuat. També sembla que per a la majoria
de gent és més fàcil viatjar cap a l’oest. Es creu que és degut a que els nostres rellotges
cerebrals tenen més de 24 hores per dia i per això és més fàcil tranuitar 4 o vetllar que
matinar, per a la majoria de nosaltres.

2. Les condicions ambientals:

Quan en el lloc de destinació hi ha menys sincronitzadors del ritme biològic que
ajudin  a  modular  els  ritmes  endògens  dels  viatgers,  serà  més  difícil  l’adaptació.  Per
exemple, és el que ocorre en viatjar en mesos d’hivern amb menys llum solar.

4 Passar la nit o gran part de la nit sense anar a dormir.
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3. L’edat i el sexe

Encara que pot presentar-se a qualsevol edat, en edats avançades els símptomes
són més pronunciats. 

Respecte el sexe, els estudis no coincideixen en els seus resultats. Uns parlen de
que és major en el femení degut a que els estrògens estan molt lligats a les variacions del
jet  lag.  Però  la  AASM  (American  Academy  of  Sleep  Medicine)  no  troba  diferències
significatives entre tots dos.

4. Altres factors

S’ha postulat sobre la predisposició per desenvolupar el jet lag davant de diversos
factors, abans durant i després del viatge: privació del somni prèvia al viatge; consum
excessiu de cafeïna o alcohol, condicions adverses de l’aire de l’avió; dormir durant el
trajecte; arribar al destí abans del migdia havent creuat unes 10 zones horàries... entre
d’altres.

L’ansietat i el nerviosisme també poden ser importants factors individuals.

3.4. TRACTAMENT

Actualment no hi ha una sola teràpia per aplicar en el tractament dels efectes del jet
lag,  sinó  que  cal  aplicar  un  conjunt  d’estratègies  de  manera  individual  que  abasten
aspectes  conductuals  (control  de  la  llum,  les  hores  de  son,  la  hidratació...)  i,  si  són
necessàries, les mesures farmacològiques.

El trastorn es pot resoldre per a sí mateix, tot i que lentament, amb un ajust de fase
d’uns 60 minuts/dia després de viatges a l’est i 90 minuts/dia després de viatges a l’oest.
Per tal que l’adaptació a l’horari del destí sigui el més ràpid possible, es poden utilitzar
mesures terapèutiques per a disminuir el jet lag.

Els tractaments del jet lag són els següents:

• Cronoteràpia: s’utilitza als viatges de llarga duració. Es fixa una hora de referència
i es retarda progressivament l’hora d’anar a dormir fins que s’arriba a l’hora òptima
de sincronització del cicle son-vigília.

• Fototeràpia:  la llum s’ha identificat com l’estímul més potent per canviar la fase
dels ritmes circadians humans. Consisteix en l’administració de llum al despertar-se
pel matí, per avançar o retardar els ritmes circadians en els pacients amb jet lag.
Aquesta teràpia requereix temps i ha de ser administrada en un moment específic
del dia.
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• Estimulants:  per  a  solucionar  la  somnolència  diürna,  es  pot  utilitzar  fàrmacs
estimulants  com  modafinil,  dextroanfetamina  i  cafeïna.  (no  s’ha  d’utilitzat  ni  la
cocaïna ni la nicotina ja que són contraindicades per a la salut).

• Hipnòtics:  per a promoure el  descans nocturn poden utilitzar fàrmacs hipnòtics
que indueixen a la son, tot i que els seus efectes no ajuden a mantenir-la. La AASM
(American  Academy  of  Sleep  Medicine)  també  els  consideren  una  mesura
adequada per a l’insomni de curta duració.

• Melatonina: la seva prescripció va ser retirada l’any 1996 a Espanya, però al 2011
es va reintroduir al mercat. Administrada abans de dormir en viatges a partir de 4
hores horàries, indueix la somnolència i avançament de fase del rellotge endogen.
Normalment s’utilitzen dosis de 1 a 5 mg i el seu efecte màxim es produeix entre
els  30-60  minuts  de  la  ingestió.  Els  estudis  sobre  la  melatonina  però,  no  són
concloents  ja  que  no  hi  ha  dades  sobre  quina  es  la  dosi  òptima,  l’horari
d’administració, indicacions, contraindicacions i toxicitat.

3.5. PREVENCIÓ

La  millor forma per a prevenir el jet lag és anar acostumant-se a l’horari del nostre
punt de destí amb dies d’antelació. Si viatgem cap a l’oest, hauríem  d’anar aixecant-nos i
anant-nos  a  dormir  progressivament  més  tard  els  dies  previs  al  viatge.  En  canvi,  si
viatgem cap a l’est hauríem de matinar més i anar-nos a dormir més aviat.

Algunes de les mesures de prevenció per evitar el jet lag són les següents:

3.5.1. ABANS DEL VIATGE

• Dormir bé la nit anterior al vol per tal de no acumular son i estar ben descansats.

• Anar avançant o endarrerint els horaris depenent de si viatgem cap a l’est o cap a
l’oest. Per exemple: fer els àpats abans o després de l’hora habitual, canviar l’hora
d’anar a dormir...

• Prendre melatonina dies abans pot ajudar a disminuir el desfasament horari i  així
ajustar-nos a l’horari del nostre destí. S’ha de prendre 30 minuts abans d’anar a
dormir.  Llavors  podrem  controlar  el  nostre  horari  de  dormir  i  ajustar  el  nostre
rellotge intern.

3.5.2. DURANT EL VIATGE

• Hidratar-nos adequadament, ja que els aires condicionats dels avions ressequen
molt l’organisme.
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• No beure alcohol perquè deshidratació.

• No beure  begudes  estimulants  com cafè  o  refrescos,  perquè  això  afectarà  als
patrons del nostre son.

• Caminar per l’avió per mantenir la circulació de la sang, i si és possible realitzar un
petit exercici.

3.5.3. DESPRÉS DEL VIATGE

• Passejar sota el sol, ja que la llum solar programarà el nostre organisme gràcies a
la melanina de la pell.

• Menjar els àpats adaptant-nos a l’horari local.

• Consultar un metge si volem prendre fàrmacs.

• Evitar beure alcohol per intentar regular el jet lag, ja que això pot suposar l’efecte
contrari.

4. HÀMSTERS

4.1. BREU HISTÒRIA

L’origen dels hàmsters té lloc aproximadament fa 300 anys. Els primers varen ser
descoberts a Síria tot i que també vivien a Grècia, Romania, Bèlgica i al nord de Xina. El
nom de hàmster prové de «hamstern», un germanisme que vol dir acaparar (té a veure
amb el seu instint natural per acumular l’aliment a les bosses dins les galtes).

El  hàmster  sirià  va  ser  descobert  en  1839  pel  zoòleg
britànic  George Robert Waterhouse i el va anomenar 'Cricetus
Auratus'  (nom en llatí),  que significa 'Pèl  Daurat',  per  això és
conegut  actualment  com el  hàmster  daurat.  No va  ser  fins al
1936 quan un zoòleg i professor d’una universitat de Jerusalem
va trobar un cau de hàmsters en el desert de Síria. Aquests van
ser  portats  als  Estats  units  des  de  Síria,  tal  i  com  va  dir
l’Associació Mèdica Veterinària de Louisiana. Als treballadors del
laboratori,  els  hi  van  semblar  amables  i  fàcils  de  cuidar,  per
aquesta raó van decidir portar-los a casa, convertint-se així el
hàmster rus en el primer criat com a animal domèstic.

              

                       George Robert Waterhouse
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Actualment,  s’han identificat 19 espècies diferents,  agrupades en 7 gèneres. La
majoria són originàries de la zona d’Euràsia5. Ara bé, només hi ha 4 espècies de hàmsters
nans. El primer a portar-se al mercat va ser el hàmster de campbell cap als anys setanta.
El rus o siberià i  el xinès en canvi, tot i  ser coneguts al 1773, no van aparèixer a les
botigues d’animals del Regne Unit fins al voltant del 1970. Cal destacar que el hàmster
xinès al 1919 va ser portat al Regne Unit com a animal de laboratori.

L’associació més antiga del  món que s’ocupa d’aquests animals és el  ‘National
Hamster Council’ (Consell Nacional del Hàmster), format al 1949 al Regne Unit.

4.2. CARACTERÍSTIQUES BIOLÒGIQUES

Els  hàmsters  pertanyen  al  regne  dels  animals,  dins  del  fílum  cordats,  classe
mamífers, ordre rosegadors, família cricetidae, membre de la subfamília cricetinae.

L’home i el hàmster tenen alguns aspectes en comú. A part de ser mamífers, tot i
que pot resultar increïble, un humà i un hàmster tenen un esquelet compost per més o
menys el mateix nombre d’ossos (uns 200). Al mateix temps que un humà, un hàmster té
també columna vertebral,  caixa toràcica i  òrgans interns com l’estómac, el  fetge o els
intestins. 

Deixant de banda la semblança de l’anatomia dels hàmsters amb el humans, altres
característiques pròpies dels hàmsters són les següents:

• Les  dents:  és  una  de  les  característiques  més
simpàtiques dels hàmsters. Corresponen als incisius del
ésser humà, però, a diferència dels nostres vuit incisius
(quatre  a  dalt  i  quatre  abaix),  només  tenen  dos
superiors i dos inferiors. El seu color és groguenc, són
llargs i afilats, i els hi serveixen no només per menjar
sinó  que  també  com a  arma  de  defensa.  Les  altres
dents són els molars, situats en la part més interna de la
boca. En total tenen 16 dents: 12 molars i 4 incisius.

Incisius groguencs

• Bosses  expansibles  («albazones6»):  una
particularitat  del hàmster són les grans bosses que
tenen  en  la  part  interior  de  les  galtes,  que  poden
augmentar de volum. Serveixen per a transportar el
menjar i el material cap al seu cau durant la nit i amb
l’ajut de les potes davanteres, buida les bosses.   

     
  Utilitat de les bosses expansibles

5 Massa continental terrestre composta per Europa i Àsia.
6 Conegudes col·loquialment amb aquest nom (nom en castellà)
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• Els ulls: petits, rodons i brillants. Generalment, són foscos tot i
que  els  hàmsters  albins  es  caracteritzen  per  la  falta  de
pigment en els ulls i per aquesta raó són de color vermell. Es
troben al lateral del cap, la qual cosa els dóna una visió de
gairebé 360 graus.

 
Hàmster albí

• Les orelles: són fines, delicades i recobertes d’un fi pelatge
que garanteix al hàmster una oïda molt sensible. 
De fet, els sorolls forts els hi molesten molt.

 

    Fi pelatge de les orelles

• El  musell:  està  dotat  de  llargs  bigotis  que  es  mouen
contínuament quan el hàmster olora. Representa també un
òptim òrgan del  tacte,  molt  útil  per  percebre els obstacles
quan el rosegador es mou per la foscor. 

Llargs bigotis

• Les potes: són més aviat curtes. Les anteriors, que tenen
quatre dits (tot i que el primer és minúscul), serveixen tant
per agafar menjar i emportar-se’l a la boca, com per ajudar-
se quan es netegen. En canvi, quan el hàmster vol mirar al
seu voltant, es manté de peu sobre les potes posteriors que
tenen cinc dits (també en aquest cas, el primer dit és molt
petit).

Posició per mirar al seu voltant
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Com tots i cadascun dels animals, aquests presenten els cinc sentits, tot i que no tots tan
desenvolupats:

1. VISTA  

La majoria dels hàmsters són actius a l’alba i capvespre, és per aquesta raó que
tenen els ulls grans, però això no significa que tinguin bona vista. De fet no és res bona.
No perceben la profunditat: un hàmster arribant al final d’una superfície sòlida caurà ja
que no sap quina és l’altura de la caiguda. 

És important anar amb compte quan agafem el hàmster ja que si aquest detecta
moviment des de dalt és donarà la volta per defensar-se utilitzant les potes i les dents, així
que és millor apropar-se per davant de l’animal per tal de que ens vegi.

2. OLFACTE  

Tot el que a un hàmster li falta de vista, ho compensa amb el seu sentit de l’olfacte.
Entre el menjar acostumen a rebuscar allò que més els agrada, com ara les llavors de
gira-sol. 

Com molts  animals  nocturns,  els  bigotis  juguen  un  paper  molt  important  en  la
recerca de menjar a la foscor. A aquests petits rosegadors no els agrada que els hi toquin
els bigotis ja que són molt sensibles.

3. OÏDA  

Els hàmsters tenen molt bona oïda. Quan estan desperts, les seves orelles estan
en posició vertical per a poder escoltar tot el que puguin. En canvi, quan tenen son o
estan relaxats, les orelles estan plegades o arrugades. És sorprenent la rapidesa amb la
que els hàmsters més joves aprenen a associar certs sorolls, com per exemple quan se’ls
dóna de menjar. 

4. GUST  

Els  hàmsters  són  omnívors,  mengen  verdures  i  carn.  En  la  natura  s’alimenten
principalment de llavors i herbes, però si troben algun insecte també se’l mengen.

5. TACTE  

Gràcies  a  les  seves  potes  davanteres  poden  realitzar  moltes  de  les  seves
necessitats. Aquestes són extremadament àgils. Si observem quan mengen o es netegen,
es pot veure com mouen els dits finament.
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4.3. RACES CONEGUDES

Els  hàmsters  són  rosegadors  d’una  mida  petita  que  es  distingeixen  d’altres
rosegadors per les seves cues curtes,  les potes grasses i  les orelles petites.  Aquests
poden ser de diferents colors, fins i tot presentar una barreja de colors en el seu pelatge. 

Acostumen  a  ser  mantinguts  com  a  mascotes  per  la  seva  simpatia  amb  els
humans. Els hàmsters els podem trobar a botigues d’animals i el seu preu varia segons la
raça i l’edat que aquest tingui. Les més habituals són les següents:

Hàmster tradicional:

RAÇA DESCRIPCIÓ FOTOGRAFIA

Comú,
daurat o siri

És  el  hàmster  més venut  i  el  més  comú.
Aquesta és la raça que arriba a tenir la mida
més gran d’un hàmster en edat adulta (uns
15  cm  de  longitud).  Acostumen  a  ser
sociables i tranquils. 
Tot i que pel seu nom ens podem imaginar
un  color  marronós  daurat,  podem  trobar
hàmsters grisos, blancs, albins... d’aquesta
mateixa raça.

Hàmsters nans:

RAÇA DESCRIPCIÓ FOTOGRAFIA

Xinès

Aquest és un dels hàmsters més petits, no
supera els  8  cm de longitud.  Per  aquesta
raó i perquè no tenen la cua curta, sovint es
confon amb un ratolí comú.
Les tonalitats del seu pelatge acostumen a
ser marronoses o grises.
Cal destacar que són molt resistents al fred
(fins a 40 graus sota zero).
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Rus o
siberià

Aquest només pot presentar tres tonalitats
de pelatge: ombrejat de grisos i negre, gris
safir o blanc perla.

‘‘Hàmsters blancs d’hivern’’ és un altre nom
que reben ja que els salvatges es cobreixen
de neu i canvien el seu pelatge a blanc per
a protegir-se dels depredadors. 

Roborowski
o

Roborovski

Aquest mesura entre 7 i 9 cm de longitud, i
la seva cua tan sols 1 cm.

Són nerviosos, entremaliats i hiperactius per
aquesta raó necessiten gàbies prou grans i
objectes amb els  que puguin entretenir-se
(túnels, rodes giratòries...)

Es distingeixen per una línia gris que els hi
creua tot el cos i pel color vistós que poden
presentar: des de grocs vermellós fins a una
amplia gamma de tons càlids.

Els  roborowski  són els  que  tenen els  ulls
més grans de totes les races.

De
campbell

És un hàmster que ronda com a molt els 10
cm de longitud. 

Una de les diferències amb les altres races
és  que  tenen  el  pelatge  molt  poblat  i  les
potes  recobertes  amb  molt  pèl.  A més  a
més les orelles les tenen més aixecades i
uns ulls més prominents que altres.

El seu caràcter és més tancat, en general
és un hàmster menys sociable.

4.4. CURA

Els hàmsters domèstics, a causa de la relativa facilitat i cost de la seva manutenció,
són considerats  com la  mascota d’iniciació  per  excel·lència.  No obstant  això,  la  seva
grandària i el fet que normalment els seus amos siguin menors, la majoria de les vegades
converteix a aquests animals en víctimes potencials d’un maltractament físic i nutricional. 

La realitat és que són animals que poden arribar a convertir-se en grata companyia
i que, amb temps i dedicació, poden presentar una actitud propera amb les persones.

 24/50



Existeix el jet lag en animals?

4.4.1. ALLOTJAMENT

Els hàmsters són uns rosegadors que han de viure sols
degut al canibalisme. Tot i que hi ha partidaris de que convisquin
diversos exemplars junts, especialment en el cas dels hàmsters
nans, la realitat és que en el moment en que un d’ells perdi l’olor
del  grup,  hi  hagi  algun  conflicte  o  falta  d’espai  o  menjar,  pot
acabar en tragèdia. A més a més, les ferides poden arribar a
extrems alarmants i fins i tot poden arribar a morir abans que ens
puguem assabentar, ja que la majoria dels atacs tenen lloc per la
nit, moment en què estan més actius.

Atac per canibalisme
(6-1-18)

Se’ls ha de proporcionar un espai per viure similar al seu hàbitat natural, per tal de
que estiguin còmodes i tranquils. Poden habituar-se a viure en una caixa de cartró o bé un
terrari, tot i que l’espai ideal són les gàbies. Haurien d’estar en un lloc silenciós i amb bona
ventilació. El rang òptim de temperatura està entre els 20 i 22 graus de temperatura ( si és
inferior a 10 graus hibernaran), i la humitat relativa ideal entre el 40 i 50 %.  Aquestes
normalment estan constituïdes per barrots a les parets i al sostre, i una safata al sòl. Han
de disposar d’un equipament complet:

• abeurador compta gotes
• un niu 
• jaç
• roda d’exercici

En  quant  a  l’higiene  de  l’allotjament  i  els  components  d’aquest,  és  important
destacar que per a la neteja no s’ha d’utilitzar detergents, només aigua calenta. Dos cops
per  setmana  ha  de  renovar-se  el  substrat  (jaç),  l’aigua  també  s’ha  de  canviar  cada
setmana i un cop cada dos mesos el niu (deixant part del material per tal de que no perdi
l’olor).

4.4.2. ALIMENTACIÓ

Una dieta equilibrada proporciona tots els ingredients per a mantenir un bon estat
de salut del hàmster. Els elements principals d’una dieta equilibrada per a aquest són els
següents:

• Proteïnes (nous, pèsols, blat, avena...): necessàries pel creixement i construcció
de teixits.
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• Hidrats de carboni (avena, blat, llevat...): proporcionen energia i calor, però si es
consumeixen  en  excés  s’emmagatzema  al  cos  en  forma  de  greix,  provocant
problemes de reproducció i malalties.

• Vitamines i minerals (verdures, grans...):  són necessaris en quantitats petites,
però essencials per a la bona salut del hàmster.

• Aigua: millor en un abeurador que en un plat ja que aquest el poden tirar o l’aigua
pot embrutar-se.

Mai es pot alimentar un hàmster amb dolços o xocolata, a més a més de no tenir un
valor nutricional, poden quedar atrapats a les bosses expansibles dels hàmsters creant un
dany considerable que pot ser difícil de tractar.

La dosis adequada de pinso és una cullerada de cafè diària pels hàmsters nans i
dos  pels  siris  (depenent  del  pes  de  l’animal).  Si  els  hi  donem un  excés  de  menjar,
l’emmagatzemaran i mai sabrem el que mengen realment.

4.5. ETOLOGIA

Com a definició,  l’etologia és una ciència,  concretament branca de la biologia i
psicologia experimental, que estudia el comportament dels animals. En aquest apartat ens
endinsarem en la conducta i el llenguatge corporal d’aquesta espècie.

4.5.1. CONDUCTA

S’acostuma a dir que els hàmsters són animals solitaris, és a dir, prefereixen viure
sols que en presència d’altres hàmsters. No obstant això, hi ha alguna espècie capaç de
tolerar la companyia d’altres hàmsters a la mateixa gàbia.

Gran  part  d’aquests  animals  són  majoritàriament  tímids.  Sorolls  estranys  o
qualsevol  sensació  d’amenaça  que  senten,  els  porta  a  amagar-se  o  a  desenvolupar
conductes agressives per a protegir-se dels perills que senten. Però tal i com hem vist
amb la soledat, no tots els hàmsters són igual de tímids. Per exemple, el hàmster rus o el
campbell són menys tímids però reaccionen amb més agressivitat davant de la por i són
bastant propensos  a mossegar quan menys t’ho esperes.

4.5.3. LLENGUATGE CORPORAL

Tots els animals tenen unes determinades pautes de comportament que els ajuden
a desenvolupar les seves capacitats i els permeten superar les diferents situacions que
se’ls  puguin  plantejar  al  llarg  de  la  seva  existència.  Com més gran  sigui  el  grau  de
desenvolupament d’un ésser viu, més variades seran les seves pautes de comportament.
Una part d’aquesta és hereditària i l’altra l’aprenen dels pares.
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Concretament en els hàmsters, les pautes de comportament s’adapten  ala seva
vida d’animal solitari i nocturn propi de regions desèrtiques i estepàries. És un animal que
sempre  està  alerta  i  disposat  a  la  fugida  i  que  alhora  posseeix  un  gran  sentit  de
territorialitat. Les seves facultats d’expressió vocal i corporal no estan tan desenvolupades
com en altres mamífers però en tenen.

Algunes de les expressions corporals més comunes del hàmsters domèstics són
les següents:

• Moviments nerviosos: té por o està nerviós.
• Jugar  nerviosament:  està  estressat  perquè  té  una  llar  molt  petita  o  se  sent

amenaçat contínuament.
• Romandre immòbil  durant un llarg període de temps:  al sentir  forts sorolls i

interpretar-los com a la presència d’un possible depredador.
• Romandre cap amunt: senyal de submissió i por.
• Estirar-se,  badallar  i  rentar-se  lent  i  detingudament: mostra  comoditats  i

tranquil·litat allà on es troba.
• Arrossegar-se per la gàbia i pels objectes: l’animal està marcant territori.

Cal destacar que normalment el llenguatge corporal va acompanyat de certs sons
com ara:

• Grunyits: com a forma d’amenaça.
• Esbufecs: indiquen por i resistència davant d’algú o alguna cosa.
• Gemecs, esternuts i sorolls anormals: nerviosisme o símptomes de malaltia.

4.6. CRIA I REPRODUCCIÓ

Els hàmsters aconsegueixen la seva maduresa sexual molt aviat, la gran majoria
són capaços de reproduir-se amb 28 dies de vida. No obstant això, no és recomanable
aparellar-los tan aviat ja que pot provocar complicacions per a la mare i els cadells. El que
seria més correcte per ambdós, mascle i femella, seria esperar a que tinguin 3 mesos
d’edat abans de començar l’aparellament.

És curiós però els hàmsters són els mamífers que més ràpid es reprodueixen. El
zel de les femelles és cada quatre o sis dies i quan donen a llum poden arribar a tenir fins
a 15 cries. L’aparellament s’ha de produir a la gàbia del mascle ja que si hi ha moltes
femelles,  aquestes  l’atacaran.  Si  la  femella  està  receptiva,  es  posa  tesa amb la  part
anterior del seu cos aixecada per a captar l’atenció del mascle i copular. Quan un dels dos
ja no mostra suficient interès, es tornen a separar i tornen al seu lloc corresponent, ja que
el mascle podria matar als cadells o es barallaria amb la mare causant ferides important.
Aquest procés d’aparellament sol durar entre 20 i 45 minuts i  acostuma a tenir lloc cap al
vespre o nit.
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El període de gestació és de tan sols setze dies, on la femella està especialment
sensible i  no ha de ser molestada.  El seu embaràs es pot observar fàcilment ja que
durant  aquests  dies  acumulen  molt  menjar  per  alimentar  després  a  les  seves  cries:
busquen i reuneixen material per al seu cau, per a crear un lloc segur i càlid per les cries.
La  femella  també  es  mostra  inquieta  i  nerviosa,  reaccionant  dràsticament  davant  de
qualsevol factor extern que pugui afectar el seu cau o la seva gàbia.

El naixement de les cries acostuma a donar-se a la tarda després del període de
gestació.  La  duració  del  part  és  de  mitja  hora  aproximadament.  En  quant  al  cordó
umbilical, aquest se’ls trenca o és talla amb les dents de la mare, la qual llepa a la cria per
assecar el  líquid amniòtic i  estimular la seva circulació i el  metabolisme. Finalment,  la
mare es menja la placenta.

4.6.1. DESENVOLUPAMENT DE LES CRIES

DIA 1 La  pell  encara  està  nua  i  rogenca,  les  extremitats  febles  i  sense
desenvolupar. S’arrosseguen sobre les potes del darrera.

DIA 2 Comença la pigmentació. El cos es va enfosquint.

DIA 5 La  mare  porta  aliments  al  niu  i  roseguen  menjar  sòlid  per  primera
vegada. Els hi comença a créixer el pelatge.

DIA 10 Els  ulls  ja  estan  oberts  i  poden  separar-se  una  mica  del  niu  ja  que
comencen a caminar.

DIA 21 La mare els deslleta als 21 dies, és llavors quan cal separar-los  perquè
corren riscos com ara que es comencin a aparellar entre ells (fins i tot
amb la mare) tenint una edat molt immadura. 

4.6.2. CANIBALISME DESPRÉS DEL PART

El canibalisme és un comportament molt freqüent en els hàmsters que no només te
lloc després del part7. Aquesta conducta és simplement de supervivència, segueixen el
seu instint natural per no patir o fer patir a les seves cries i sobretot per a protegir-les. Un
clar exemple és quan ja neix una cria morta, la mare se la menjarà amb la finalitat de
mantenir el niu net i evitar infeccions.

Durant el període de l’embaràs, part i criança cal procurar no molestar a la femella.
Per exemple si la femella detecta una olor diferent en una de les cries, pensarà que és un
intrús  que ha vingut  a  atacar  als  seus petits.  Acte  seguit  la  rebutjarà  o  l’atacarà  per
protegir als altres.  És per aquesta raó que no es poden agafar les cries fins haver passat
ben bé 20 dies del seu naixement.  

7 Consultar punt 4.4.1
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Si la femella no ha estat ben nodrida durant la seva gestació, el més probable és
que quan neixin les cries es mengi una o més per poder nodrir-se i dur endavant la resta
de les seves cries. Una altra explicació al canibalisme és que com la ventrada8 acostuma
a ser  gran i  no  dóna abast  per  a  tots,  menjant-se  alguns la  fa  més petita  i  així  pot
alimentar millor als fills que queden.

4.7. CICLES DE SON

Tot  just  al  portar  un  hàmster  nou a  casa,  molts  propietaris  s’adonen  que  tenir
l’animal en qualsevol habitació pot ser un error. Aquests mamífers són coneguts com a
animals crepusculars, dormen durant el dia i reserven la major activitat de la seva rutina
durant la nit.  Això pot ser favorable per aquells qui dormen durant el dia, però pels qui
tenen un horari regular, les activitats del hàmster poden causar nits d’insomni.

El motiu pel qual el cicle de son del hàmster implica dormir durant el dia neix de
l’ambient  natural  d’aquest  en el  seu hàbitat  natural.  Els  hàmsters salvatges es veuen
obligats a ser nocturns deguts als depredadors, i aquest comportament es manté també
amb hàmsters domesticats. De fet, en total aproximadament dormen al voltant de 10-12
hores diàries. Aquest període no és interromput, sinó que fan pauses per menjar, beure,
jugar... 

Els  animals  nocturns  com els  hàmsters  han  desenvolupat   capacitats  com els
sentits per a poder viure de nit. Es poden trobar diverses respostes a per què existeixen
animals nocturns. Una d’elles és la diferenciació de nínxols ecològics, és a dir, més d’una
espècie pot ocupar un mateix hàbitat, però no generar competència entre elles ja que una
s’alimenta de dia i l’altra de nit. El que per tant, optimitza l’espai disponible. Un altre factor
és  que  facilita  a  certes  espècies  més  vulnerables  (com animals  petits)   a  evitar  ser
depredadors, ja que la foscor funciona a mode de cripsi9. Per últim, entre altres factors, un
molt important és que la nocturnitat s’adopta per evitar les temperatures extremes del dia,
com és el cas de les zones desèrtiques.

Així doncs, tenint en compte que els hàmsters són animals petits, fàcilment preses,
que habiten naturalment en estepes i deserts, per tots els factors anteriors els convé ser
d’hàbits nocturns.

5. PRÀCTICA

5.1.  PEL QUE FA AL SENTIT DE LA ROTACIÓ

Avui en dia per la necessitat de moltes empreses, hi ha treballadors que el seu 
horari laboral és distribueix per torns.  Aquests poden suposar dificultats en la vida tant 
familiar i personal dels treballadors, com a nivell de salut. 

8 Conjunt de petits nats d'un mateix part. 
9 Capacitat d’un animal de passar inadvertit davant dels seus depredadors
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Molts experts coincideixen en assenyalar que la rotació horària és perjudicial, i el 
torn nocturn no és el pitjor. Els professionals amb horaris fixes (tot i que siguin nocturns), 
poden encaixar la seva vida amb més facilitat ja que tenen una estructura. El problema 
està en aquells que roten cada setmana. Els ritmes biològics d’aquests últims mai acaben 
d’acostumar-se als canvi d’horari  i pateixen tota una sèrie de símptomes semblants als 
del «jet lag» com ara el cansament. 

Actualment es tendeix a realitzar cicles curts que es canvien cada 2 o 3 dies, ja que
sembla ser que els ritmes circadians no arriben a alterar-se. De tota manera, tal i com 
afirma el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es fa més difícil portar una vida amb 
aquests canvis constants. D’aquesta manera es genera una contradicció des d’un punt de 
vista fisiològic i les necessitats psicosocials de cada individu. Ja que és important no 
perdre de vista que la ment és capaç de desenvolupar malalties.

El sentit de la rotació sembla ser que no hi ha un «favorable». Per una banda la 
rotació inversa: nit-tarda-matí, afavoreix el descans segons l’especialista Barton. Mentre 
que altres autors com Knauth i Folkard, defensen que una rotació natural: matí-tarda-nit 
és millor per a la recuperació de la fatiga.

La OIT (Organització Internacional del treball), recomana un seguit de consells 
dirigits a millorar el son i la qualitat de vida:

• Intentar aconseguir espais foscos i silenciosos per dormir.

• Mantenir un horari regular d’ingestes.

• Evitar prendre alcohol, cafeïna i estimulants en general dues o tres hores abans 
d’anar a dormir.

• Fer exercici regularment.

• Disposar d’un sistema de vigilància mèdica que detecti la falta d’adaptació i pugui 
prevenir situacions irreversibles.

5.2. FITXA TÈCNICA

5.2.1. OBJECTIU

Analitzar com afecten els canvis d’hàbits al rellotge biològic dels hàmsters, per a 
relacionar els resultats amb una mostra d’individus que pateixen canvis similars.

5.2.2. HIPÒTESI

 “Els animals pateixen jet lag com els humans”.
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5.2.3. MATERIAL I EQUIPAMENT 

• 5 gàbies equipades (amb roda d’exercici) per a hàmster 

• 3 hàmsters (experimentals)

• 2 hàmsters (grup control)

• Menjar i aigua (al abeurador) per a hàmster

• Llum

• Ràdio

5.2.4. LEGISLACIÓ

Actualment, l’experimentació animal és un dels mètodes que permet progressar en
la investigació científica, sobretot avançar en l’àmbit de la salut. En contraposició, ha obert
un debat ètic i  social  en el  qual es qüestiona el  benestar animal en el  laboratori.  Per
aquesta raó, des de la mateixa comunitat científica existeixen el que s’anomena: comitès
d’ètica.  Aquests  són  integrats  per  veterinaris,  investigadors,  personal  d’institucions...
L’objectiu  d’aquests  és  defensar  el  benestar  dels  animals  i  el  seu  bon  ús  en  la
investigació, sent fidel a les normes i lleis nacionals i internacionals per a la cura i ús
d’animals de laboratori.

En el  meu cas,  considerant-me una persona amb ideologia animalista,  per a la
realització pràctica del meu treball el més important és vetllar per la cura i el benestar dels
hàmsters. Per aquesta raó, tot i  disposar d’una petita mostra i ser un experiment molt
senzill, vull ser coherent amb el que penso. Així doncs, he planificat el treball d’acord amb
els següents documents10:

• Declaració Universal dels Drets dels Animals (Proclamada el 15 d’octubre de 1978
per  la  Lliga  Internacional  dels  Drets  de  l’Animal  i  les  lligues  Nacionals.
Posteriorment va ser aprovada per la UNESCO i per l’ONU).

• «Real  Decreto 53/2013,  de 1 de febrero,  por  el  que se establecen las  normas
básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación
y otros fines científicos, incluyendo la docencia» (publicat a la BOE).

En  primer  lloc,  s’ha  de  tenir  present  que  a  dia  d’avui,  són  molts  humans  que
segueixen males conductes pel que fa a la convivència o al tracte amb animals i per això,
tal i com explica el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets dels Animals, crec que
és necessari establir uns drets que fomentin el respecte davant d’uns éssers vius que no
parlen la nostra llengua però si que tenen sentiments, i poc a poc eradicar totes aquelles
conductes que no són justes per als animals.

10 Consultar annex (apartat 3)
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Arrel de l’article 1 del decret, el qual parla sobre l’objecte i finalitat, la metodologia
de la part pràctica anirà sempre encaminada a complir els següents punts textuals:

a) El número de animales utilizados en los procedimientos se reduzca al mínimo, 
aplicando en lo posible métodos alternativos;

b) no se les cause innecesariamente dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero; 

c) se evite toda duplicación inútil de procedimientos; y que

d) a los animales utilizados, criados o suministrados se les concedan los cuidados 
adecuados. 

Continuant amb el decret, a la pàgina 29, punt que pertany a secció B: seccions
específiques, trobem la normativa dels hàmsters. La superfície mínima reglada és d’entre
200 i 250 cm2 per hàmster i l’altura mínima de la gàbia ha de ser de 14 cm. Els hàmsters
amb els  que jo  treballaré compleixen amb aquestes dades.  La seva superfície  és de
446,25 cm2 (25,5 x 17,5) per hàmster, i l’altura de 18,5 cm.

5.3. VARIABLES

Les variables a estudiar abans i després de l’experiment seran les que em 
permetran refutar o afirmar la meva hipòtesi. Aquestes seran:

1. Pes dels hàmsters

Els pesaré en una bàscula de cuina per a observar si el seu pes ha estat estable o 
no durant l’experiment.

2. Equilibri

Amb un estri de cuina de fusta d’uns 3 cm , una mesura exacte per tal de que el 
hàmster hi càpiga però li resulti difícil caminar, elevar-lo del terra estant subjectat a dos 
llibres. Al final de l’estri col·locar un tros de poma per motivar al hàmster a arribar a l’altre 
extrem. I amb 1 minut comptabilitzar quantes caigudes experimenten. 

3. Activitat

Durant 5 minuts, comptabilitzar el nombre de voltes que donen els petits 
rosegadors a la roda d’exercici. Per a saber exactament les voltes que fa cadascun, ho 
realitzaré 3 vegades per animal en 3 dies diferents i tot seguit faré la mitjana aritmètica de 
cadascun. Ja que potser ell hàmster en el moment de treure dades no li ve de gust fer 
exercici. Per a poder comptabilitzar les voltes, enganxaré a la roda un fil, i cada cop que el
hàmster la faci girar, el fil s’enrotllarà a aquesta. Al finalitzar els 5 minuts, mesuraré la 
llargada del fil que s’ha enrotllat en total i faré un factor de conversió per saber el nombre 
de voltes sabent que una volta correspon a 3,4 cm.
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4. Orientació

Elaborar un laberint senzill pels hàmsters i comptabilitzar el temps que triguen a 
arribar a la sortida. 

5. Quantitat d’aigua

Amb els abeuradors mil·limetrats, calcular en una setmana quants mil·lilitres 
d’aigua han begut amb comparació amb els hàmsters de control. Per a fer-ho utilitzaré 
coneixements relacionats amb la química.

5.4. METODOLOGIA

Per a poder comprovar aquesta hipòtesi, implantaré una jornada laboral nocturna 
als hàmsters durant una setmana. 

Els canvis d’horaris seran la variable independent, és a dir, la variable que 
modificaré a l’experiment per tal de comprovar si influeix en els resultats. Els canvis en les
aptituds del hàmster seran la variable dependent, és a dir, la variable que observem si 
s’ha modificat durant l’experiment i depèn de la variable independent.

En tot experiment també cal tenir present les variables de control. Aquestes són 
factors, diferents de la variable independent, que podrien influir en els resultats. Per evitar 
que interfereixin en aquests, s’han de mantenir constants. Per a ser constants s’han de 
fixar uns valors que permetin l’obtenció de resultats sense cap factor extern que modifiqui 
l’experiment. En aquest cas les variables controlades són: la quantitat d’aliment, les 
dimensions de les gàbies, i la raça dels hàmsters.

Per poder donar rigorositat a una pràctica, és important tenir un grup control 
d’individus als quals no se’ls hi apliqui cap variable. Aquests seran 2 hàmsters, que tindran
un cicle regular de 14 hores de llum, seguit de 10 hores de foscor.  Al grup control també 
se’ls estudiarà les variables que es volen treballar.

5.5. EXPERIMENT

5.5.1. PLANIFICACIÓ
 

Per a dur a terme el meu experiment, he partit de la base de l’horari laboral del
2017 d’una persona durant dues setmanes. Tenint en compte que els cicles de son dels
hàmsters es duen a terme a l’etapa diürna del dia, tot i que molt irregularment, he decidit
elaborar un horari determinat per la llum. D’aquesta manera, m’ha permès analitzar com
afecten els canvis d’hàbits al rellotge biològic dels hàmsters.
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  Un cop estudiat  aquest horari,  vaig
haver  de  buscar  l’opció   que  em
suposés més facilitats. Així doncs, vaig
decidir realitzar l’experiment de dilluns
(26  de  març)  a  diumenge  (1  d’abril)
alterant  la llum un total  de 12 hores.
En  un  principi  la  meva  idea  era
valdre’m de  llum i  so  per  alterar  els
cicles  de  son  dels  hàmsters,  però
havent  parlant amb diferents experts,
vaig decidir suprimir el so ja que són
molt  sensibles  d’oïda  i  així  he  evitat
l'estrès dels petits.

       Horaris dels torns laborals d’en
Jordi Moya Fenoi, l’any 201711

Bé doncs exactament el que he portat a la pràctica ha estat encendre la llum a les
21:00h de cada vespre i apagar-la a les 9:00h del matí següent aconseguint les 12 hores
de llum que volia. Vaig decidir mantenir 12 hores la llum encesa en comptes de 8 ja que
d’aquesta manera faria l’efecte de dia-nit invertit. 

Grup experimental dimarts 27 de març (22:43h)

11 LLEGENDA: M: matí (6:00h – 14:00h)  N: nit (22:00h – 6:00h) T: tarda (14:00h – 22:00h) D: descans
Consultar annex (apartat 2)
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5.5.2. RECOLLIDA DE DADES

Tal i com ja he esmentat anteriorment per a poder donar validesa a la meva hipòtesi
he necessitat estudiar una sèrie de variables abans i després de l’experiment. 

ABANS DE L’EXPERIMENT

• Grup experimental:

VARIABLE HÀMSTER COMENTARI

1 2 3

PES 42 g 48 g 34 g

EQUILIBRI 1
caiguda

3
caigudes

1
caiguda

ORIENTACIÓ 1:56 min 1:33 min 1:28 min

QUANTITAT D’AIGUA 68 ml 70 ml 70 ml

• Grup control:

VARIABLE HÀMSTER COMENTARI

4 5

PES 34 g 28 g

EQUILIBRI 0 caigudes 1 caiguda

ORIENTACIÓ 2:05 min 2:45 min

QUANTITAT D’AIGUA 70 ml 68 ml

DESPRÉS DE L’EXPERIMENT

• Grup experimental:

VARIABLE HÀMSTER COMENTARI

1 2 3

PES 40 g 56g 32 g El hàmster 2 presenta
sobrepès respecte

l’edat (+50 g)

EQUILIBRI 8
caigudes

12
caigudes

6
caigudes

ORIENTACIÓ 8:59 min 2:54 min 2:05 min

QUANTITAT D’AIGUA 70 ml 78ml 65ml
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• Grup control:

VARIABLE HÀMSTER COMENTARI

4 5

PES 34 g 28 g

EQUILIBRI 1 caigudes 2 caiguda

ORIENTACIÓ 1:38 min 1:13 min

QUANTITAT D’AIGUA 70 ml 70 ml

ACTIVITAT:

Per a poder analitzar els resultats d’una manera més senzilla, tal
i  com he  explicat  anteriorment  he  utilitzat  factors  de  conversió  que
m’han  permès  comparar  el  nombre  de  voltes  en  relació  a  1  min.
Seguidament trobem els resultats d’abans i després de l’experiment.

Fotografia capturada durant l’experiment
(activitat del hàmster)

• Grup experimental:

HÀMSTER 1

Abans de l’experiment Després de l’experiment

792,2 cm x
1 volta
3,4cm

= 233 voltes / 5min

1 min x 
233 voltes
5min

= 46,6 voltes / min

462,4 cm x 
1volta
3,4 cm

= 136 voltes / 5 min

1 min x 
136 voltes
5min

= 27,2 voltes / min

HÀMSTER 2

Abans de l’experiment Després de l’experiment

802,4 cm x
1 volta
3,4cm

= 236 voltes / 5min

1 min x 
236 voltes
5min

= 47,2 voltes / min

503,2cm x
1volta
3,4cm

= 148 voltes / 5min

1 min x 
148 voltes
5min

= 29,6 voltes / min
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HÀMSTER 3

Abans de l’experiment Després de l’experiment

714 cm x
1volta
3,4cm

= 210 voltes / 5min

1 min x 
210 voltes
5min

= 42 voltes / min

445,4 cm x
1volta
3,4cm

= 131 voltes / 5min

1 min x 
148 voltes
5min

= 26,2 voltes / min

• Grup control:

HÀMSTER 4

Abans de l’experiment Després de l’experiment

702 cm x
1volta
3,4cm

= 206,47 voltes / 5min

1 min x 
206,47 voltes

5min
= 41,29 voltes / min

721,2 cm x
1volta
3,4cm

= 212,12 voltes / 5min

1 min x 
212,12 voltes

5min
= 42,42 voltes / min

HÀMSTER 5

Abans de l’experiment Després de l’experiment

800,3 cm x
1 volta
3,4cm

= 235,38 voltes / 5min

1 min x 
235,38 voltes

5min
= 47,08 voltes / min

762,4 cm x
1volta
3,4cm

= 224,24 voltes / 5min

1 min x 
224,24 voltes

5min
= 44,8 voltes / min

5.5.3. ANÀLISI DELS RESULTATS I CONCLUSIONS

Fent una visió global de les dades extretes abans i  després de l’experiment és
important ressaltar que hi ha hagut més marge de canvis en el grup experimental. Totes
les variables han canviat notablement i no de la mateixa manera per a tots els hàmsters. 

Amb la primera variable estudiada, el pes, el hàmster 1 i 3 han perdut 2 grams del
seu pes inicial, mentre que el hàmster 2 ha augmentat el seu pes 8 grams. D’altra banda,
en el grup control, ambdós hàmsters (4,5) han mantingut el seu pes sense cap variació:
34 grams i 32 grams, respectivament.
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Fent  referència  a  l’equilibri,  amb  les  dades  recollides  en  el  grup  experimental
podem observar un major nombre de caigudes després de l’experiment que abans. De fet
si restem les dues mitjanes de caigudes abans i després de realitzar l’experiment ( 9-1,6),
veiem una diferència important de 7,4 caigudes. Els hàmsters del grup control en canvi, la
seva mitjana ha disminuït en una caiguda (2,5-1,5).

L’activitat  és  la  variable  on  es  pot  observar  clarament  la  diferència  entre  els
resultats del grup experimental i el grup control. Aquests últims la variació abans i després
de l’experiment ha estat mínima mentre que els hàmsters 1,2,3 han reduït molt el nombre
de voltes.

La orientació també ha estat una de les variables amb resultats bastant diferents
respecte al començament de l’experiment. Tots els hàmsters del grup experimental han
trigat molt més a realitzar el recorregut. Un clar exemple n’és l’1, el qual el dia abans de
l’experiment va trigar 1:56 min i 7 dies després d’haver estat modificada la llum, ha trigat
8:59 min.

La quantitat d’aigua ha mantingut els mateixos resultats abans i després de 
l’experiment. A excepció de dos hàmsters, el 3 i el 5, del grup experimental i grup control 
respectivament, que presenten una variació de 2 ml.

5.5.4. OBSERVACIONS

Des del primer moment que vaig tenir els hàmsters, per la nit sempre han estat molt
més actius que durant el dia. Les rodes d’exercici d’aquesta manera, s’han escoltat molt
més en la fase nocturna de la nit que del dia. Amb l’experiment, el que he observat ha
estat que a partir de les 21:00 hores, el grup experimental no pujava a la roda d’exercici.
En canvi en el moment d’apagar la llum, l’activitat semblava tornar-se a despertar.

Coincidint amb tots els moments on he anat observant la conducta dels rosegadors,
el hàmster 2, s’ha mantingut molt passiu durant tota la setmana de l’experiment. Els dies
posteriors a l’experiment, els hàmsters del grup experimental no han estat tan propers i
han presentat més dificultat per agafar-los o per moure’ls i netejar la gàbia.

5.6. RÈPLICA DE L’EXPERIMENT

No n’hi  ha  prou  amb un  sol  experiment  per  a  demostrar  un  fet.  S’han  de  fer
rèpliques, repetir l’experiment mínim un cop més per a que donar-li veracitat a la pràctica.
Això permet descartar que els resultats siguin deguts a l’atzar (o a factors desconeguts).

 En aquest experiment, també és interessant fer una rèplica per observar si un canvi
d’estació (primavera-estiu) influeix en els resultats.
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5.6.1. RECOLLIDA DE DADES

ABANS DE L’EXPERIMENT

• Grup experimental:

VARIABLE HÀMSTER COMENTARI

1 2 3

PES 68 g 56 g 46 g

EQUILIBRI 1
caiguda

2
caigudes

2
caigudes

(1+2+2):3= 1,67

ORIENTACIÓ 1:14 min 1:58 min 1:10 min

QUANTITAT D’AIGUA 60ml 58ml 60ml

• Grup control:

VARIABLE HÀMSTER COMENTARI

4 5

PES 40 g 36 g

EQUILIBRI 1 caiguda 0 caigudes 1:2= 0,5

ORIENTACIÓ 1:49 min 3:01 min

QUANTITAT D’AIGUA 62 ml 63 ml

DESPRÉS DE L’EXPERIMENT

• Grup experimental:

VARIABLE HÀMSTER COMENTARI

1 2 3

PES 65 g 54 g 44 g

EQUILIBRI 9
caigudes

7
caigudes

8
caigudes

(9+7+8):3= 8

ORIENTACIÓ 3:17 min 4:05 min 6:11 min 6,11-1.10= 5,01 min

QUANTITAT D’AIGUA 61 ml 57 ml 60 ml
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• Grup control:

VARIABLE HÀMSTER COMENTARI

4 5

PES 40 g 36 g

EQUILIBRI 1 caiguda 1 caiguda

ORIENTACIÓ 1:30 min 3:10 min

QUANTITAT D’AIGUA 62 ml 65 ml

ACTIVITAT:

• Grup experimental:

HÀMSTER 1

Abans de l’experiment Després de l’experiment

800,2 cm x
1 volta
3,4cm

= 235,35 voltes / 5min

1 min x 
235,35 voltes

5min
= 47,07 voltes / min

441 cm x 
1volta
3,4cm

= 129,71 voltes / 5 min

1 min x 
129,71voltes

5min
= 25,94 voltes / min

HÀMSTER 2

Abans de l’experiment Després de l’experiment

735,4 cm x
1 volta
3,4cm

= 216,29 voltes / 5min

1 min x 
216,29 voltes

5min
= 43,26 voltes / min

552 cm x
1volta
3,4cm

= 162,35 voltes / 5min

1 min x 
162,35 voltes

5min
=  32,47 voltes / min

HÀMSTER 3

Abans de l’experiment Després de l’experiment

700 cm x
1volta
3,4cm

= 205,88 voltes / 5min

1 min x 
205,88 voltes

5min
= 41,18 voltes / min

398,2 cm x
1volta
3,4cm

= 117,12 voltes / 5min

1 min x 
117,12 voltes

5min
= 23,42 voltes / min

• Grup control:
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HÀMSTER 4

Abans de l’experiment Després de l’experiment

736 cm x
1volta
3,4cm

= 216,47 voltes / 5min

1 min x 
216,47 voltes

5min
= 43,29 voltes / min

731 cm x
1volta
3,4cm

= 215 voltes / 5min

1 min x 
215 voltes
5min

= 43 voltes / min

HÀMSTER 5

Abans de l’experiment Després de l’experiment

824,5 cm x
1 volta
3,4cm

= 242,5 voltes / 5min

1 min x 
242,5 voltes
5min

= 48,5 voltes / min

780 cm x
1volta
3,4cm

= 229,41 voltes / 5min

1 min x 
229,41 voltes

5min
= 45,88 voltes / min

5.6.2. ANÀLISI DELS RESULTATS I CONCLUSIONS

Fent una visió global de les dades extretes abans i  després de l’experiment és
important ressaltar que hi ha hagut més marge de canvis en el grup experimental. Totes
les variables han canviat notablement i no de la mateixa manera per a tots els hàmsters. 

Amb la primera variable estudiada, el pes, el hàmster que més pes ha perdut és l’
1, ha perdut 3 g. El 2 i 3, també del grup experimental, han perdut 2 grams del seu pes
inicial.. En el grup control, ambdós hàmsters (4,5) han mantingut el seu pes sense cap
variació: 40 grams i 36 grams, respectivament.
 

Fent  referència  a  l’equilibri,  amb  les  dades  recollides  en  el  grup  experimental
podem observar un major nombre de caigudes després de l’experiment que abans. De fet
si restem les dues mitjanes de caigudes abans i després de realitzar l’experiment ( 8-
1,67), veiem una diferència important de 6,33 caigudes. Els hàmsters del grup control en
canvi, la seva mitjana ha disminuït només en mitja caiguda (1-0,5).

L’activitat  és  la  variable  on  es  pot  observar  clarament  la  diferència  entre  els
resultats del grup experimental i el grup control. Aquests últims la variació abans i després
de l’experiment ha estat mínima mentre que els hàmsters 1,2,3 han reduït molt el nombre
de voltes.

La orientació també ha estat una de les variables amb resultats bastant diferents
respecte  al  començament  de  l’experiment  pels  hàmsters  del  grup  experimental.  El
hàmster 4 i 5 s’han mantingut en un temps bastant similar abans i després de l’experiment
(una oscil·lació màxima de 19 segons). En canvi tots els hàmsters del grup experimental
han trigat molt més a realitzar el recorregut. La màxima oscil·lació de temps ha estat la del
hàmster 3, de 5,01 min.
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Respecte la quantitat  d’aigua, els hàmsters en una setmana sense experiments
presentaven entre 60 i 63 ml d’aigua. Un cop acabada la setmana de la pràctica, s’han
mantingut gairebé els mateixos resultats abans i  després de l’experiment.  D’ ambdós
grups podem veure petites diferències de ml, però que resulta una variació insignificant
pels resultats.

5.6.3. OBSERVACIONS

Aquesta setmana d’experiment ha coincidit amb uns dies molt calorosos, arribant
als 35 graus tot  i  que dins de casa intentava mantenir  una temperatura entre que no
superés els 20 graus. Tot i això, els primers dies de calor vaig pensar que al hàmster 2 li
havia donat un cop de calor ja que el vaig veure dormint de costat i em va resultar estrany.
Arrel d’això em vaig documentar i vaig saber que la seva temperatura corporal ronda entre
els 30 i 38 graus i que superar una temperatura major de 22 graus és un risc de patir una
hipertermia12. Per aquesta raó, vaig traslladar els hàmsters a un lloc més fresc de la casa
on la temperatura no superava els 21,5 graus.

De  la  mateixa  manera  que  en  l’experiment  anterior,  els  dies  posteriors  a
l’experiment, els hàmsters del grup experimental no han estat tan propers i han presentat
més dificultat per agafar-los o per moure’ls i netejar la gàbia.

6. ANÀLISI I CONCLUSIONS DE LES ENQUESTES

Les  enquestes13 redactades  i  difoses  per  e-mail,  whats  app  i  sms,  han  estat
dirigides a persones amb un horari laboral de 22 hores a 6 hores o amb torns rotatoris en
una setmana o en un període curt de temps. La raó per la qual s’ha limitat a aquest grup
de treballadors, ha estat amb l’objectiu de refutar o afirmar la següent hipòtesi: “Existeix el
jet lag sense haver de viatjar”. 

En segon lloc, relacionar els resultats obtinguts dels experiments realitzats en els
hàmsters amb les respostes rebudes de tots aquells qui han dedicat 5 minuts en contestar
l’enquesta, ha estat un altre objectiu enfocat també amb una hipòtesi  que m’ha sorgit
durant el transcurs del treball: “Els animals pateixen jet lag com els humans”.

Amb un total de 41 enquestes, 18 realitzades per dones i 23 per homes en horaris
laborals nocturns o torns rotatoris, el 100% de la mostra coneix el que és el jet lag.

Tot i aquest resultat, en preguntar si creuen que ells pateixen aquest trastorn, més
de  la  meitat  de  la  mostra  dubta  o  nega  patir-ho,  concretament  un  58,5%.  Aquest
percentatge probablement  coincideix  amb relacionar  el  jet  lag  només amb viatges de
llarga distància. 

12 Cop de calor, insolació
13 Consultar annex (apartat 5)
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De fet, en preguntar si han patit jet lag en algun viatge, els percentatges canvien
totalment, col·locant-se el SÍ per sobre del NO (73,2%). Probablement descarten que els
símptomes que  es  pateixen  durant  o  després  d’una  jornada  laboral  també es  podria
denominar-se amb el nom de «jet lag».  

Creus que el pateixes en el teu dia a dia? Has patit alguna vegada jet lag per viatjar a
un país amb diferent zona horària?

Dues preguntes  resulten  contradictòries  i  són  signe  de  tenir  poca informació  o
desconeixement del trastorn. Per una banda neguen tenir jet lag diàriament però llavors
totes les persones enquestades senyalen mínim un símptoma que presenten:

  La  deshidratació  és  l’únic  símptoma  que  cap  persona  pateix,  i  les  molèsties
digestives i  l’equilibri  en  un percentatge baix  en relació  amb els  altres.  Per  una altra
banda, la somnolència, el cansament i els canvis anímics són els principals símptomes i
probablement els més fàcils de reconèixer diàriament. Fent referència al reconeixement
dels símptomes, l’única persona que ha indicat una disminució d’equilibri,  ho ha notat
perquè és ballarina i aleshores ho nota amb més facilitat.

En aquesta línia de la individualitat,  s’acostuma a dir  que les dones i  persones
majors de 50 anys, són més propenses a patir els símptomes amb un grau més intens.
Amb les preguntes realitzades el grau no es pot determinar però si podem observar que
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de les 10 persones amb més de 50 anys, 6 d’aquestes no tenen o desconeixen hàbits per
alleujar els símptomes i això pot ser la causa de sentir-los més intensament. De totes
maneres, tal i com podem observar en el següent gràfic de la pregunta 7, en general en
totes les franges d’edat la resposta majoritària és NO.

A continuació d’aquesta pregunta, en cas afirmatiu la persona exposa quins són els
hàbits  que  segueix per  a  poder  mantenir  una  bona  vida,  amb  la  màxima  normalitat
possible. És important destacar que només 18 persones segueixen algun hàbit mentre
que  les  altres  23,  no  en  coneixen  o  no  en  tenen.   Bé  doncs  les  respostes  són  les
següents:

Nº PERSONES

Esport 3

Descansar 1

Oci: música, llegir... 2

Migdiada 2

Mantenir horaris fixes (àpats, hora de d’anar a dormir...) 6

Pastilles per dormir 2

Apagar llums i mantenir tot fosc per facilitar el son 2

La prescripció de pastilles, suposant que és melatonina amb altres components,
per a dormir davant d’un trastorn com aquest en el dia a dia està autoritzada a Espanya
només des del 2011 ja actualment es desconeix quina hauria de ser la quantitat ingerida i
a més a més es desconeix la seva toxicitat. De fet recórrer a les pastilles és sinònim de
«no sé quins hàbits puc seguir», i com que la venta de la majoria d’aquestes és sense
recepta mèdica, la població s’automedica sense conèixer la dependència que aquestes
poden crear i els possibles riscs. Si ens fixem en els altres hàbits, és interessant observar
que portar una vida ordenada és el que els proporciona benestar a nivell físic i psicològic,
ja que desconnectar la ment del treball amb l’oci o esport té la mateixa importància que
seguir una rutina, ambdós conceptes són salut.
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7. CONCLUSIONS DEL TREBALL

Després d’haver fet la recerca de la informació necessària per a realitzar el meu
experiment i un cop acabat aquest, he pogut determinar que el trastorn del canvi d’horari
ha provocat un canvi  en les aptituds físiques i  conductuals del  hàmster,  tal  i  com els
resultats indiquen en l’estudi de les variables. Les primeres s’han vist agreujades ja que
l’activitat que han fet s’ha reduït considerablement en ambdues pràctiques després de
l’experiment, probablement degut al jet lag.

Tal  i  com ja s’ha dit,  la variació  en la seva conducta també ha estat  un factor
important. Després de l’experiment es mostraven esquerps i amb una certa agressivitat, la
qual cosa feia més difícil el seu maneig. A més a més, semblaven cansats i marejats. En
la prova d’orientació per exemple, el grup experimental van ser nombroses les vegades
que es van aturar i  no buscaven la sortida del laberint. Així doncs, això parla del seu
cansament tant físic com psicològic.

És tan important esmentar els canvis que hi ha hagut com els que no. Per exemple,
la quantitat d’aigua no sembla haver estat un factor condicionat pel canvi d’horari en els
hàmsters ja que els resultats han estat els mateixos en ambdós grups. Cal dir, que en la
rèplica de l’experiment realitzada a l’estiu els hàmsters han begut més aigua però per a
hidratar-se, ja que els resultats al final s’han mantingut aproximadament en la mateixa
oscil·lació de ml d’aigua que la pràctica anterior.

La repetició de l’experiment ha permès veure que l’anàlisi dels resultats extrets en
la primera pràctica no han estat condicionats per un factor extern a la llum ja que en la
rèplica  els  resultats  han  estat  molt  similars  tot  i  pensar  que  la  calor  seria  un  factor
ambiental  que  modificaria  alguna  variable  (exceptuant  la  quantitat  d’aigua  beguda).
D’aquesta  manera  podem descartar  que les  variables  controlades hagin  influït  en  els
resultats.

Fent  referència  a  les  enquestes,  els  resultats  han  permès  assolir  l’objectiu
d’aquestes. He pogut trobar algunes relacions que determinen que molts dels símptomes
en humans del jet lag (esmentats a la part teòrica del treball), s’han donat també en els
hàmsters. Es pot exemplificar clarament amb el cansament, on tant animals com humans
han donat veu a aquest. L’activitat dels hàmsters s’ha vist alterada considerablement, de
les variables que més marge de canvi han presentat abans i després de l’experiment.
Tanmateix,  els  humans davant  de  la  pregunta  de  resposta  múltiple:  «Durant  els  dies
laborals,  pateixes  alguns  d'aquests  símptomes?»,  el  major  símptoma  ha  estat  el
cansament físic o psicològic (un 70,7%). De manera paral·lela, la deshidratació també ha
presentat els mateixos resultats en ambdós: s’ha mantingut constant. 

Des d’un punt de vista més subjectiu però també visible, podem parlar dels canvis
d’estat  d’ànim  que  manifesten  les  persones  enquestades.  Pel  que  fa  a  observar  la
conducta, clarament és més senzill  en humans que en hàmsters.  Però aquests últims
s’han mostrat esquerps o més porucs en diverses situacions: davant d’un soroll, quan els
manejava per la higiene setmanal de la gàbia... Així doncs també existeix una relació de
símptomes.
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Amb tots aquests arguments, he pogut arribar a la conclusió que puc aprovar la
meva hipòtesi inicial: «Els animals pateixen jet lag com els humans», fent algun aclariment
en aquesta:

És veritat  que els  hàmsters han presentat  resultats  similars als  humans de les
variables estudiades. Tot i això, no es pot afirmar certament si és exactament el mateix jet
lag el que pateixen, per diverses raons. Per una banda, tal i com s’ha pogut observar, per
exemple la pèrdua d’equilibri en els hàmsters ha estat molt present, mentre que en els
humans sembla que no tant;  l’estudi  de la recuperació d’aquests no ha estat part  del
treball i potser varia respecte els humans; la mostra (5 hàmsters i 41 persones) considero
que no és suficient per a extrapolar resultats... Entre d’altres que per a ser 100% rigorosos
no seria del tot correcte aprovar la hipòtesi tal i com va ser redactada el primer dia. En
conseqüència, des del meu punt de vista un cop acabat el treball, l’enunciat més correcte
és el següent: «Els animals pateixen símptomes del jet lag similars als humans».

Pel que fa a l’evolució del treball, considero que tot ha anat bastant rodat sense
gaires complicacions. Si hagués de destacar alguna parlaria d’uns moments en els quals
no sabia per on seguir. Tot just voler començar a planificar la part pràctica, vaig pensar en
tenir l’aprovació d’associacions d’animals per a donar-li rigorositat i estar segura que el
que anava a fer no suposaria un maltractament als animals. El que no m’esperava era que
totes les respostes14 a un text elaborat sobre la meva idea fos sempre curta, dogmàtica i
incontrastable. Les associacions em deien que tot tipus d’experiment era ofensiu per als
hàmsters i em donava la sensació que no havien ni llegit el meu correu. Per aquesta raó,
la tutora del treball em va donar un cop de mà aconsellant-me a redactar un punt sobre
els drets dels animals i seguir aquests. Doncs bé, finalment així ho vaig fer i va acabar
resultant més vàlid ja que he treballat uns documents oficials.

Metodològicament  parlant,  una bona planificació  del  contingut  però sobretot  del
temps, ha permès que el treball no hagi significat una càrrega ni cap angoixa. De fet, el
transcurs ha estat enriquidor ja que desconeixia gairebé totalment el que comporta aquest
tipus de trastorn. El meu interès pel tema ha anat augmentant a mida que avançava, de
manera que la cerca d’informació no ha resultat pesada . A més a més, és el primer cop
que he experimentat amb animals i d’aquí he pogut aprendre i conèixer com es planteja i
es  realitza  un  treball  d’investigació  científica,  tot  i  saber  que  molts  aspectes  poden
perfeccionar-se.

Així  doncs,  puc  afirmar  que  veritablement  em sento  orgullosa  del  treball  i  del
resultat d’aquest.

14 Consultar annex (apartat 13)
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8. LÍNIES D’INVESTIGACIÓ OBERTES

Un cop haver redactat les conclusions, m’he adonat que el treball ha desencadenat
altres qüestions a poder estudiar partint dels coneixements d’aquest. 

En primer lloc, tot i haver-me centrat en una hipòtesi relacionada amb els animals,
d’alguna  manera  també  he  estat  estudiant  la  conducta  humana  exposada  als  canvis
horaris. Per aquesta raó, considero que podria haver redactat una altra hipòtesi. El jet lag
sempre  està  relacionat  amb  viatges  de  llargues  distàncies,  així  doncs,  com  que  he
realitzat enquestes a persones que treballen amb torns rotatoris o nocturns, la següent
hipòtesi podria haver estat estudiada: «Existeix el jet lag sense necessitat de viatjar». 

Per  altra  banda,  fruit  del  meu  interès,  considero  que  estudiar  com afecten  els
canvis de latitud o la longitud de la terra sobre els ritmes biològics (tant humans com
animals), crec que podria suposar un avenç per a la ciència i sobretot per a la salut de les
persones. Parlant des del punt de vista d’una suposició, imaginem-nos que molts mals de
caps són generats per aquests factors però per la desconeixença del tema, el metge ens
prescriu una medicació quan potser podríem prescindir d’ella sabent quins hàbits s’han de
seguir.

En definitiva, en el món de les ciències, hem de tenir sempre present que fruit de
l’observació  i  qüestionar-nos  el  perquè  de  les  coses  ens  poden  portar  a  grans
descobriments.
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