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1.- Resum
La dieta és el factor de risc més significatiu per a la discapacitat i mort prematura, a
més d’estar relacionada amb la majoria de malalties metabòliques. Una de les dietes
o patrons dietètics més ben estudiats per a la promoció de la salut és la dieta
mediterrània demostrant que disminueix el desenvolupament de malalties
cardiovasculars, càncer de mama, depressió, càncer colorectal, diabetis, obesitat,
asma, disfunció erèctil i disminució cognitiva, gràcies a la presència de bioactius com
els carotenoides en aquesta dieta. Sabent de la importància de la promoció d’aquests
patrons, l’objectiu de l’estudi es saber i analitzar els coneixements dels estudiants
universitaris respecte als carotenoides, uns dels principals bioactius d’un patró
d’alimentació saludable. Per a dur-lo a terme, s’ha realitzat un qüestionari de 10
preguntes tancades amb opció múltiple, i resposta única o múltiple, proporcionat pel
Dr. Joan Ribot Riutort, dissenyat conjuntament amb altres grups d’investigació
associats al projecte CA15136 - European network to advance carotenoid research
and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN), a alumnes de la UIB dels
graus de Biologia, Bioquímica i Infermeria, i diferents màsters i doctorands, i a alumnes
de grau de ciències de la Universitat de Luxemburg, i de màster de la universitat de
Jena (Alemanya). L’anàlisi s’enfoca específicament: en primer lloc saber el grau de
coneixement en relació a l’especialització de l’alumne (grau, màster, doctorat); les
possibles diferències entre les universitats d’Europa (Jena-Alemanya i Luxemburg) i
la UIB; i finalment el contrast entre els coneixements dels estudiants de ciències de la
salut (Infermeria) i els estudiants de ciències de la vida (Biologia i Bioquímica) de la
UIB. Demostrant així, que el grau de coneixement és directament proporcional al grau
d’especialització de l’estudiant, que no hi ha diferències entre universitats, i que els
estudiants de ciències de la vida (Biologia i Bioquímica) presenten majors
coneixements que els de ciències de la salut (Infermeria). Aquesta tendència es podria
revertir i/o atenuar per mitjà d’intervencions en les diferents assignatures dels graus,
i s’establirien unes bases sòlides per a garantir la promoció d’una dieta saludable a la
població general, i prevenir a aquest grup de malalties cròniques i avalar un
envelliment saludable.
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2.- Introducció:
2.1.- Dieta saludable:
La dieta és el factor de risc més significatiu per a la discapacitat i mort prematura. Els
pacients i metges sovint tenen dificultats per estar al dia de les tendències en la dieta,
molts dels quals se centren principalment en la pèrdua de pes en lloc de l’educació
per una nutrició saludable i, en conseqüència, la promoció de la salut. Recomanar un
estil alimentari pot ajudar als pacients a fer canvis positius (Locke & Schneiderhan).
Els patrons dietètics que donen suport a la salut inclouen la dieta mediterrània (S,
E.M., L., & Vecchia, 2017). Aquests plantejaments tenen beneficis que inclouen la
prevenció de malalties cardiovasculars, càncer, diabetis mellitus tipus 2 i obesitat.
Aquests patrons dietètics es recolzen en fortes evidències que promouen un focus
principal en aliments, fruites i verdures no processades, greixos i proteïnes vegetals,
llegums, cereals integrals i fruits secs (Locke & Schneiderhan).
Les respostes immunes poden veure’s fortament afectades per la quantitat i/o
l’equilibri de nutrients en la dieta, on tant l’expressió gènica, com les respostes
funcionals i la supervivència augmenten positivament davant l’exposició de patògens.
Així per tant, no sols es veu disminuït el risc de patir malalties metabòliques, sinó que
a més a més, implica un reforçament del sistema immunitari (C. Cotter & E. Reavey,
2019).
Malalties associades a factors dietètics tenen un cost sanitari molt elevat, arribant a
un total de 16,8 - 24,1 mil milions d’euros segons estudis realitzats a Alemanya.
Aquests costs per tant, podrien estalviar-se si s’estableixen mesures de prevenció i
promoció de la salut, que impliquin una millora en la dieta i exercici físic diari (Meier &
Senftleben, 2015).
A més a més, en el context d’una societat que envelleix constantment i els augments
previsibles de la càrrega de malalties associades en les pròximes dècades, les xifres
anteriors es poden accentuar, i per tant, no sols és important promocionar la dieta per
fer front a aquestes malalties, sinó també garantir un envelliment saludable, per en
primer lloc millorar l’estat i benestar físic i mental d’aquestes persones, i a més,
disminuir aquesta despesa econòmica sanitària.
2.2.- Dieta mediterrània:
Una de les dietes o patrons dietètics més ben estudiats per a la promoció de la salut
és la dieta mediterrània. Es compon de peixos, greixos monoinsaturats de l’oli d’oliva,
fruites, verdures, cereals integrals, llegums, fruits secs i un consum moderat d’alcohol,
i limita la carn vermella, els grans refinats i els sucres (S, E.M., L., & Vecchia, 2017).
S'ha demostrat que la dieta mediterrània impedeix el desenvolupament de malalties
cardiovasculars, càncer de mama, depressió, càncer colorectal, diabetis, obesitat,
asma, disfunció erèctil i disminució cognitiva (Widmer & J. Flammer, 2015).
La dieta mediterrània està associada a un millor control glucèmic i amb un millor
control dels factors de risc de malalties cardiovasculars, donant lloc d’aquesta manera
a majors beneficis en el tractament i prevenció de diabetis miellitus tipus 2 (Katherine,
Maiorino, & Bellastella, 2015). I a més, com ja hem anomenat, disminueix el risc de
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patir un accident cardiovascular (R. Jay, J. Flammer, Lilach O., & Lerman, 2015). La
funció cognitiva també es veu afectada positivament per mitjà d’una dieta mediterrània
rica amb oli d’oliva i nous, en una població d’edat avançada (Valls-Pedret, Sala-Vila,
& Serra-Mir, 2015).
Aquestes malalties multifactorials utilitzen diferents agents bioactius extrets de plantes
i/o be pertanyen a aliments funcionals com a tractament d’aquestes. Molts d’aquests
components es troben en abundància a la dieta mediterrània i són els principals
implicats en els grans beneficis esmentats anteriorment (Catalano, Maruca, &
Bageetta, 2019).
Aquests bioactius són obtinguts majoritàriament de les fruites i verdures presents en
abundància en aquesta dieta, destacant entre aquests els carotenoides, als quals ens
enfoquem en aquest estudi, degut a la seva funció contra el càncer i activitat
antioxidant.
2.3.- Carotenoides:
2.3.1.- Definició i característiques:
Els carotenoides formen una gran família de pigments orgànics d’origen natural
sintetitzats pels organismes fotosintètics: plantes, fongs, bactèries i algues; i per
alguns organismes no fotosintètics com bacteris i fongs, i en casos excepcionals,
animals invertebrats com el pugó Acyrthosiphon pisum, i l’àcar Tetranychus urticae
(Tan & Norhaizan, 2019). La capacitat de síntesi de carotenoides, en aquests casos
excepcionals, fou incorporada al seu genoma per un procés de transferència gènica
horitzontal, a partir de gens de fongs fotosintètics (Du, Song, & Wang, 2017).
El color característic d’aquests pigments van del roig al groc, passant per una gran
gama de tons intermedis, inclòs el taronja (Moran, Mohn, & Hason, 2018). Aquests
pigments, es troben de forma natural en plantes i fruites, de la mateixa forma que ho
fa la clorofil·la en aquests organismes fotosintètics, donant el color verd característic.
Quan aquesta clorofil·la va desapareixent, es van apreciant els colors dels
carotenoides, com passa a la tardor, amb les fulles d’alguns arbres o amb la maduració
de fruits (Chen, Lu, & Xuan). Així mateix, els animals i demés éssers vius que no són
capaços de sintetitzar-los per si mateixos, els introdueixen al seu organisme a través
de la dieta, i en molts d’aquests casos (com molts peixos i aus), els aporten colors
característics, sent així indicadors d’una bona alimentació i salut que els proporciona
major adaptació al medi que els envolta i/o major capacitat d’atracció i aparellament
(Weaver, Santos, & Tucker, 2018).
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2.3.2- Estructura química:
Els carotenoides, majoritàriament es tracten de molècules tetraterpenoides formades
per una cadena de 40 àtoms de carboni i múltiples unitats isoprenoides amb un anell
de ciclohexà substituït i insaturat en cadascun dels extrems. Es classifiquen en dos
grups depenent dels seus components químics: xantofil·les, formats per derivats
oxigenats; i carotens, formats sols per hidrocarburs (Tan & Norhaizan, 2019).

Figura 1: Estructura bàsica dels carotenoides, i dels grups dels seus extrems (Maoka,
2020). Els carotenoides trobats amb major abundància en el sèrum humà són: el
licopè, que dona el color roig dels tomàquets; el β-carotè, que dona el color taronja de
la pastanaga; la luteïna i la zeaxantina, que dona el color groc del blat de moro; i l’αcarotè i la β-criptoxantina (Tan & Norhaizan, 2019).

Figura 2: Estructura dels carotenoides més importants i abundants en la dieta, i sèrum
humà, dividits segons al grup carotenoide al que pertanyen (carotens i xantofil·les)
(Tan & Norhaizan, 2019).
Els carotenoides es sintetitzen a partir d’acetil CoA o àcid pirúvic a través de la via del
mevalonat o de la ruta del no-mevalonat, respectivament, donant lloc al dimetilalil
pirofosfat. A continuació, aquest compost és transformat en fitoè, precursor incolor
d’esquelet carotenoide de 40 carbonis, amb tres enllços conjugats (figura 3A). Per
mitjà de fitoè desaturasa, el compost és desaturat i dona lloc al licopè, a partir del qual,
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per licopè ciclases donaran lloc a carotenoides amb grups terminals cíclics com l’αcarotè i el β-carotè (figura 3B). En el cas del grup de les xantrofil·les, gran part són
produïdes per hidroxilases de carotè, cetolases i epoxidasa (Maoka, 2020).

Figura 3: Esquema de la síntesi dels carotenoides. Síntesi del precursor carotenoide,
fitoè (A). Síntesi de diferents carotenoides a partir del fitoè i el licopè (B) (Maoka,
2020).
2.3.3.- Funció:
2.3.3.1- Funció primària en el procés fotosintètic:
Els organismes fotosintètics com bacteris, algues i plantes, utilitzen els carotenoides
juntament amb la clorofil·la per al procés de fotosíntesi i foto-protecció (Maoka, 2020).
La fotosíntesi permet a aquests organismes la producció d’oxigen (O 2) i hidrats de
carboni a partir de diòxid de carboni i aigua, utilitzant com energia la llum solar captada
per les clorofil·les. Però, a més a més, a partir d’aquest oxigen i l’excés de llum i
energia durant la fotosíntesi, es produeixen espècies reactives d’oxigen com l’oxigen
singular, radicals hidroxil i radicals d’anió superòxid (Gururani, Gururani, & Tran,
2015).
Els carotenoides actuen com a protectors damunt aquest procés. Per un costat,
absorbeixen l’energia excessiva de les clorofil·les mitjançant la transferència de triplettriplet (transferència d’estat d’energia superior), per vibració de poliè, dotant així de
foto-protecció a l’organisme. A més, també poden realitzar el procés contrari i transferir
energia a les clorofil·les en els casos en que sigui necessari, per mitjà de singlet-singlet
(transferència d’estat d’energia inferior). El mecanisme per treure l’oxigen solitari, és
una reacció física, els carotenoides recullen la seva energia tèrmica i l’alliberen per la
vibració de poliè (Maoka, 2020). L’eficàcia d’aquesta reacció està relacionada amb el
nombre de dobles enllaços de la molècula del carotenoide (Gururani, Gururani, & Tran,
2015).
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2.3.3.2.- Efectes sobre la salut humana:
De la mateixa manera que interactuen amb la llum i els radicals oxidants en plantes,
els carotenoides interactuen amb els radicals peroxil, produïts en el procés de
peroxidació lipídica, i garanteixen protección front la llum en organismes superiors.
Protegint les membranes de les cèl·lules i les lipoproteïnes davant l’oxidació per
aquests radicals. Així i tot, un efecte contrari s’ha observat en individus suplementats
amb altes dosis de carotenoides (Gururani, Gururani, & Tran, 2015).
Els carotenoides poden metabolitzar-se i originar altres composts amb importants
accions biològiques (Aguilar Espinosa, Alcalde Aldea, & Álvarez, 2017). D’aquesta
manera, alguns carotenoides tenen la capacitat de metabolitzar-se a retinoides, amb
activitat vitamínica A (com retinol, retinal o àcid retinoic) gràcies als quals els nostres
receptors de la màcula retinal ens permeten detectar els colors. Aquests carotenoides
són classificats com a provitamínics A, i són característics d’aquest grup el β‐carotè,
l’α‐carotè i la β‐criptoxantina (Milani, Basirnejad, Shahbazi, & Bolhassani, 2017). A
més d’aquests, també trobem luteïna a la màcula, que juntament amb els demés, i al
igual que succeeix en plantes, ens garanteixen de fotoprotecció, protegint-nos de
l’excés de llum (Othman, Azzahra, Azzahra, & Hassan, 2014).
Aquests carotenoides són de gran importància sobretot per la metabolització a retinol,
un compost essencial per a la funcionalitat de determinats òrgans (Othman, Azzahra,
Azzahra, & Hassan, 2014). Aquestes efectes, són majors si es combina una
suplementació de vitamina A amb una suplementació de β‐carotè o altres carotens
provitamínics (Omenn, Goodman, & Thornquist, 1996).
D’aquesta forma els carotenoides presenten una gran importància en la naturalesa,
per mitjà d’una sèrie de processos com: recol·lecció de llum, fotoprotecció, visió
protecció davant productes oxidants, modulació de propietats de les membranes,
comunicació entre individus de la mateixa espècie i/o d’espècies diferent mitjançant el
color i fertilitat i reproducció (Aguilar Espinosa, Alcalde Aldea, & Álvarez, 2017).
3.- Hipòtesi:
La nostra hipòtesi és que des de l’educació a tots els nivells podem promoure una
alimentació saludable i conseqüentment una millor salut. Així sabent el que saben el
que els estudiants universitaris saben sobre una de les principals famílies de
compostos bioactius d’un patró d’alimentació saludable com la dieta, podem dissenyar
estratègies d’intervenció als estudiants i/o al programa d’estudis, donant a conèixer
més aquests tipus de compostos als temaris desenvolupats a classe, per millorar els
coneixements dels futurs formador i així contribuir al coneixement social. Per tant, amb
l’anàlisi de resultats obtingut d’un qüestionari realitzat a diferents alumnes de diferents
universitats, estudis i grau d’especialització, compararem els seus resultats, i
comprovarem els seus coneixements.
4.- Objectius:
A part de l’objectiu acadèmic del TFG, l’objectiu del treball és saber els coneixements
dels estudiants universitaris respecte als carotenoides una de les principals famílies
de compostos bioactius d’un patró d’alimentació saludable com la dieta mediterrània.
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Per tal de realitzar un anàlisi dels resultats del qüestionari realitzat a diferents grups
d’estudiants segons els seus estudis, grau d’estudis i universitat, ens hem plantejat
tres objectius específics: en primer lloc saber el grau de coneixement en relació a
l’especialització de l’alumne (grau, màster, doctorat); les possibles diferències entre
les universitats d’Europa (Jena-Alemanya i Luxemburg) i la UIB; i finalment el contrast
entre els coneixements dels estudiants de ciències de la salut (Infermeria) i els
estudiants de ciències de la vida (Biologia i Bioquímica) de la UIB.
D’aquesta manera sabent la situació es podrien aportar possibles millores i solucions
en l’àmbit acadèmic d’aquests alumnes, per disminuir la desinformació i augmentar
els seus coneixements en l’àmbit.
5.- Mètodes i tècniques:
5.1.- Qüestionari:
Es va realitzar un qüestionari proporcionat pel Dr. Joan Ribot Riutort, dissenyat
conjuntament amb altres grups d’investigació associats al projecte CA15136 European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and
health (EUROCAROTEN), https://www.cost.eu/actions/CA15136, un projecte enfocat
en l’estudi de la relació entre carotenoides i salut, implicant diferents països de tota
Europa.
El qüestionari es va realitzar a alumnes de la UIB de la Facultat de Ciències: alumnes
de grau de Biologia, i alumnes de grau de Bioquímica; així com també a alumnes de
la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, en concret, a alumnes de grau d’Infermeria. De
la mateixa manera, es va realitzar el qüestionari a alumnes de diferents màsters de la
UIB, sobretot del màster “Nutrigenòmica i Nutrició personalitzada” i doctorands del
mateix àmbit d’estudi. A més a més, gràcies als diferents grups que participen al
projecte EUROCAROTEN, es va poder accedir als diferents resultats obtinguts a altres
universitats d’Europa: de la Universitat de Luxemburg, alumnes del seu grau de
Ciències; i de la Universitat de Jena (Alemanya), alumnes de màster especialitzat en
Nutrició Molecular.
Els grups elegits per a realitzar el qüestionari van ser els anomenats anteriorment,
degut a la importància que haurien de donar-li aquests a l’existent relació entre una
dieta saludable i la prevenció en el desenvolupament de malalties (Milani, Basirnejad,
Shahbazi, & Bolhassani, 2017), i per tant, la importància dels carotenoides en aquest
àmbit. El qüestionari es tracta de 10 preguntes tancades amb opció múltiple, i resposta
única o múltiple. Les preguntes plantegen conceptes bàsics i d’importància dels
carotenoides en la salut. Les respostes dels diferents alumnes per tant, es poden
utilitzar com a referència per saber quin és el seu grau de coneixement en l'àmbit.
Apart de les respostes obtingudes al qüestionari, també s’obtenen dades concretes:
edat, gènere, país d’origen, país de residència, i estudi que es troba cursant l’alumne.
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El qüestionari realitzat és el següent:
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En relació a les respostes a les preguntes del qüestionari tenim:
- A la primera pregunta, com ja a la introducció hem explicat, alguns carotenoides
tenen la capacitat de metabolitzar-se a retinoides, amb activitat vitamínica A (com
retinol, retinal o àcid retinoic). Aquests carotenoides són classificats com a
provitamínics A, destacant el β‐carotè en aquest grup (Milani, Basirnejad, Shahbazi,
& Bolhassani, 2017). Per tant, la resposta correcta a la pregunta és la (a).
- A la segona pregunta, tenim que totes les respostes són correctes ((a),(b) i (c)).
Alguns dels carotenoides són precursors vitamínics, donant lloc així al retinol (Milani,
Basirnejad, Shahbazi, & Bolhassani, 2017), molècula amb funció antioxidant, i
d’aquesta manera, implicada en la funcionalitat de diferents òrgans, així com la
funcionalitat de la visió (Aguilar Espinosa, Alcalde Aldea, & Álvarez, 2017). D’aquesta
manera per tant, són recomanats i comercialitzats com a suplements, juntament amb
una dieta rica en carotenoides (Weaver, Santos, & Tucker, 2018).
- A la tercera pregunta, la resposta correcta (c) fa referència a l’origen dels pigments
en organismes fotosintètics, i per tant, la seva presència abundant especialment en
fruites i verdures (Moran, Mohn, & Hason, 2018).
- A la quarta pregunta, la resposta correcta (b) fa referència a la funció dels
carotenoides provitaminics en la salut, concretament en la salut de la visió (Aguilar
Espinosa, Alcalde Aldea, & Álvarez, 2017). Per una altra banda, pel que fa a la
resposta (a), hi ha estudis molt recents que relacionen els carotenoides amb la
supressió de infeccions periodontals, tot i que les darreres troballes suggereixen la
seva utilitat, caldran de més estudis per poder contrastar-ho amb major força
(Naruishi, 2020). Si bé s’ha descrit el paper de la astaxantina en la coagulació de la
sang (Deng, Shan, & Wang, 2017), l’astaxantina no és un vitamer.
- A la quinta pregunta, sabent que els carotenoides un cop ingerits, emulsionen amb
greixos i s’incorporen a les micel·les lipídiques en l’intestí prim per a ser absorbits pels
enteròcits intestinals. D’aquesta manera per tant, tenen una major absorció i
biodisponibilitat si són consumits juntament amb lípids (c) (Moran, Mohn, & Hason,
2018).
- A la sisena pregunta, com ja hem anomenat abans, la luteïna i el β-carotè, són
carotenoides amb una alta presència en el sèrum humà, per tant, abundant en una
dieta equilibrada i amb importància funcional en la salut (Tan & Norhaizan, 2019). Sent
així les respostes (a) i (b) les respostes incorrectes al demanar la pregunta quin/quins
no és/són un carotenoide.
- A la setena pregunta, la resposta més correcta és la (a), degut a que carotenoides
com la luteïna i la zeaxantina són abundant acumulats a la retina de l’ull, i actuen i
disminueixen el risc i progressió de la degeneració macular relacionada amb l’edat
(Eisenhauer, Natoli, Liew, & Flood, 2017), degut a la capacitat de captar la ones
provinents de la radiació solar de entre les freqüències (100-420 nm), en les quals es
troben la llum UV i la llum blava (Hammond, Sreenivasan, & Suryakumar, 2019).
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- A la vuitena pregunta, sabent que s’ha demostrat i s’utilitza la suplementació de
licopè com a tractament per a disminuir el risc de patir càncer de pròstata (Chen,
Zhang, & Wang, 2015), la resposta correcta serà la (b).
- A la novena pregunta, tenen en compte que estudis han demostrat que els fumadors
que complementaven la dieta amb β-carotè (20 mg/dia durant 5-8 anys)
experimentaren una major incidència de càncer de pàncrees i pulmó no associa amb
el nivell de nicotina o quitrà del tabac fumat, la resposta correcta és l’(a). Fet que
suggereix que tots els fumadors deuen haurien d’evitar la suplementació amb β-carotè
(Chen, Zhang, & Wang, 2015) (Aguilar Espinosa, Alcalde Aldea, & Álvarez, 2017).
- Finalment la desena pregunta, degut a que s’ha demostrat que altes dosis (20-30
mg/dia) durant llargs períodes, augmenta el risc de patir càncer de pulmó en fumadors
i treballadors exposats a asbest la resposta correcta és la (b). Això és degut a un
augment en l’activitat del citocrom p450, l’alteració de la senyalització dels retinoides
i l’activitat pro-oxidant d’aquest carotenoide. D’aquesta manera, no és recomana la
suplementació amb altes dosis de carotenoides, i molt menys en poblacions de risc
(Aguilar Espinosa, Alcalde Aldea, & Álvarez, 2017).
5.2.- Obtenció de la mostra:
Es va realitzar el qüestionari als alumnes de l’any acadèmic actual (2019-2020) de la
UIB, i posteriorment es van adherir a la mostra els alumnes de les universitats de Jena
i Luxemburg, i els alumnes que van realitzar el qüestionari l’any acadèmic (2017-2018)
durant el primer mostratge que realitzà el Dr. Joan Ribot Riurtort aquell mateix any,
obtenint així un total de 268 alumnes (n = 268). Concretament: 87 alumnes de grau de
bioquímica, 57 alumnes de grau de biologia, 43 alumnes d’infermeria, 72 alumnes de
de màster i 9 alumnes doctorands.
Un cop realitzat el qüestionari a tota la mostra, es va dur a terme la recollida de dades,
i es van introduir totes les obtingudes als qüestionaris en un document “Excel” (veure
l'annex 1) originant la base de dades general a partir de la qual s’obtindrien la resta.
Aquesta es caracteritza per classificar els alumnes depenent de les variables: edat,
gènere, país d’origen, país de residència, estudi cursant, programa d’estudis, any
acadèmic, universitat i informació addicional i/o coneixements previs de fons.
A més a més, es va realitzar un primer càlcul de mitges i desviacions típiques de la
mostra general i de diferents grups de la mostra per obtenir un primer tanteig i obtenir
conclusions preliminars.
Un cop obtinguda la base de dades, per poder realitzar anàlisis més generals entre
els diferents grups (i no sols analitzar les diferències entre les respostes a cada
pregunta), es va decidir realitzar un càlcul de percentatge d’encerts al qüestionari de
cada alumne, donant lloc així a una avaluació dels qüestionaris. Per a realitzar
l’avaluació es van tenir en compte totes les respostes, tant si es van marcar com si no,
i donant un punt si la resposta era encertada, és a dir, si la resposta era correcta i
estava marcada o si la resposta era incorrecta i no estava marcada. Un cop obtinguda
la puntuació final, es va dividir pel nombre total de respostes del qüestionari, i es va
obtenir un nota que oscil·lava entre 0 i 1, on 0 és el resulta de respondre
incorrectament cada una de les respostes, i 1 resulta de respondre correctament totes
i cada una d’aquestes.
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Finalitzada la base de dades general, es va realitzar una segona base de dades a
partir d’aquesta, però aquesta vegada estaria simplificada per poder facilitar l’anàlisi
estadístic i simplificar els resultats. D’aquesta manera, es van substituir les dades, tant
quantitatives com qualitatives per nombres, i es van simplificar les variables en les
variables amb valor significatiu (veure l'annex 2) per a ser posteriorment analitzades.
D’aquesta manera, les variables i les dades resultants són:
Taula 1: Variables resultants de la base de dades simplificada, amb les seves
respectives dades simplificades i el nombre que substitueix cada dada.

Students

Degree_First(1),
Degree_Last(2), Msc(3),
PhD(4)

Gender

Female(1), Male(2)

C. Origin

C.Origin=University(1); if
C.Origin=/=University:
Europa(2), America(3),
Àfrica(4), Àsia(5)

Program

Biochemistry(1), Biology(2)*
Nurse(3), Nutrició(4),
Sc_nonutr.(5)

University

UIB(1), Jena(2), Lux(3).

Year

2017/2018(1), 2019/20202(2)

*Ciencies a la Universitat de Luxenburg van també incloses.

Un cop finalitzada la base de dades simplificada, es va dur a terme el traspàs de dades
des de l’”Excel” (veure l'annex 2) a la base de dades pròpia del paquet estadístic SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) (v.22) para Windows. Amb el qual es va
realitzar l’anàlisi estadístic (veure l'annex 3).
5.3.- Anàlisi estadístic:
Les dades són la mitjana i les diferències estadístiques entre les mitjanes dels
diferents grups a analitzar es van avaluar mitjançant el test ANOVA d’un factor, quan
es comparaven més de dues mitges: i mitjançant T-test, quan es comparaven sols
dues mitges.
En el cas del test ANOVA d’un factor, considerant un p-valor < 0.05 estadísticament
significatiu, considerarem significatius tots aquells resultats que tinguin un grau de
significació < 0.05, en un interval de confiança per tant, del 95%.
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En el cas del T-test, per mitjà de la prova de Levene de igualtat de variàncies si
obtenim un p-valor > 0.05, considerem que les variàncies són iguals, en cas contrari,
si el p-valor < 0.05 considerarem que les variàncies no són iguals, amb un nivell de
confiança del 95%. A continuació, depenent de la igualtat de variàncies de la mostra
per la prova de Levene, observarem el nivell de significança de t-Student, si aquest el
seu p-valor < 0.05, per tant, podem acceptar que existeix una diferència significativa
entre ambdues mitges comparades, amb un nivell de confiança. Per tant, d’aquesta
manera podrem considerar que existeix una diferència significativa entre la mitjana
d'ambdós grups que comparats, i que aquesta diferència no es deu a l’atzar.
6.- Resultats:
6.1.- Taules descriptives i descripció de la mostra (veure l’annex 4):
A partir del qüestionari es va definir la mostra amb una variables concretes (Taula 1):
gènere, estudis, origen, programa, universitat, any. A més a més, també vam obtenir
tables amb les respostes a cada una de les preguntes, i una nota general per a cada
alumne.
La mostra recull els resultats de un total de 268 alumnes. Aquests, majoritàriament
pertanyen al gènere femení (n=192) del total de la mostra, així com també
majoritàriament els alumnes resideixen i/o són originaris del lloc o universitat on
estudien (n=231). Aquestes dades per tant, són dades que tenen un gran valor
descriptiu de la mostra (i la població que estudia a aquestes universitats), però pel
contrari, no es tindran en compte per a l’obtenció i comparació de resultats i mitges
del qüestionari.
Per un altre lloc, l’estudi, el programa d’estudis, la universitat i l’any/curs tot i que en
cada una d’aquestes variables els alumnes de grau (n=187), alumnes de bioquímica
(n=87), alumnes de la UIB (n=226) i alumnes del curs 2019-2020 (n=268), destaquen
dins cada una de les variables respectivament.
A més a més, en aquest annex (veure l'annex 4), hem realitzat taules creuades amb
encreuament de variables per a poder visualitzar les freqüències i la incidència de
cada grup, dins altres variables i grups.
Taula 2. Taula extreta de la de l’annex anterior (veure l’annex 4).

Sent aquesta una de les que més importància té per a comprendre les dades de la
mostra. I tenir en compte, quina és la mostra que es té de cada universitat, on
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observem que a la Universitat de Jena, els alumnes pertanyen al grup de màster,
mentre que a la Universitat de Luxemburg, els alumnes pertanyen als primers anys de
grau. Finalment, com ja sabem, els alumnes de la UIB pertanyen a un grup més ampli
i compren tots els grups d’estudiants.
6.2- Mitges dels resultats (nota general) (veure l’annex 5):
A partir de les variables i de les notes generals dins cada una d’elles, amb els seus
respectius grups, es va obtenir la mitjana d’aquesta nota, per visualitzar i tenir una
idea preliminar dels resultats dels qüestionaris, dins cada grup. Aquesta informació
però, com ja hem dit es tracta de donar-nos una idea prèvia, ja que no ens dona
informació significativa i contrastada a partir de la que extreure conclusions.

Figura 4. Mitjana de la nota general dins cada grup, depenent de la variable.
Es pot observar (figura 4), que la mitjana depenent del grau d’estudis (student) i el
programa d’estudis (”program“) augmenta de forma gradual com major és el grau
d’estudis i com major és l’especificació dins el camp de la nutrició. Així com també
diferències entre els distints estudiants de grau de ciències de la salut (”nurse”) i de
ciències de la vida (”biochemistry” i ”biology”).
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Pel contrari, no podem utilitzar com a significatius, els gràfics i/o tables obtingudes
depenent del gènere, ja que com ja hem vist abans (veure l’annex 4), la mostra no ens
permet valorar els resultats entre ambdós gèneres ja que majoritàriament és de
gènere femení.
Pel que fa als grups que pertanyen al curs (“year”) i universitat (“university”) les
diferents mitges no són significatives ni es poden utilitzar com a referència ni tenir en
compte, perquè com podem observar anteriorment (veure l’annex 4), les mostres de
cada universitat i curs pertanyen a grups d’estudiants (estudis i programa) molt
concrets, i que com s’observa són molt delimitant al resultats dels estudiants.
Concretament, els estudiants de la UIB pertanyen a tots els grups d’estudiants, mentre
que els de la Universitat de Jena a alumnes de màster, i els de la Universitat de
Luxemburg a alumnes de primers anys de grau.
D’aquesta manera per tant, focalitzarem l’estudi entorn a la diferència que existeix com
major grau d’especialització hi ha entre els estudiants, la diferencia que hi pot haver
entre les diferents universitats, i finalment, la comparació dels resultats obtinguts
entre els graus de ciències de la vida i el grau de ciències de la salut.
6.3.- Anàlisi comparatiu entre diferents graus d’especialització (veure l’annex 6):
Analitzant la nota general del qüestionari per mitjà d’ANOVA d’un factor entre els
diferents estudiants de la UIB al curs 2019-2020, a excepció dels alumnes de doctorat
que agafem de la mostra obtinguda del curs 2017-2018, veiem que existeixen
diferències significatives entre les mitjanes dels estudiants de grau, màster i
doctorand, sent major la seva mitjana com major és el seu grau d’estudi i
d’especialització. Així mateix, no s’observen diferències entre els mateixos alumnes
de grau de primer any, i els dels darrers anys de grau.
Observant les preguntes del test per separat, veiem que en absolutament totes les
respostes, a excepció a la tercera pregunta, presenten diferències significatives entre
tots i cada un dels grups, sent major la proporció de respostes encertades com major
és el grau d’especialització, és a dir, els alumnes de màster presenten una major
proporció d’encerts que els alumnes de grau, i de la mateixa manera els de doctorand
que els de màster.
Cal destacar a més que en la majoria de respostes no es veuen diferències en relació
a la proporció d’encerts entre els alumnes dels primers anys de grau, i els dels darrers
anys de grau.
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Taula 3. Taula extreta de l’annex anterior. Mitjana general i desviació típica de les
respostes realitzades pels alumnes dels diferents programes d’estudis a la UIB.
A
B
C
D

Pregunta 2

Pregunta 5
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Pregunta 9

Figura 5. Mitjana de respostes realitzades pels alumnes dels diferents programes
d’estudis, de les preguntes més freqüents amb diferències significatives contrastades,
és a dir, les preguntes 2,5 i 9, a l’ANOVA realitzat a l'annex anterior.
6.4.- Anàlisi comparatiu entre diferents universitats (veure l’annex 7 i 8):
Volem comprovar les possibles diferències entre les universitats d’Europa (Jena i
Luxemburg) i la UIB. Els alumnes de la Universitat de Jena (Alemanya) pertanyen a
alumnes de màster especialitzats en nutrició, mentre que els alumnes de la Universitat
de Luxemburg cursen els primers anys del grau de ciències de la vida. Per tant, les
compararem amb els alumnes de la UIB que realitzen els cursos equivalents als de
les universitats internacionals.
En primer lloc, comparant els alumnes dels primers anys dels graus de ciències de la
UIB (Biologia i Bioquímica) amb els alumnes de Luxemburg, veiem que gairebé la
mitjana entre ambdues universitats és igual i observem que per mitjà de T-test les
petites diferències no són significatives entre elles ni tan sols comparant-la amb els
alumnes de Bioquímica de la UIB. El mateix succeeix si comparem les preguntes del
qüestionari per separat veient que no existeixen diferències significatives a excepció
de les respostes (5a) i (6c), on els alumnes de la UIB contesten més encertadament
en el primer cas, i els de Luxemburg en l’últim.
Finalment, comparant els alumnes de màster de la Universitat de Jena amb els
alumnes de màster de la UIB, tots ells especialitzats en nutrició, observem per mitjà
de T-test que no existeix una diferència significativa entre elles tot i la petita diferència
entre ambdues mitjanes generals. Així i tot, però, comparant les respostes al
qüestionari per separat, veiem que sí existeixen diferències significatives en el cas de
les preguntes 2 i 9, on els alumnes de la UIB contesten de forma més encertada; i la
pregunta 5, on contràriament, els alumnes de Jena contesten més encertadament que
els de la UIB.
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Taula 4. Taules extretes dels annex anteriors. A la primera taula tenim la mitjana
general i desviació típica de les respostes realitzades pels alumnes grau de la UIB i
de Luxemburg. I a la segona taula tenim la mitjana general i desviació típica de les
respostes realitzades pels alumnes de màster de la UIB i de Jena.

A
A

A
A

Pregunta 2

Pregunta 5

22

Pregunta 9

Figura 6. Mitjana de respostes realitzades pels alumnes de màster de la UIB i els
alumnes de la Universitat de Jena, de les preguntes amb diferències significatives, és
a dir, les preguntes 2,5 i 9, contrastades al T-test realitzat a l'annex anterior.
6.5.- Anàlisi comparatiu entre estudiants de ciències de la salut i ciències de la
vida de la UIB (veure l’annex 9):
Mitjançant el test d’ANOVA d’un factor, observem que existeix una diferència
significativa entre els alumnes de ciències de la vida (Biologia i Bioquímica), amb els
alumnes de ciències de la salut (Infermeria), sent la mitjana del primer grup
significativament superior.
De la mateixa manera, tenint en compte les respostes a les preguntes de forma
independent, observem que existeixen diferències significatives en les respostes a les
preguntes 1, 2, 4, 5, 7 i 9, sent major la mitjana d’encerts en el cas d’ambdós graus de
ciències de la vida, en contrast amb el grau d’Infermeria.
Taula 3. Taula extreta de l’annex anterior. Mitjana general i desviació típica de les
respostes realitzades pels alumnes dels diferents graus universitaris de la UIB.

A
A
B
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Pregunta 2

Pregunta 9

Figura 7. Mitjana de respostes realitzades pels alumnes dels diferents graus d’estudis
de la UIB, de les preguntes més freqüents amb diferències significative, és a dir, , les
preguntes 2,5 i 9, contrastades a l’ANOVA realitzat a l'annex anterior.
7.- Discussió:
7.1- Anàlisi comparatiu entre diferents graus d’especialització (veure l’annex 6):
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En el present treball s’ha demostrat mitjançant l’anàlisi estadístic dels resultats al
qüestionari realitzat a diferents alumnes de la Universitat de les Illes Balears, la
Universitat de Luxemburg i la Universitat de Jena, de diferents estudis i graus d’estudis
(estudiants de grau, màster i doctorat), que els coneixements sobre els carotenoides
està relacionat amb el grup al que pertanyen.
D’aquesta manera, per tant, s’ha vist que com major grau d’estudis i especialització,
major grau de coneixement sobre els carotenoides es pot observar als diferents
alumnes. Obtenint una progressió en el coneixement que respecta la relació: alumnes
de grau < màster < doctorat, de forma significativa, i que coincideix amb el grau
d’especialització.
7.2- Anàlisi comparatiu entre diferents universitats (veure l’annex 7 i 8):
Un altre resultat interessant és que no existeixen diferències significatives entre els
alumnes de la UIB i els alumnes de les dues universitats estrangeres de les quals es
té mostra, que en aquest cas són les universitats de Jena (Alemanya) i Luxemburg.
Això per tant demostra, que tant el coneixement respecte als carotenoides en les
distintes universitats és semblant, i que es podria aplicar un mateix protocol
d'intervenció.
7.3- Anàlisi comparatiu entre estudiants de ciències de la salut i ciències de la
vida de la UIB (veure l’annex 9):
S’ha observat també que hi ha diferències significatives sobre el coneixement dels
carotenoides entre els diferents graus universitaris de la UIB, on els alumnes de
Biologia i Bioquímica (graus de ciències de la vida) en comparació amb els alumnes
d’infermeria (grau de ciències de la salut), posseeixen major coneixements al
respecte. Entre ambdós primers grups, tot i ser major la mitja obtinguda pels alumnes
de Bioquímica, aquesta diferència no és significativa.
Com hem vist, els carotenoides tenen una gran importància en la salut de les
persones, de la mateixa manera que ho tenen altres bioactius com vitamines (i
precursors de vitamínics) i nutrients. A més, la nutrició és un dels principals factors de
risc de la majoria malalties, i també, un important factor de prevenció en la salut.
Per tant, pel que fa als i les alumnes d’infermeria, s’haurien de millorar aquests
coneixements, ja que seran en un futur el grup de professionals que tindran més
contacte diàriament amb els pacients, podent promocionar hàbits i estils de vida
saludable a aquestes persones.
Aquests últims resultats poden ser deguts a una falta d’èmfasi i de reiteració
d’aspectes i conceptes nutricionals en el pla d’estudis del grau de infermeria. Aquest
grau, posseeix sols dues assignatures que entren en matèria com a principal tòpic:
Bioquímica i Nutrició (22703), assignatura de primer curs; i Alimentació i Dietoteràpia
(22710), assignatura de segon curs. Per tant, un major èmfasi en aquestes
assignatures sobre carotenoides, i altres precursors vitamínics, i vitamines i nutrients,
augmentaria molt el coneixement d’aquests alumnes en aquest aspecte, de la mateixa
manera que ho faria que es realitzés reiteració d’aquests aspectes al llarg del grau en
diferents assignatures que tractessin factors de risc i de prevenció de determinades
malalties, i la salut de determinats teixits, òrgans i sistemes (com per exemple la salut
25

ocular i prevenció en aquesta). Una altra proposta a contemplar, seria realitzar
aquestes dues assignatures anteriors a cursos avançats, on es pogués aprofundir una
mica més en els conceptes de l’assignatura, al posseir majors eines i major
coneixements generals.
A diferència d’això, els alumnes de Biologia i Bioquímica al llarg del grau, en diferents
assignatures tracten directament temes de salut i nutrició, o bé de forma indirecta, al
parlar d’antioxidants o d’interaccions entre molècules, relacionant-se amb aquests
bioactius de forma reiterada. Degut a això, trobem que les mitjanes d’ambdós graus
és superior a la mitjana del grau d’infermeria de forma significativa.
Finalment, s’ha vist que al desglossar les diferents preguntes del qüestionari realitzat
als diferents grups estudiats, les preguntes amb diferències significatives més
repetides entre els grups són: la pregunta (2), que tracta la importància i la funcionalitat
dels carotenoides enfocant-los sobretot en la seva venda i suplementació; (5), que
qüestiona com es pot augmentar l'absorció i la biodisponibilitat dels carotenoides; i la
pregunta (9), que tracta la constatació de que la suplementació en persones
fumadores, el risc de patir càncer de pulmó augmenta molt.
D’aquesta forma, els temes que tracten aquestes preguntes són els temes que
principalment s’haurien de tenir en compte a l’hora de realitzar la intervenció
esmentada abans. D’aquesta manera per tant, posteriorment a la intervenció, al
augmentar el coneixement dels diferents grups d’alumnes respecta aquests temes,
les diferències significatives entre els diferents grups deixarien d’existir, i per tant,
tindríem una nova mostra resultats semblants, i per tant, una mostra amb
coneixements semblants en tota la mostra i sense diferències significatives.
8.- Conclusió:
L’anàlisi estadístic dels resultats obtinguts al qüestionari realitzat a alumnes de la UIB,
la Universitat de Jena i la Universitat de Luxemburg, mostra que el grau de
coneixement és directament proporcional al grau d’especialització de l’estudiant, que
no hi ha diferències entre universitats, i que els estudiants de ciències de la vida
(Biologia i Bioquímica) presenten majors coneixements que els de ciències de la salut
(Infermeria). Aquesta tendència es podria revertir i/o atenuar per mitjà d’intervencions
en les diferents assignatures dels graus que tracten tòpics de nutrició i salut, prioritzant
la funcionalitat dels carotenoides, l’augment de l’absorció d’aquests si s’ingereixen
juntament amb lípids, i la relació d’aquestes molècules amb el càncer (sobretot en
persones fumadores). Amb aquests conceptes, que tracta el qüestionari en general,
clars, s’establirien unes bases sòlides per a garantir la promoció d’una dieta saludable
a la població general, i prevenir a aquest grup de malalties cròniques i avalar un
envelliment saludable.
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Annexes:
Annex 1. Base de dades original (https://uibesmy.sharepoint.com/:x:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EUPMb8qBB7dNu0bqi9cdsMBh2ti9ipIxgkxwAw3ubfDqg?e=420BkY)
Annex 2. Base de dades simplificada (https://uibesmy.sharepoint.com/:x:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EfGr9VrxiNJvN1z5DsqSdUBNPkfqZ4yL6URk43Ju9voyQ?e=xhqsa1).
Annex 3. Base de dades a SPSS (https://uibesmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/ESoqUh4aGFHvWXwaTC4YWwB18cRRiAF-hbk1mv7xYn_gA?e=dJkSxS).
Annex 4. Descripció de la mostra en SPSS (https://uibesmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EZgl89dou1tJrSQn5XkhIyEBB
X_CiW930WO0lpEc2s5low?e=Sx08t2).
Annex 6. Anova entre dif estudis (GENERAL) i dif estudis (sols 2020 i doctorants
2018)( https://uibesmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EcU6tOt0YfdCvpRcaHls4gQB
mYchgATzK1NjLOjwH-RszQ?e=VgfHGY).
Annex 7. T test entre màster nutrició UIB i JENA (2020)( https://uibesmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EZ0hAmVSMvtCl7R3tjOgs8AB
8qpQH9ms2OSMTa5EFg48nA?e=AOjmHR).
Annex 8. T test entre BIO&BQ UIB i Lux i entre BQ UIB i Lux (https://uibesmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EW28ZRnEglpFnj2DiFcfUJcBe
puE8AKGsTic7JiTdhY5Yg?e=DxlUbR).
Annex 9. Anova entre dif graus (UIB i 2020)( https://uibesmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EdmEUPhjDzlInTDUOCWks1g
BZrFOlsbjPLA5O0O-on2Cpw?e=WnAOIT).
Altres anàlisis estadístics interessants:
Annex 10. Anova entre dif estudis (2018 (mostra Dr Ribot))( https://uibesmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EcU6tOt0YfdCvpRcaHls4gQB9
6SkRgAKZ7ZPRXQq9rEp3A?e=KO5jmY).
Annex 11. T test entre alumnes de màster nutrició 2018 i 2020(https://uibesmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EW0P4fRbmhVBo9CvyrXuR8k
BdnGCc5qSOv2jIkn6ntR6BA?e=bDCARC).
Annex 12. T test entre màster en nutrició i master distint a nutrició
(UIB)( https://uibesmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EQ3KV3yogrJOlXJKp7r7GL0B
cYo5Uwg5_0vDseoLZHl9HQ?e=m6pnQm).

29

Annex 13. T test entre primers anys de grau i últims anys de grau (https://uibesmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EQGFrpQs45pDqAqHaCETf0o
BZ3g9OkYIDHQbjlFJAeup4A?e=hoXoPe).
Annex 14. Esborrany dels anàlisis estadístics (https://uibesmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/cgg768_id_uib_cat/EYQ5QnATpLxEj643Q6TntQA
BoLn1oAuP1yQzYuvntR39Gw?e=3D3w0k).
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