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 més aviat curarà i previndrà les malalties amb la nutrició" 

Thomas Edison 



 

 
 

AGRAÏMENTS 

La realització d’aquest treball no hagués estat possible sense la col·laboració 

desinteressada d’un seguit de persones que han estat al meu costat i que m’han donat 

suport. Per aquest motiu vull agrair: 

A l’ Esther Ros, per haver acceptat la direcció d’aquest treball i per haver-me guiat, 

orientat i aconsellat. A més, per posar ordre i estructura a les meves idees, pels seus 

comentaris i revisions al llarg de tota la meva recerca. 

Al Dr. José Serrano, qui m’ha permès realitzar les pràctiques en el l’IRB de Lleida, m’ha 

dedicat totes les hores necessàries i m’ha cedit el material de laboratori imprescindible 

així com les pròpies galetes estudiades. Agrair-li també, els coneixements que m’ha 

transmès i l’amabilitat mostrada en tot moment, perquè sense la seva ajuda 

desinteressada, aquesta recerca no hauria estat viable. 

A tots i cada un dels  voluntaris que han acceptat realitzar les proves sense demanar 

res a canvi. Pel seu valuós temps gastat en fer-se gran quantitat de punxades als dits 

durant dues hores en tres dies diferents. 

Per últim, i més important, al meu pare, a la meva mare i al meu germà, perquè han 

tingut la paciència necessària des del primer dia en què vaig decidir començar la meva 

recerca fins a l’últim instant en què s’ha acabat. Perquè han estat dia sí i dia també 

aguantant les meves queixes i les meves explicacions inacabables. Pel seu suport 

incondicional i per l’ajuda quan més ho necessitava. 

A tots i a cadascun d’ells, moltes gràcies! 



 

 
 

 

ÍNDEX GENERAL 

1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................... 5 
  

2. MARC TEÒRIC ................................................................................................... 7 
  

   2.1 La gana i la sacietat ...................................................................................... 7 

     2.1.1 Definició de gana..................................................................................... 7 

     2.1.2 Definició de sacietat ................................................................................ 7 

       2.1.2.1 Sacietat i saciació ............................................................................... 8 

       2.1.2.2 Les fases de la sacietat ....................................................................... 9 

     2.1.3 Sistemes implicats en la sacietat ............................................................ 10 

       2.1.3.1 L’aparell digestiu ................................................................................ 10 

       2.1.3.2 El sistema nerviós ............................................................................... 11 

       2.1.3.3 El sistema endocrí .............................................................................. 12 

     2.1.4 Mecanismes de la sacietat ...................................................................... 13 

       2.1.4.1 Mecanismes de la sacietat a curt termini .......................................... 15 

         2.1.4.1.1 Mecanismes associats a l’aparell digestiu ..................................... 15 

         2.1.4.1.2 Mecanismes associats al sistema nerviós ..................................... 18 

       2.1.4.2 Mecanismes de la sacietat a llarg termini .......................................... 19 

  

   2.2 La mesura de la sacietat ..............................................................................  19 

     2.2.1 L’índex de la sacietat (SI) (The Satiety Index of Common Foods) ........... 19 

     2.2.2 El factor de plenitud (FF) (The fullness factor) ........................................ 20 

     2.2.3 La mesura de la sacietat en relació a la resposta hormonal ................... 22 
  

   2.3 La fibra ......................................................................................................... 23 

     2.3.1 Classificació de les fibres ......................................................................... 23 

       2.3.1.1 Les fibres solubles .............................................................................. 23 

       2.3.1.2 Les fibres insolubles ........................................................................... 24 

     2.3.2 Efectes generals de la fibra en l’organisme ............................................ 25 
  

   2.4 Les propietats de la ceba ............................................................................. 26 
  

 



 

 
 

 

3. DISSENY EXPERIMENTAL .................................................................................. 27 
  

   3.1 Hipòtesis ...................................................................................................... 29 
  

   3.2 Metodologia ................................................................................................ 30 

     3.2.1 Introducció .............................................................................................. 30 

     3.2.2 Extracció de les mostres de sang ............................................................ 31 

       3.2.2.1 Mètode utilitzat durant les sessions .................................................. 32 

       3.2.2.2 Obtenció del plasma .......................................................................... 33 

     3.2.3 Mètode de detecció d’hormones ........................................................... 34 

        3.2.3.1 Preparació de l’immunoassaig .......................................................... 36 

        3.2.3.2 Procediment de l’immunoassaig ....................................................... 38 

        3.2.3.3 Obtenció de resultats del Milliplex ................................................... 40 

     3.2.4 Test subjectiu sobre el nivell de sacietat ................................................ 41 
  

4. RESULTATS ........................................................................................................ 46 
   

   4.1 Evolució de la resposta de glucèmia en sang .............................................. 46 
  

   4.2 Evolució de la resposta de les hormones de la sacietat en sang ................. 55 
  

   4.3 Respostes subjectives dels voluntaris de la prova de sacietat .................... 62 
  

5. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS ............................................................................. 64 
  

   5.1 Valoració de les proves objectives ............................................................... 64 

     5.1.1 Glicèmia en sang ..................................................................................... 64 

     5.1.2 Anàlisi de les hormones de la gana i la sacietat ...................................... 67 

     5.1.3 Comparació de les tres galetes respecte cada una de les hormones ..... 70 
  

   5.2 Valoració de la prova subjectiva .................................................................. 73 
  

6. CONCLUSIONS .................................................................................................. 79 
  

7. VALORACIÓ PERSONAL ..................................................................................... 81 
  

8. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 82 
  

9. ANNEXOS   
  
  
 

  

 



El secret de la ceba 

5 
 

1.-INTRODUCCIÓ: 

En el camp de la nutrició, cada cop hi ha més interès per part de la societat en el tipus 

d’alimentació que forma part de la dieta quotidiana. Moltes persones paren atenció i 

es preocupen per la salut i els bons hàbits. La publicitat i els cànons de la societat 

occidental avisen del perill del sobrepès, de les malalties relacionades amb el 

colesterol, els greixos, els sucres, l’obesitat i, en general, tot el que està relacionat amb 

l’aspecte saludable. Així, progressivament, aquests avisos es van incorporant en la 

mentalitat col·lectiva i afecten els criteris per a la selecció dels aliments que conformen 

les menjades. 

En la major part dels països avançats, l’obesitat és cada cop més present. Moltes de les 

persones que la pateixen no deixaran aquest estat al llarg de la seva vida, amb la 

incomoditat que això representa i la pèrdua de qualitat de vida. A més, cal tenir en 

compte les malalties associades que patiran les persones amb un excés de sobrepès. 

L’augment d’aquesta situació esdevindrà, a mig termini, un problema de salut pública.1 

No són pocs els grups de recerca en nutrició que estudien la manera d’ajudar a 

combatre l’obesitat. Una de les línies de treball que està plantejada en aquest sentit 

analitza els tipus d’aliments i els beneficis que tenen sobre la salut. Darrerament, 

algunes recerques s’han fixat en els avantatges que tenen les dietes que estan basades 

en aliments que contenen fibres vegetals.  

Les qualitats de la fibra són nombroses i molt diverses, ja que ajuda a reduir la ingesta  

perquè no sigui tan calòrica; permet regular els nivells de colesterol en sang, tant el 

HDL, però sobretot, el LDL, coneguts com a “colesterol bo” i “colesterol dolent”, 

respectivament. També té efectes saciants, ja que redueix la sensació de gana a mig 

termini, cosa que és de gran ajut per a les persones que han de reduir la ingesta 

calòrica, per condicions com el sobrepès. Finalment, la fibra també facilita el trànsit 

intestinal, motiu pel qual esdevé un valor molt important per a la salut general del cos. 

Tot i això, cada tipus de fibra actua en l’organisme d’una manera diferent. Ara, la 

investigació es centra en trobar i comprendre quins aliments aporten millors beneficis 

d’acord amb les característiques i qualitat de la seva fibra. A la Universitat de Lleida, en 

l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), el grup de recerca Nutren Nutrigenòmics fa 

temps que estudia l’efecte que produeix la fibra de la ceba en la regulació del 

colesterol sobre les persones i ha obtingut resultats molt notables. Fruit de la seva 

recerca, han pogut crear i patentar un aliment, anomenat Fibraceb, que conté un alt 

grau de fibra de ceba i que manté les característiques i avantatges esmentats 

                                                           
1
 L’OMS descriu i adverteix dels perills que representa l’augment de l’obesitat a nivell mundial i com 

podria prevenir-se. Vegeu-ho a la Nota descriptiva 311, sobre obesitat i sobrepès: 
http://goo.gl/m1OHSW. 

http://goo.gl/m1OHSW
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anteriorment. De fet, la recerca cada cop més aprofundida sobre la fibra de la ceba va 

revelant noves qualitats i noves aplicacions que fins ara eren desconegudes.  

L’objectiu d’aquest Treball de Recerca està relacionat amb una petita parcel·la 

d’aquest estudi més ampli, i pretén esbrinar i conèixer si les persones que prenen 

aquest compost amb fibra de ceba redueixen significativament la seva sensació de 

gana, tal com s’esdevé amb altres fibres vegetals. De ser així, s’afegiria un nou valor a 

les raons que ja es coneixen per tal d’incorporar aquest aliment a la dieta de les 

persones que volen tenir el seu pes sota control. 

Per altra banda, la motivació que m’ha portat a escollir aquest treball té relació amb el 

meu interès per la nutrició i, en general, per la salut, camps en els quals m’agradaria 

dedicar els meus estudis universitaris. 

En línies generals, el present treball es divideix en els següents apartats: 

-Marc teòric, on s’expliquen els conceptes bàsics relacionats amb aquesta recerca. 

-Metodologia i disseny experimental, on es formulen diverses hipòtesis i s’expliquen 
els procediments que s’han seguit per dur a terme els experiments que han de 
permetre validar les hipòtesis. 

-Resultats, on es presenten els resultats obtinguts en les proves experimentals i on es 
processen per tal de ser analitzats. 

-Discussió, on es comparen i es relacionen els diferents resultats a fi d’arribar a unes 
conclusions que validin o descartin les hipòtesis plantejades. 

-Conclusions, on es presenten els resultats més importants de la recerca 
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2.-MARC TEÒRIC 

 

2.1 La gana i la sacietat: 

 

2.1.1 Definició de gana: 

La gana és l’instint comú de tots els éssers vius per a la conservació de la seva 

existència que obeeix a la falta d’ingesta d’aliments, és a dir, és la necessitat de menjar 

purament per mantenir l’homeòstasi, que és l’equilibri necessari per al manteniment 

de les variables internes, estàtiques i dinàmiques, per a la vida del nostre cos. La gana 

es detecta en l’organisme per mitjà de diversos indicadors objectius com la glucèmia, 

la insulina, el glucagó i l’estimulació hipotalàmica, entre altres. 

La gana no s’ha de confondre amb la sensació d’apetit2, que és de tipus subjectiu, i 

també indueix a les persones a menjar. En aquest cas, es tracta d’un hàbit après i està 

influït pel medi social i cultural en què viu una persona. L’apetit es pot dominar per la 

pròpia voluntat individual i, a diferència de la gana, es dóna bàsicament per 

l’estimulació dels sentits, mitjançant l’olfacte, la vista, el tacte, el gust... L’apetit, per la 

seva condició subjectiva, només es pot detectar per mitjà d’una introspecció i de 

l’anàlisi de les sensacions que té una persona en relació amb el fet de menjar. 

Els mecanismes reguladors de la gana i de la sacietat són processos complexos, en els 

quals intervenen el cervell i els sentits, el sistema nerviós perifèric, els òrgans de la 

digestió (en particular, l'estómac i el pàncrees), sense comptar amb innombrables 

neurotransmissors i hormones. 

 

2.1.2 Definició de sacietat: 

Quan una persona ha ingerit aliments i l’han satisfet, queda la sensació en el seu cos 

de no tenir ganes de seguir menjant. És el que anomenem sacietat i consisteix en una 

resposta que es pot qualificar d’homeostàtica, ja que la genera el propi cos de manera 

natural quan es cobreix satisfactòriament la demanda d’aliment. 

La sacietat es defineix, doncs, com la sensació positiva que s’experimenta després 

d’haver satisfet un desig o una necessitat fisiològica que, en el cas del present estudi, 

és el fet de menjar. En definitiva, la sacietat és l’experiència fisiològica i psicològica 

d’absència de gana. 

                                                           
2
 Segons el Termcat, l’apetit és una tendència envers allò que satisfà les pròpies necessitats, 

especialment les de la generació i les de la digestió. En el cas de la digestió, correspon a l’atracció per un 
aliment i el plaer que se sent en menjar. L’apetit és d’essència psicològica mentre que la gana denuncia 
una necessitat fisiològica d’aliments. 
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2.1.2.1 Sacietat i saciació: 

És important diferenciar la sacietat (en anglès, Satiety) de la “saciació” (de l’anglès, 

Satiation)3. La Saciació es refereix a la sensació de “plenitud” que es produeix després 

d’estar menjant un àpat i que promou l’aturada de la ingesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representació dels estats de sacietat i saciació, en relació a un àpat4 

 

Tal i com s’observa en la figura 1, la saciació té lloc en el moment que es finalitza la 

menjada (Lunch), mentre que la sacietat és l’absència de gana que permet 

l’abstinència fins a la següent ingesta d’aliments. 

 

                                                           
3
 La paraula anglesa Saciation, no té una correspondència lèxica exacta en llengua catalana. Per aquest 

motiu, a partir d’ara, utilitzarem la paraula “saciació” com a neologisme català equivalent 
4
 Font: Benelamb, B. (2009) 
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2.1.2.2 Les fases de la sacietat: 

El procés de sacietat no té lloc de forma instantània, sinó que es desenvolupa al llarg 

d’un temps determinat. En el seu transcurs, es poden observar quatre fases ordenades 

en el temps: Fase sensorial, fase cognitiva, fase postingesta i fase postabsorció. Vegeu-

ho representat en la figura 2: 

 

Figura 2: Les fases de la sacietat representades en el temps5 

 Fase sensorial: La primera pertany a tots aquells estímuls que arriben en forma 

d’olor, de sabor, visió, textura, temperatura, entre altres, i que també poden 

influir a curt termini en la ingesta. 

 Fase cognitiva: La segona etapa representa la influència que tenen les creences 

culturals del propi individu i que poden inhibir la gana a curt termini. 

 Fase postingesta: En aquesta fase s’hi inclouen processos com la distensió 

abdominal, el buidatge gàstric, l’alliberació d’hormones i l’estimulació de 

receptors en tot el tracte gastrointestinal. 

 Fase postabsorció: Comprèn els mecanismes que incrementen metabòlits (com 

per exemple, la insulina) després de l’absorció. Aquests dos últims mecanismes 

influeixen en la sacietat a llarg termini. 

 

                                                           
5
 Gràfica adaptada a partir de Blundell, J. et al (1987) 
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2.1.3 Sistemes implicats en la sacietat: 

La sacietat és el resultat d’un procés complex en el qual intervenen diversos sistemes 

que interactuen des del moment que s’ingereixen els aliments fins al seu aprofitament 

per al cos. Aquests sistemes són l’aparell digestiu, el sistema nerviós i el sistema 

endocrí. 

 

2.1.3.1 L’aparell digestiu: 

És un sistema d’òrgans responsable de 

consumir i digerir els aliments, absorbir els 

nutrients i expulsar els residus que se’n 

deriven. Des del punt de vista anatòmic, el 

sistema digestiu pot dividir-se en el tub 

digestiu i els òrgans digestius accessoris: 

El tub digestiu s’estén des de la boca fins a 

l’anus i consta de la cavitat bucal, la faringe, 

l’esòfag, l’estómac, l’intestí prim i l’intestí gros. 

Els òrgans digestius accessoris inclouen les 

dents, la llengua, les glàndules salivals, el fetge, 

la vesícula biliar i el pàncrees. 

De les parts anomenades, en termes de 

sacietat, destaquen l’estómac i l’intestí que és 

on es fabriquen la majoria de les hormones i 

pèptids que hi intervenen, i on es generen els 

estímuls nerviosos implicats en aquest procés. 

Al llarg d’aquest sistema es duen a terme sis funcions bàsiques: 

 Motilitat: Fa referència al moviment dels aliments al llarg del tub digestiu. 

 Secreció: Inclou secrecions exocrines (aigua, àcid clorhídric, bicarbonat i enzims 

digestius que es secreten al tub digestiu) i endocrines (hormones reguladores 

del sistema digestiu secretades a l’estómac i a l’intestí prim).6 

 Digestió: Transformació dels aliments en subunitats més petites per a ser 

absorbides. 

 Absorció: És el pas dels productes de la digestió a la sang o ala limfa. 

 Emmagatzematge i eliminació: Es tracta de l’emmagatzematge temporal i 

l’eliminació posterior dels residus. 

 Barrera immunitària. 

                                                           
6
 Les hormones endocrines del sistema digestiu s’expliquen més endavant, en l’apartat 2.1.4 

Figura 3: Representació de l’aparell 

digestiu 
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2.1.3.2 El sistema nerviós: 

A nivell anatòmic, el sistema nerviós presenta dues parts: el sistema nerviós central 

(SNC) i el sistema nerviós perifèric (SNP). 

 El Sistema Nerviós Central (SNC) està 

constituït per l'encèfal i per la medul·la 

espinal. Ambdós òrgans estan protegits per 

ossos (crani i columna vertebral) i recoberts 

per membranes protectores. El SNC és 

l'encarregat de rebre i d’interpretar els 

impulsos sensitius i generar els impulsos 

motors. 

 

 

 

 

 El Sistema Nerviós Perifèric (SNP) és el 

conjunt de nervis que connecten el sistema 

nerviós central (l'encèfal i la medul·la espinal) 

amb les diverses parts del cos. Els nervis són 

llargs feixos de fibres constituïdes pels axons 

de diferents neurones. 

 

 

 

 

A nivell fisiològic, es pot distingir entre el sistema nerviós somàtic i el sistema nerviós 

autònom. Aquest darrer està format per uns centres localitzats en el sistema nerviós 

central i la seva funció és regular diferents activitats dels aparells circulatori, digestiu... 

L’ hipotàlem n’és el centre principal i té una funció important en el control endocrí, ja 

que regula el funcionament de la hipòfisi (glàndula endocrina). Aquest sistema es 

diferencia de la resta del sistema nerviós, ja que no està controlat per la voluntat. 

El sistema nerviós autònom desenvolupa diferents funcions automàtiques i s’organitza 

en un sistema doble: el sistema simpàtic i el sistema parasimpàtic: 

 Sistema simpàtic, que actua durant l’estat d’urgència o tensió: s’accelera el 

batec cardíac, hi ha molta despesa energètica i s’incrementa la pressió 

sanguínia en les vísceres, la qual dóna lloc a la pal·lidesa corporal. 

 Sistema parasimpàtic, l’activació del qual constitueix un estalvi energètic: fa 

disminuir el nombre de batecs cardíacs, provoca un descens de la pressió 

Figura 4: Representació del SNC 

Figura 5: Representació del SNP 
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sanguínia i estimula el sistema digestiu per a l’eliminació de restes alimentàries. 

És el que predomina en els moments de relaxació. 

 

2.1.3.3 El sistema endocrí: 

El sistema endocrí és el conjunt de glàndules endocrines que produeixen i secreten les 

hormones a la sang. D’aquesta manera s’aconsegueix una resposta generalitzada (que 

afecta un gran nombre de cèl·lules, òrgans i teixits) i sostinguda (d’efectes prolongats), 

diferenciant-se en això del sistema nerviós. Les principals glàndules implicades en 

aquest sistema es representen en la figura 6, tot i que hi ha altres teixits que també 

poden actuar secretant hormones endocrines. 

 

 

Figura 6: Representació del Sistema Endocrí Humà7 

Les hormones formades per aquestes glàndules són substàncies químiques 

(normalment amb estructures lipídiques, peptídiques o mixtes) que actuen com a 

missatgers químics. Les hormones circulen per la sang i són captades o s’uneixen a 

receptors específics dels teixits diana que permeten produir determinades respostes. 

En l’apartat 2.1.4.1.1, s’expliquen específicament aquelles hormones que tenen relació 

amb la sacietat. 

Les hormones són agents molt importants en la regulació de la gana, la sacietat i el 

balanç energètic,  que s’integren juntament a la resta de senyals (per exemple els 

impulsos nerviosos),  a nivell de l’hipotàlem. Per tant, el sistema s’estructura amb una 

                                                           
7
 Font: Gelonch, N.; Serra, M. (2009) 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A0ndula_endocrina
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complexa xarxa de senyals neuroendocrins, que inclouen senyals moleculars de curta i 

de llarga durada, així com altres factors de tipus sensorial i mecànic. Els senyals de 

curta durada són, majoritàriament, les hormones del tracte gastrointestinal que 

regulen la quantitat d'aliment consumit en cada temps de menjar. Els senyals de llarga 

durada reflecteixen la mida de la reserva de greix. 

 

2.1.4 Mecanismes de la sacietat: 

Els humans obtenim els nostres nutrients a partir de matèria orgànica del medi. Per 

aquest motiu, és necessària una regulació de la gana i la sacietat, ja que cal mantenir 

l’homeostasi (conservar el pes corporal) i el balanç energètic, que és l’equilibri entre 

les quilocalories (Kcal) ingerides i les Kcal que es gasten amb l’activitat diària i el 

metabolisme basal. Quan la regulació de la gana i la  sacietat no es produeix 

adequadament, poden produir-se malalties com ara la desnutrició o l’obesitat.  

Aquesta regulació es troba condicionada per una sèrie d’interaccions internes que 

contribueixen a mantenir l’homeostasi i el pes corporal. Tal i com es representa en la 

figura 7, la informació de l’estat energètic, sacietat, etc, procedents de les hormones i 

els estímuls nerviosos (senyals neuroendocrines) s’integren en el sistema nerviós 

central (SNC) que envia senyals als diversos òrgans en sentit anabòlic (augment de la 

ingesta, emmagatzematge de greix…) o catabòlic (sacietat, consum de greix…) en 

funció de l’estat i les necessitats de l’organisme. 

 
 

Figura 7: Representació del mecanisme de regulació de la gana i la sacietat 

Tots els mecanismes que controlen específicament la sacietat s’integren en una regió 

del centre del cervell anomenada hipotàlem, més concretament, en algunes de les 
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seves parts. L’hipotàlem és una glàndula amb múltiples funcions, com ara la regulació 

del sistema endocrí, del ritme circadiari, de les emocions, etc. D’entre aquestes 

funcions, destaquen les relacionades amb la gana i la sacietat, ja que en aquesta 

glàndula es on es troben els centres específics que les controlen: 

 El centre de l’apetit que està situat a l’hipotàlem lateral i és el que fa 

augmentar el desig de menjar. És per aquest motiu que, quan es danya 

l’hipotàlem lateral, es produeix l’anorèxia severa i la pèrdua de pes corporal. 

 El centre de la sacietat és troba en el nucli hipotalàmic ventromedial. Quan es 

fan malbé els nuclis hipotalàmics ventromedial i paraventricular s'originen 

processos d’hiperfàgia i obesitat. 

En aquest últim és on convergeixen els diferents mecanismes que regulen la sacietat i 

en el qual es produeix la resposta a tots aquests estímuls que donen lloc a la sensació i 

al grau de sacietat. Els diferents mecanismes esmentats es poden classificar depenent 

del temps de durada de la seva acció: Mecanismes a curt i a llarg termini (figura 8). 

 
Figura 8: Esquema dels mecanismes que regulen la sacietat8 

                                                           
8
 Font: Serrano, JC (2011) 
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2.1.4.1 Mecanismes de la sacietat a curt termini: 

Aquests mecanismes es promouen a partir del moment de la saciació (vegeu l’apartat 

2.1.2.1), és a dir, després de l’aturada de la ingesta produïda per la sensació de 

plenitud. Els diferents mecanismes implicats en la saciació a curt termini es classifiquen 

en funció del sistema al qual pertanyen: Sistema digestiu, sistema nerviós, el sistema 

endocrí. Aquests mecanismes són els que centren l’atenció del present treball, donat 

que són els determinants de la sensació que indueix a no continuar menjant i del 

temps posterior, en el qual no es produirà la gana. El seu estudi pot proporcionar 

indicis per comprendre i aprofundir en el procés de la saciació. A continuació es 

descriuen els mecanismes més importants que hi intervenen. 

 

2.1.4.1.1 Mecanismes associats a l’aparell digestiu: 

 Nutrients essencials absorbits i presents en la sang: 

Hi ha una sèrie de nutrients que, en ser absorbits al plasma a través de l’intestí, 

esdevenen senyals que actuen de forma determinant en la saciació a curt termini. 

Els receptors químics gastrointestinals que es troben en el sistema digestiu 

produeixen aquests senyals que són transmesos a través del nervi vague fins a 

l’hipotàlem. És allí on s’integren i s’interpreten, i es dóna lloc a la saciació a curt 

termini.  

Els nutrients més importants en aquest sentit són la glucosa, que és un 

carbohidrat, la fenilalanina i el triptòfan, que són aminoàcids. Aquest últim podria 

establir una doble funció en ser el precursor de la serotonina, un neurotransmissor 

que es creu que pot estar relacionat amb la sacietat.  

 Hormones que intervenen en el procés de la digestió: 

Les hormones específiques que s’alliberen en l’aparell digestiu durant la digestió 

són nombroses i de tipologia diversa. Algunes d’elles es consideren directament 

relacionades amb les sensacions de sacietat o gana, com ara la Grelina, GLP-1, 

Leptina, Pèptid Y Y, CKK, PP, Amilina, GIP, Insulina. D’altres, en canvi, hi estan 

relacionades indirectament: Bombesina, Enteroglucagó, Somatostatina, Secretina. 

Les hormones directament implicades s’encarreguen de regular la sacietat o la 

gana, de vegades inhibint la gana, d’altres vegades generant-la. Segons aquestes 

dues tasques, les hormones es poden classificar en hormones anorexigèniques, 

que són aquelles que produeixen un efecte de reducció de la gana, i hormones 

orexigèniques, que són les que l’indueixen. En la taula 1 es pot veure la seva 

distribució segons les funcions esmentades. 
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Efectes de les hormones directament relacionades amb la ingesta d’aliments 

Hormones orexigèniques 
(indueixen la gana) 

Hormones anorexigèniques 
(redueixen la gana...) 

Grelina 
 

Neuropèptid Y (NPY) 
 

A curt termini: 
o Pèptid similar al glucagó tipus 1  

(GLP-1) 
o Pèptid YY (PYY) 
o Colecistoquinina (CKK) 
o Polipèptid pancreàtic (PP) 
o Amilina 
o Pèptid inhibidor gàstric  (GIP) 

 

A llarg termini: 
o Leptina 
o Insulina 

 

 

Taula 1: Relació de les hormones que intervenen directament en el procés digestiu 

Descripció de les hormones orexigèniques: 

o La Grelina és un pèptid alliberat per cèl·lules endocrines, majoritàriament 

dins de l'estómac. Interacciona amb la leptina per augmentar l'eficiència 

metabòlica d’ambdues i estimular la gana. Amb la ingesta d’aliment, els 

nivells de la grelina disminueixen. 

o El Neuropèptid Y (NPY) és el neuropèptid més abundant en el cervell. 

D’entre les seves múltiples funcions destaca l’associació entre alts nivells 

d’aquest pèptid i l’augment de la ingesta, encara que també participa en 

funcions com el ritme circadiari, la memòria i l’aprenentatge. 

 

Descripció de les hormones anorexigèniques: 

o -El  Pèptid similar al glucagó tipus 1 (GLP-1): És un pèptid  que es sintetitza 

per les cèl·lules de l’ili. Els seus principals efectes són estimular la sacietat i 

inhibir la ingesta alimentaria, actuant a través dels seus receptors que es 

localitzen al fetge i al nucli paraventricular de l’hipotàlem. El GLP-1 es va 

començar a estudiar en relació amb l'obesitat perquè es va creure que, en 

persones obeses, la secreció d'aquesta hormona disminuïa. Diferents 

estudis han demostrat que, en persones amb obesitats mòrbides, la 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Obesitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Obesitat_m%C3%B2rbida
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secreció de GLP-1 després dels àpats disminueix. La causa d'això no es 

coneix però pot estar relacionat amb el fet que, en guanyar pes, la 

resistència de la insulina augmenta. Així doncs, és possible que la 

disminució en les secrecions d'aquesta hormona porti a una situació 

d'insatisfacció de la gana i, per tant, contribueixi a l'augment de pes. 

o El Pèptid YY (PYY): Intervé en la digestió lenta, suprimeix la gana, i redueix 

significativament el consum d'aliments 

o Colecistoquinina (CCK): S'allibera al duodè en resposta a l'alt contingut de 

greix o  proteïnes dels àpats. Té funcions diverses en la digestió, però la que 

està relacionada amb  la gana és la resposta del cervell a aquesta hormona 

produint una sensació de plenitud o sacietat. 

o El Polipèptid pancreàtic (PP): Pèptid sintetitzat, estimulat per la ingesta 

proteica i la distensió gàstrica. Posseeix funcions reguladores de la secreció 

pancreàtica exocrina i del buidament de la vesícula biliar. El seus principals 

efectes són els d’estimular la sacietat i també, contribueix en els ritmes 

circadiaris. 

o L’Amilina funciona de manera coordinada amb la secreció d’insulina, i es 

segrega en el pàncrees en resposta a les menjades. L’efecte de l’amilina és 

el de reduir la ingesta d’aliments, disminuint el buidatge gàstric, i inhibint 

les secrecions de la digestió (àcid gàstric, enzims pancreàtics i secreció de 

bilis). L’amilina és la responsable dels efectes anorexigènics. 

o El Pèptid inhibidor gàstric (GIP) és un pèptid amb moltes accions 

fisiològiques. En relació amb el present treball, destaquen les funcions 

d’inhibició de la ingesta, a la vegada que promou la sacietat. Aquestes dues 

accions es duen a terme gràcies a la secreció del pèptid en el sistema 

nerviós central. A més, té una gran relació amb el GLP-1. 

A continuació, a la taula 2 es detallen, també, les hormones que intervenen 

indirectament en la regulació de la sacietat i la gana. Es considera que actuen de 

manera indirecta perquè influeixen en l’estimulació o en la inhibició de les 

hormones directes, condicionant-ne la seva acció. 
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Hormona/pèptid On es genera? Principals accions 

Bombesina Pàncrees 
Estimula l’alliberament d’hormones 

gastrointestinals, com la CCK i la gastrina. 

Enteroglucagó 
Intestí prim (colon i 

ili) i pàncrees 

Retarda el buidat gàstric i inhibeix la secreció 

d’insulina 

Somatostatina Estómac i pàncrees 
Inhibeix la secreció i l’acció de diverses 

hormones 

Secretina Duodè i jejú 
Ajuda a la secreció d’enzims i insulina. Inhibeix 

la gastrina i la secreció d’àcids gàstrics. 

 

Taula 2: Hormones amb funcions indirectes en la regulació de la gana i la sacietat 

2.1.4.1.2.-Mecanismes associats al sistema nerviós: 

Es distingeix entre els mecanismes que són propis del sistema nerviós de l’aparell 

digestiu i els processos sensorials. 

 -Els mecanoreceptors de la distensió són receptors que detecten estímuls físics, en 

aquest cas, la distensió de les parets de l’estómac. Principalment es troben en 

l’estómac i en el duodè. Aquests senyals s’envien mitjançant el nervi vague cap a 

l’hipotàlem (SNC). 

 Els quimioreceptors són uns receptors que detecten uns senyals químics específics. 

En aquest cas, es detecten productes de la digestió dels nutrients. Igualment, 

aquests estímuls ascendeixen pel nervi vague fins arribar a l’hipotàlem (SNC) on es 

produeixen senyals de saciació. 

Els sentits: Es creu que els sentits (integrats al SNC mitjançant impulsos nerviosos) 

també estan implicats en la sacietat. Així, el gust d’un aliment, la seva olor, l’aspecte o 

la textura podrien fer variar el grau de sacietat d’una persona. La interpretació 

subjectiva o altres aspectes com els culturals, podrien provocar per exemple, que 

s’associï un cert aliment amb el fet que provoqui molta sensació de plenitud. Tot i això, 

aquests paràmetres són difícilment mesurables i només s’han pogut comprovar en 

estudis subjectius.9  

                                                           
9
 Font: Serrano, JC (2011) 



El secret de la ceba 

19 
 

2.1.4.2 Mecanismes de la sacietat a llarg termini: 

Aquests mecanismes tenen una major relació amb el procés de sacietat, és a dir, 

actuen sobre el període de temps en què no es sent la necessitat de tornar a menjar 

després d’una ingesta. Té importància en el manteniment de l’homeòstasi per exemple 

en el manteniment del pes corporal i les reserves de greix. S’hi inclouen dos 

mecanismes: 

-L’acció de la leptina, que és una hormona sintetitzada en les cèl·lules del greix 

(adipòcits), i funciona com un "factor de sacietat" a l’hipotàlem per inhibir la conducta 

alimentària, al mateix temps que augmenta la despesa d'energia. La leptina sembla 

actuar, almenys en part, mitjançant la inhibició de la síntesi i l'alliberament d’NPY a 

l’hipotàlem. 

-L’acció de la insulina, que és una hormona peptídica secretada per les cèl·lules del 

pàncrees. Aquest mecanisme té un paper fonamental en la regulació del metabolisme i 

la glucèmia. També intervé en la sacietat mitjançant l’estimulació de factors com la 

CCK, per tant, constitueix una connexió entre la regulació de la gana i del metabolisme 

energètic a llarg termini, tot i que també està relacionada amb la sacietat a curt 

termini. 

 

2.2 La mesura de la sacietat 

L’estudi dels mecanismes de la sacietat i la saciació porten obligatòriament a buscar 

maneres per mesurar la gana. Els mètodes que s’han desenvolupat fins a l’actualitat es 

basen o bé, directament, a través la ingesta d'aliments o indirectament a través de 

sensacions subjectives, per a la qual cosa es requereix la participació del voluntari. 

Aquests dos mètodes i els índex utilitzats es descriuen a continuació.  

 

2.2.1 L’índex de la sacietat (SI) (The Satiety Index of Common Foods): 

L’any 1995, Susanne Holt i el seu equip, van establir el terme "Índex de sacietat" per 

descriure la sensació subjectiva de plenitud que es té després de la ingesta d'un 

aliment determinat. Holt va obtenir l'índex de sacietat de 38 aliments diferents, 

administrats en porcions de 240 calories exactes, a una sèrie de 10-13 voluntaris sans. 

Per minimitzar l'efecte subjectiu de l'aspecte dels aliments aquests van ser servits en 

una càmera opaca, a la mateixa temperatura i trossos de la mateixa mida. Després de 

la ingesta d'aquestes porcions es va permetre als voluntaris que mengessin per 

voluntat pròpia altres aliments, anotant acuradament les quantitats consumides i, 

cada 15 minuts van ser interrogats per comprovar si la seva sensació d’apetit coincidia 

amb el seu comportament de "pica-pica".  
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La porció de pa blanc equivalent a 240 calories va ser presa com a referència, 

assignant-li un valor de 100 al seu índex de sacietat. Els aliments que van generar 

menys sensació de sacietat que el pa, després de la seva ingesta, van rebre un valor 

inferior al índex de sacietat i els que van produir una major sacietat, un valor de l'índex 

major de 100. Com a regla general, com més satisfactòria és un menjada, menys 

necessitat hi ha de menjar addicionalment després, tot i que pot haver-hi casos 

excepcionals. 

Amb els resultats d'aquests primers estudis, Holt i col (1995) van publicar una primera 

taula d'índexs de sacietat. Els valors dels índexs de sacietat es classifiquen entre 0 i 

250, atribuint el valor de 100 al pa blanc. Com més gran és la puntuació, major és el 

poder saciant de l'aliment. 

 

2.2.2 El factor de plenitud (FF) (The fullness factor): 

Els investigadors de Nutrition Data10 van desenvolupar un model matemàtic que 

estima l'efecte saciant del menjar mirant les propietats nutricionals dels ingredients. 

D'acord amb la seva anàlisi, la sacietat està directament relacionada amb la densitat 

nutricional del menjar, en concret, la quantitat total de calories, proteïnes, fibra 

dietètica i greix per cada 100 grams. Usant aquest model, el laboratori Nutrition Data 

ha derivat una mètrica per poder estimar com de saciat et pots sentir després d’ingerir 

un menjar, fins i tot abans de ingerir-lo. 

El factor de plenitud, per tant, és un valor que t’indica com de saciat et sents després 

d’ingerir un aliment. Aquest valor es calcula a partir d’una formula matemàtica que 

obté números en un rang del 0 al 5, on 0 pertany a un aliment que no produeix sacietat 

i 5 un aliment que et produeix el màxim de sacietat. 

Nutrition Data va realitzar, també, una comparació entre el grau de sacietat obtingut 

amb la formula matemàtica i el que s’havia obtingut al índex de sacietat. Com que el 

factor la plenitud de cau dins del rang de 0 a 5. Per a aquesta comparació, els valors 

van ser augmentats en l’escala apropiada (60x) perquè coincidís amb el rang de l'estudi 

comparat. 

 

                                                           
10

 http://nutritiondata.self.com/topics/fullness-factor  

http://nutritiondata.self.com/topics/fullness-factor
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Figura 9: Comparació del factor de plenitud amb altres dades de sacietat ja obtingudes 

En el gràfic de la figura 9, les barres blaves representen els valors de sacietat obtinguts 

en l’índex de sacietat i la línea negra representa el factor de plenitud calculat per a 

cada aliment. D’aquesta manera es veu com de la fórmula matemàtica aplicada 

coincideix quasi en tots els aliments, amb alguna petita excepció. 

En termes generals, la sensació de sacietat varia en funció en de la quantitat d'aliments 

que la persona ingereix. No obstant això, de vegades no depèn només de la quantitat, 

sinó també de les característiques específiques de cadascun dels aliments que 

provoquen l’estat de plenitud. 

Hi ha tres factors concrets que poden estar presents en més o menys proporció en els 

aliments i que destaquen per la seva capacitat per influenciar considerablement en la 

sacietat: 

-Aigua: Els aliments que tenen un alt contingut en aigua promouen un sentiment de 

plenitud. Això és degut a que aquesta augmenta el volum dels aliments però no aporta 

calories. 

-Fibra: Com l’aigua, la fibra no aporta calories, però representa volum en els aliments; 

pel que pot promoure una sensació plenitud. La fibra no es digereix però té capacitat 

per retenir aigua en la seva estructura de manera que ajuda a afegir més volum i líquid 

a la femta. 

-Macronutrients: Clàssicament existia la creença que el greix era el macronutrient més 

implicat en la sacietat, per l’alt contingut calòric que aporta (9 Kcal/gram) en relació als 

altres macronutrients. No obstant això, investigacions recents indiquen que les 

proteïnes i els carbohidrats (4 Kcal/gram) semblen estar més relacionades amb la 

sacietat. 
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2.2.3 La mesura de la sacietat en relació a la resposta hormonal 

El present treball també pretén mesurar els valors de sacietat. El mètode objectiu es 

fonamenta en el comportament de les hormones relacionades amb la sacietat. Ara bé, 

les hormones no presenten una resposta sostinguda en el temps, ja que la interrelació 

entre elles i la interacció amb els múltiples processos de la digestió i dels factors 

psicològics hi tenen molt a veure. En la figura 10 es mostra el procés d’alliberament 

d’hormones en relació amb el temps transcorregut des de que s’està en dejú fins als 60 

minuts després d’haver ingerit l’aliment. D’aquesta manera es pot observar que les 

diferents hormones són secretades i enviades a l’hipotàlem en temps diferents. Cal 

tenir en compte, però, que aquestes són unes dades orientatives i que el temps pot 

variar segons la persona i la quantitat de la ingesta. 

 

Figura 10: Aparició significativa dels nivells d’hormona després de la ingesta 

Per aquest motiu, en el present estudi es duen a terme les extraccions de sang, per a la 

seva anàlisi, en el minut 0 (estat basal), en el minut 30 i als 60 minuts després de la 

ingesta.  
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2.3 La fibra: 

Es defineix la fibra com la part comestible de les plantes o dels hidrats de carboni que 

són resistents a la digestió i l’absorció a l‘intestí prim.  

La fibra dietètica inclou polisacàrids, oligosacàrids i substàncies associades a la planta. 

També, promouen efectes beneficiosos fisiològics i atenuen els nivells de colesterol i 

glucosa en sang11. 

 

2.3.1 Classificació de les fibres: 

Les fibres es diferencien entre elles per les propietats que les defineixen. Així, les fibres 

es poden classificar en funció de la seva composició química, la situació a la planta on 

es troba o les propietats fisicoquímiques. 

De manera general, però, les fibres es classifiquen segons dues de les seves propietats: 

el comportament en contacte amb l’aigua i la capacitat de fermentabilitat.  

Segons el comportament en contacte amb l’aigua les fibres poden ser solubles i 

insolubles, la qual cosa condiciona els seus efectes fisiològics. Pel que fa a la capacitat 

de fermentabilitat, els diferents tipus de fibres es divideixen entre les que són molt 

fermentables, les parcialment fermentables i les no fermentables. 

En el present treball, s’analitza la ingesta d’aliments que contenen fibra i un dels focus 

d’interès es centra en la característica de solubilitat d’aquesta fibra. A continuació 

s’explica com interactuen cada una d’elles en l’aparell digestiu. 

 

2.3.1.1 Les fibres solubles: 

La fibra soluble, en contacte amb l’aigua, forma un reticle12 on queda atrapada, 

originant solucions de gran viscositat. En la digestió, la fibra atrau l’aigua i la converteix 

en una barreja gelatinosa, fent que el procés digestiu sigui lent. La fibra soluble es 

troba en la civada, l'ordi, les nous, les llavors, les llegums i algunes fruites i verdures. 

S'ha comprovat científicament que aquest tipus de fibra disminueix els pics de 

glucèmia (glucosa en sang) generats pels aliments que la contenen i redueix el 

colesterol, fets que poden ajudar a prevenir futures malalties com cardiopaties, 

diabetis mellitus, entre d’altres.13 La figura 11 representa com la presència de fibra 

soluble atreu molècules d'aigua creant la xarxa o el reticle que impedeix que la glucosa 

                                                           
11

 Devries, JW et al. (2001) 
12

 Xarxa fina formada per cèl·lules, o per certes estructures dins de les cèl·lules, o per fibres de teixit 
connectiu o vasos sanguinis entre les cèl·lules 
13

 Slavin, J; Green, H. (2007) 
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sigui absorbida amb rapidesa per les cèl·lules intestinals, impedint així tenir pics de 

glucosa a la sang 

 

 
Figura 11: Representació de l’acció de la fibra soluble en el pas de la glucosa a la sang 

2.3.1.2 Les fibres insolubles: 

La fibra insoluble, en canvi, es caracteritza per la seva escassa capacitat per formar 

solucions viscoses. Es troba en aliments com el segó de blat , les verdures i les llavors 

integrals. Les fibres que es troben en la ceba que es tenen en compte en el present 

treball, també tenen un alt grau d’insolubilitat. Aquest tipus de fibra sembla accelerar 

el pas dels aliments a través de l'estómac i dels intestins, i li agrega volum a la femta. 

Les fibres poc solubles com la cel·lulosa, poden retenir aigua però la seva capacitat 

sempre es menor si es compara amb les fibres solubles. La figura 12 representa l'acció 

de la fibra insoluble, que tot i contribuir al volum fecal, no atrapa aigua i permet que 

l'absorció de glucosa per part de les cèl·lules intestinals sigui ràpida i completa, a 

diferència de la fibra soluble representada en la figura 11.  

 

Figura 12: Representació de l’acció de la fibra insoluble en el pas de la glucosa a la sang 
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2.3.2 Efectes generals de la fibra en l’organisme: 

En els últims anys, la fibra dietètica està guanyant en una gran importància en la 

nutrició degut que diversos estudis han demostrat que el seu consum prevé l’aparició 

d'algunes malalties pròpies dels països desenvolupats, i que s’anomenen malalties de 

l'opulència.  

Així, doncs, gràcies al consum de fibra dietètica es poden prevenir malalties com 

l’estrenyiment, la malaltia inflamatòria intestinal, el síndrome de l’intestí irritable, 

l’obesitat, la diabetis, alguns càncers, malalties coronàries, entre moltes altres. Tot i 

això, s’ha de tenir en compte que no totes les fibres tenen els mateixos efectes 

beneficiosos per a la salut. Les fibres solubles, per exemple, són molt útils per a la 

prevenció de l’obesitat, la diabetis o les malalties cardiovasculars, al contrari de les 

fibres insolubles, que tenen un millor efecte per controlar les malalties del tracte 

digestiu. 

 

 

Figura 13: Galeta utilitzada en la prova, amb fibra de ceba en la seva composició 

Pel que fa a la relació que té la fibra amb els processos de la sacietat, s’ha demostrat 

que la fibra ajuda a controlar la ingesta i la sacietat per diversos mecanismes, dels 

quals se’n destaquen dos. D’una banda, s’encarrega de reduir la velocitat del buidatge 

gàstric cosa que fa que l’estómac s’ompli més i per tant, que es produeixi una distensió 

gàstrica. Com a conseqüència es disminueix la gana i es prolonga la sensació de 

sacietat. Per altra banda, la fibra també afecta la secreció d’hormones i pèptids 

intestinals, com la colecistoquinina (CKK) i el pèptid relacionat amb el glucagó 1 (GLP-

1), que han demostrat actuar com a mediadors de l’activitat saciant.14 

                                                           
14

  Escudero, E.; González, P. (2006)  
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2.4 Les propietats de la ceba 

No és cap secret que la allium ceba, la planta de la ceba, és una hortalissa, el bulb de la 

qual s’ha convertit en un “imprescindible” de la dieta mediterrània i presenta unes 

propietats tant saludables com organolèptiques molt interessants.  

A nivell de macronutrients, la ceba, així com la gran majoria de verdures, té un alt 

contingut en aigua i fibra que destaca més que no pas el seu contingut en greixos, 

hidrats de carbó o proteïnes,. Aquest fet la situa al grup dels aliments “baixos en 

calories” (només 43 kcal/100g) i permet incloure-la en tot tipus de dietes amb 

diferents objectius. No obstant això, la ceba és extremament rica en vitamines, 

minerals i altres components com els flavonoides, els polifenols antioxidants que 

faciliten un correcte funcionament de l’organisme i podrien ajudar a prevenir 

determinades malalties. 

D’entre les propietats més importants per a la salut que se li atribueixen en la 

literatura científica15, es distingeixen: 

-Prevenció de l’osteoporosi. 

-Prevenció de malalties cardiovasculars. 

-Prevenció d’alguns tipus de càncer (com ara el càncer gàstric, el colorectal, el 

de laringe i el d’ovari). 

-Propietats antiinflamatòries i antihistamíniques. 

-Prevenció d’altres condicions relacionades amb el seu contingut en vitamines 

dels grups A, B i C. 

Moltes d’aquestes propietats, deriven d’un compost anomenat quercetina, que es 

troba especialment present en la ceba i és un dels flavonoides antioxidants més 

presents en la dieta humana. Es troba present en aliments com el raïm, el bròquil, el te 

i la poma, tot i que l’aliment ric en quercetina per excel·lència és la ceba i, més 

concretament, la ceba vermella. Per aquest motiu, entre d’altres, s’inclou la ceba entre 

els aliments més saludables que conformen la base de la piràmide alimentària. 

 

                                                           
15

 Fonts: NATIONAL ONION ASSOCIATION (2011). Vegeu, també, Ali, M et al. (2000) 
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3.-DISSENY EXPERIMENTAL 

Les característiques nutritives de la fibra i el seu efecte sobre l’organisme depenen de 

molts factors. D’entrada és important conèixer la quantitat de fibra ingerida i la seva 

tipologia16 en la composició total de la menjada, perquè a més de reduir la ingesta 

d’energia, es produeix un determinat allargament del temps de sacietat. 

Seguint aquesta premissa, el present treball pretén comprovar que diferents tipus de 

fibra tenen efectes saciants diferents segons la seva naturalesa. D’entrada es vol 

descriure com actua la fibra de la ceba sobre la gana de les persones, donat que no 

se’n coneixen les repercussions saciants en humans. Les altres dues fibres es prendran 

com a referència coneguda, en termes de sacietat i, per tant, funcionaran com a 

controls de relació. 

Per a dur a terme aquesta comparació, s’utilitzen diversos preparats alimentaris en 

forma de galetes dietètiques. Concretament, per a les proves d’aquesta recerca són de 

tres tipus: La primera galeta conté fibra insoluble procedent del segó del blat, una 

segona està composta de fibra soluble extreta del segó del Psyllium Plantago17, i la 

tercera conté, majoritàriament fibra insoluble, extreta de la ceba, amb un petit 

percentatge de fibra soluble.  

Per altra banda, en la part experimental d’aquest treball es comparen els valors 

saciants de cadascuna d’aquestes fibres en un grup d’11 persones adultes, sanes i amb 

una constitució normal.  

La galeta amb la fibra alimentària de ceba ha estat dissenyada i patentada pel grup de 

recerca NUTREN Nutrogènics, del Departament de Medicina Experimental de la UdL18. 

La composició d’aquesta galeta és una variació de la galeta dietètica, comercialitzada 

amb la marca SANAVÍ i anomenada “GalletaFruit con Ciruela”. Segons el fabricant19, 

aquesta galeta conté una bona quantitat de segó de blat, la qual cosa representa una 

presència de 5.5 g de fibra insoluble (cel·lulosa) per a cada 100 g de producte. La fitxa 

descriptiva del producte es refereix als beneficis nutricionals de la galeta en els 

següents termes: 

 

 

 
 

                                                           
16

 Ramos, N. (2002) 
17

 El Psyllium Plantago és una planta amb flor del gènere Plantago nativa de l'Iran i de l'Índia, però que 

també es troba en les regions mediterrànies. Des de fa molt temps es coneix els beneficis de la fibra de 

la seva llavor en el tractament de les afeccions digestives i en la reducció del colesterol. Font: Wärberg, J 

et al. (2009). 
18

  Serrano, J; Portero, M; Pamplona, R. (2014). 
19

 Sanavi (2015) 
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“Galletas rellenas con auténtica ciruela natural desecada, que nos aporta un complemento 

sano e ideal con todos los nutrientes de la fruta, fibra y cereales, y con el mejor sabor. Su 

gran aporte de fibra 21% (10% de fibra prebiótica -oligofructosa- , 5,5% de fibra 

procedente de la ciruela y 5,5% del salvado de los cereales) las hacen ideales para hacer 

nuestra dieta más equilibrada y ayudarnos a mejorar nuestro tránsito intestinal (efecto 

laxante natural).” 

Per a dur a terme el present estudi ha calgut disposar de tres tipus de galeta, entre les 

quals només hi hagués la diferència sobre les fibres que són motiu d’estudi. Vegeu-ho, 

a continuació, en la taula 3, amb els ingredients de cada una d’elles: 

Galeta Tipus de fibra Ingredients 

Blat 
 

(GalletaFruit 
amb pruna) 

Insoluble 
(Cel·lulosa) 

Prunes 36%, farina de blat, segó de blat, fibra prebiòtica 
(oligofructosa), sucre de canya integral, olis vegetals (soja i girasol, 
oliva verge 5,6%), sèrum de llet, gasificant (bicarbonat amònic i 
sòdic), clara d’ou, mel 0,5%, sal marina, aromes i emulgent 
(lectina). 

Psyllium Soluble 

Prunes 36%, farina de blat, segó de Psyllium plantago , fibra 
prebiòtica (oligofructosa), sucre de canya integral, olis vegetals 
(soja i girasol, oliva verge 5,6%), sèrum de llet, gasificant 
(bicarbonat amònic i sòdic), clara d’ou, mel 0,5%, sal marina, 
aromes i emulgent (lectina). 

Ceba 
Insoluble 70% 
Soluble 30 % 

Prunes 36%, farina de blat, fibra de ceba, fibra prebiòtica 
(oligofructosa), sucre de canya integral, olis vegetals (soja i girasol, 
oliva verge 5,6%), sèrum de llet, gasificant (bicarbonat amònic i 
sòdic), clara d’ou, mel 0,5%, sal marina, aromes i emulgent 
(lectina). 

 

Taula 3. Relació d’ingredients dels tres tipus de galeta 

Durant l’experiment es mesurarà la presència d’algunes hormones de la sacietat 

(descrites en l’apartat 2.1.4) en sang, en resposta a la ingesta de cada una de les 

galetes, per part dels diferents individus. Cal tenir en compte que hi pot haver variació 

de respostes d’acord amb la tipologia de les galetes, però també pot haver-hi 

variacions segons les característiques pròpies de cada un dels diferents voluntaris. Per 

tant, caldrà tenir en compte els resultats relatius de variació per a cada una de les 

persones que participen en l’experiment. 
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3.1 Hipòtesis 

Aquesta recerca es fonamenta en quatre hipòtesis: 

Hipòtesi 1.-El preparat amb fibra de ceba té la capacitat d’activar un efecte 

saciant, si més no, similar al de les fibres solubles.  

Hipòtesi 2.-L’efecte saciant de la fibra de ceba és tan prolongat en el temps 

com les altres dues fibres, encara que es tracti d’una fibra altament insoluble20. 

La justificació d’aquestes dues hipòtesis parteix de la premissa que, tot i 

que les fibres solubles són més saciants que les fibres insolubles, el 

disseny propi de la galeta podria mostrar propietats altament saciants, 

ja que s’ha demostrat pèrdua de l’augment de pes quan s’ha provat en 

ratolins al laboratori21. 

Hipòtesi 3.- La fibra de ceba té un major efecte saciant que les altres dues fibres 

segons la percepció subjectiva dels individus. 

La comprovació d’aquesta hipòtesi permetrà diferenciar els resultats 

obtinguts objectivament (mitjançant l’anàlisi d’hormones) amb els la 

percepció subjectiva dels voluntaris, ja que la sacietat és el resultat de la 

interacció de múltiples factors fisiològics i psicològics que no sempre 

concorden. 

Hipòtesi 4.-La galeta de ceba assoleix un grau d’acceptació del producte similar 

al dels altres preparats que contenen fibra. 

Aquesta hipòtesi vol corroborar la intervenció de factors subjectius de 

caire psicològic o d’altres de sensorials, tals com l’aspecte, el gust o 

l’olor de la galeta. Aquesta informació és important per a l’adequada 

incorporació de la galeta de ceba en les dietes corresponents. 

En el següent apartat sobre la metodologia, s’exposen les consideracions i els diferents 

procediments que es duran a terme per a la validació d’aquestes hipòtesis. 

                                                           
20

 Delargy HJ et al. (1997) 
21

 Vegeu la figura 1B de la memòria de la patent Combinación de fibra anticolesterolémica Font: Serrano, 
J; Portero, M; Pamplona, R. (2014).  
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3.2 Metodologia 

3.2.1 Introducció 

Tot i que s’han realitzat molts estudis sobre la sacietat, no s’ha descobert cap mètode 

que permeti obtenir resultats clars per explicar, de manera fiable, el funcionament de 

la sacietat. La gran quantitat de variables, tant físiques com psicològiques, i la 

interacció entre elles no ajuden a establir quines d’elles són realment importants i 

quines esdevenen col·laterals. 

Cal tenir en compte la complexitat que adquireix aquest tema quan parlem de 

variables psicològiques o culturals, ja que es tracta d’aspectes intangibles, molt 

complexos i es desconeix com intervenen en els mecanismes de la gana i la sacietat. El 

principal problema és determinar els factors culturals i socials que incideixen en el 

comportament dels individus en vers els aliments i les ingestes que han de realitzar. 

Tot i això, amb la recerca s’han desenvolupat tres tècniques o procediments que 

aporten informació, més o menys fiable, quan es requereixen dades sobre la sacietat 

que produeix un determinat aliment: 

1.-En primer lloc, la forma més visible d’avaluar la sacietat és determinant 

l’efecte que produeix una modificació en els hàbits alimentaris o en el consum 

de certs aliments en relació a la perduda de pes i analitzant l’aportació 

d’energia que això representa. Aquest mètode, però, té moltes limitacions, ja 

que es necessita un llarg període de temps per poder obtenir resultats i s’ha de 

fer sota un estricte control alimentari. 

2.-Per altra banda, també es pot avaluar la sacietat analitzant el comportament 

de diferents hormones després de la ingesta de determinats aliments. Aquest 

mètode es basa en l’extracció de mostres de sang i la posterior anàlisi per 

identificar la presència de les diferents hormones que poden intervenir en la 

sacietat. Les hormones que estan més directament relacionades amb el procés 

de la digestió, tal com s’ha explicat en el capítol 2, són la leptina, la grelina, la 

PYY, la GIP, la PP, la GLP-1 i la insulina. 

3.-Per últim, l’estudi de la sensació de gana o de sacietat des d’un punt de vista 

subjectiu es pot realitzar a partir un qüestionari (anomenat Test subjectiu) 

perquè el contestin els voluntaris. Aquests tests pretenen que cada individu faci 

una valoració del seu estat de gana o de sacietat entre dos valors extrems. 

Aquesta tècnica es realitza a partir de les anomenades escales anàlogues visuals 

(Visual Analogue Scales - VAS)22 i permet obtenir mesures objectives 

                                                           
22

 Flint, A. et al (2000). Vegeu també, Finlayson, G. (2015), apartat 2.3 
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quantificables a partir de sensacions d’ordre subjectiu, com ara les sensacions 

de l’apetit.  

La confecció d’aquest tipus de test estableix, per a cada ítem, una segmentació 

gradual de 0 a 10, distribuïda en una línia horitzontal. A l’inici i al final de la 

línia, s’hi indica la paraula que marca els valors extrems de la sensació en 

qüestió. 

En el cas del present treball solament s’han aplicat el mètode 2 (Anàlisi hormonal en 

sang) i 3 (Test subjectiu), degut a les limitacions temporals d’observació que comporta 

el primer mètode.  

Amb l’anàlisi hormonal i el posterior estudi de les dades obtingudes es pretén donar 

resposta a l’objectiu 1 i 2 d’aquest treball, explicades a l’apartat 3.1. Amb el test 

subjectiu i l’estudi posterior de les respostes, es farà una aproximació a l’objectiu 3 i 4 

d’aquest estudi, referit a les sensacions individuals de la sacietat i la gana. 

 

3.2.2 L’extracció de les mostres de sang 

Amb aquesta tècnica es pretén comprovar l’alliberament d’hormones, relacionades 

amb la sacietat, en el reg sanguini després que un individu hagi ingerit un aliment 

determinat. En el present estudi, aquest aliment consisteix en la ingesta de galetes 

dietètiques, baixes en calories i amb fibra vegetal en la seva composició. 

Per a l’obtenció de les mostres de sang, es citen els voluntaris en grups de 3 o 4 

persones, per tal que l’extracció pugui ser simultània. Es practicaran dos tipus 

d’extraccions: l’una per obtenir una gota de sang capil·lar, per a mesurar el nivell de 

glucèmia cada quart d’hora i, l’altra, requereix tres extraccions més grans, de 200 

microlitres, per tal d’obtenir suficient mostra per a l’anàlisi hormonal posterior en el 

laboratori.  

Aquesta sessió es realitza tres vegades amb el mateix individu, ja que el que es vol 

analitzar és el comportament de les hormones de sacietat davant de la ingesta de tres 

galetes diferents. Cal tenir en compte, que entre extracció i extracció ha d’haver passat 

un dia per una qüestió de protocol, per tant, s’ha de fer en tres dies alterns. 
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3.2.2.1 Mètode utilitzat durant les sessions 

1. Selecció de voluntaris: Per obtenir les mostres de sang, cal comptar amb l’ajuda 

de diversos voluntaris. A fi d’igualar el grup de persones voluntàries, s’ha 

establert un perfil de selecció concret:  

o Nombre de voluntaris: 11 

o Edat: Entre 18 i 55 anys 

o Sexe: Representació similar dels dos sexes 

o Índex de massa corporal (IMC)23: Entre 18,5 i 28 ( IMC normal).  

o Altres característiques: Persones sanes i no fumadores 

2. Requeriment per a la realització de la prova: Estar en dejú (entre 6 i 8 hores) 

3. Material necessari: 

 Guants de làtex  Llancetes 

 Glucòmetre  Tires reactives (test strips) 

 Alcohol sanitari  Cotó fluix 

 Tub d’extracció de sang capil·lar  Un got d’aigua (200-250 ml) 

 6 galetes (per persona)  Cronòmetre 

 

4. Extracció de sang: 

1. Es desinfecta amb cotó fluix impregnat d’alcohol sanitari el dit del qual s’ha 

d’extraure la sang. (No cal que sigui cap dit en especial) 

2. S’aplica compressió a la punta del dit i tot seguit es realitza la punció 

col·locant la llanceta damunt de la superfície del dit. 

3. Es col·loquen les tires dins del glucòmetre i s’hi apropa una gota de sang 

perquè pugui ser absorbida i el glucòmetre mesuri la glucosa en sang. 

4. Tot seguit, al mateix dit al qual s’ha realitzat la punció, s’efectua un 

massatge pressionant el dit des de la part inferior fins a la punta. D’aquesta 

manera es van produint gotes de sang que es recol·lecten en el tub 

d’extracció. S’han de recollir 200 microlitres de sang. 

5. Els voluntaris ingereixen les sis galetes en un temps inferior de deu minuts.  

6. A partir de la finalització de la ingesta es comencen a fer mesuraments de 

glucèmia capil·lar cada 15 minuts fins als 120 minuts (2 hores) i, 

addicionalment, es tornen a extreure 200 microlitres de sang als 30 i 60 

minuts. 

 

                                                           
23

 L'índex de massa corporal (IMC) és un índex del pes corporal en relació amb l'alçada. S'obté a partir 
del pes en quilos i l'alçada en metres al quadrat. (IMC=kg/m

2
) 
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Figura 14: Moment de l’extracció de sang, durant la prova 

 

3.2.2.2 Obtenció del plasma 

Cada cop que es realitza una extracció de sang (als 0, 30 i 60 minuts), immediatament 

després d’haver-la dut a terme, cal seguir el següent procés, aquest cop ja, al 

laboratori. 

1. El material necessari per aquesta prova és el següent: 

 Guants de làtex  Pipeta automàtica 

 Puntes per a la pipeta  Tubs de microcentrífuga 

 Congelador  Centrifugadora de laboratori 

 

2. Procediment de l’obtenció del plasma de la sang: 

1. S’agafen els tubets amb les mostres de sang i es col·loquen en una 

centrifugadora de laboratori. 

2. Es programa amb una potència de 5000 rpm durant 5 minuts, per tal de 

separar el plasma dels altres components de la sang. 

3. Un cop separat, s’empra una pipeta automàtica i s’extrau tot la capa de 

plasma que ha quedat en la part de dalt del tub (líquid de color groguenc). 

4. Es guarda el plasma en uns tubs més petits. 

5. Es congela ràpidament per tal de no perdre’n les qualitats i poder analitzar-

los quan sigui convenient. 

Tot aquest procés requereix un etiquetatge molt estricte per tal que no es confonguin 

les mostres corresponents a cada individu i se’n pugui facilitar la traçabilitat.  
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3.2.3 Mètode de detecció d’hormones 

Els kits utilitzats en aquesta recerca es basen en un principi similar a la tècnica ELISA. 

Les sigles ELISA fan referència a “l’assaig per immunoabsorció lligat a enzims” (enzyme-

linked immunosorbent assay). Es tracta d’una tècnica de laboratori que permet 

detectar petites partícules anomenades antígens24. Per a poder identificar els antígens 

s’utilitzen molècules amb dos components acoblats: un anticòs25 i un enzim amb 

propietats fluorescents. Es pot saber si l’anticòs unit a l’enzim fluorescent ha 

reconegut l’antigen que es vol mesurar mitjançant una màquina anomenada 

espectofotòmetre, que mesura el color de la fluorescència emesa. 

Aquesta identificació és molt específica, és a dir, els fragments no poden ser confosos, 

ja que els anticossos només s’uneixen al seu antigen concret. La figura 15 mostra un 

esquema del procediment d’una de les tècniques ELISA més utilitzades 26. 

 

 

Figura 15: Esquema de la tècnica ELISA 

 

La tecnologia Miliplex Map, que permet analitzar la presència i la quantitat de diversos 

metabòlits (hormones, proteïnes...) de manera simultània, mitjançant la utilització de 

microesferes de plàstic. Aquestes petites esferes, tenen una codificació fluorescent 

                                                           
24

 Un antigen és una molècula, generalment una proteïna o un polisacàrid, que pot induir a la formació 
d'anticossos. 
25

Els anticossos són glicoproteïnes molt específiques utilitzades de forma fisiològica pel sistema 
immunitari per identificar i neutralitzar elements estranys al cos, com ara bacteris, virus o paràsits. 
26

 Extret de Idexx (2013) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8cula
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A0rid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Anticossos
https://ca.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%AFna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_immunitari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_immunitari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bacteris
https://ca.wikipedia.org/wiki/Virus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A0sits
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específica i estan recobertes d’anticossos. A diferència dels mètodes tradicionals, del 

tipus ELISA, aquests kits permeten mesurar més d’un metabòlit a la vegada, tot i que el 

fonament és similar, per funcionar mitjançant anticossos i enzims fluorescents. En 

comptes d’utilitzar un espectofotòmetre com en el mètode ELISA, en aquest cas 

s’utilitza una màquina específica anomenada Luminex. En la figura 16 es representa un 

esquema del funcionament de la tecnologia Miliplex Map: 27 

 

Figura 16: Esquema de la tècnica Miliplex Map 

 

Tornant al present treball, en la concreció d’aquesta tècnica per poder fer l’anàlisi de 

les mostres de sang, cal seguir una sèrie de passos de preparació que es realitzen a 

partir d’uns kits que ja contenen tots els reactius necessaris per poder preparar les 

plaques de filtre. Posteriorment, una màquina especialitzada s’encarrega d’analitzar 

les mostres disposades en aquestes plaques. 

Els kits consten d’una placa de 96 pous en els quals es poden introduir les mostres de 

plasma. Per a dur a terme aquest estudi, s’utilitzen dos kits i, per tant, es poden 

analitzar 192 mostres diferents (cal restar-hi els controls de qualitat i els estàndards i, 

llavors, queda espai per a un total de 152 mostres). 
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 Extret de Taper (2015) 
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1. Relació del material necessari per a l’anàlisi de les mostres: 

 Guants de làtex  Diluent d’esferes 

 Micropipetes manuals de 
volums variables (de 5 μl a 
1000μl) 

 Plaques de filtre amb els 
pertinents segelladors 

 Estàndard d’hormones 
gastrointestinals 

 Tampó d’assaig (0.08% d’azida 
de sodi) 

 Controls de qualitat (1 i 2) 
d’hormones gastrointestinals 

 Tampó de rentat (0.05% de 
proclin) 

 Anticossos de detecció 
d’hormones gastrointestinals 

 Estreptavidina-ficoeritrina 

 Matriu de sèrum (0.08% azida 
de sodi) 

 Cronòmetre 

 Recipient  per mesclar els 
preparats 

 Aigua desionitzada 

 Puntes de diferents mides per 
a les micropipetes 

 Pipetes multicanal 

 Microtubs de propilè  Paper de filtre 

 Esferes d’antigrelina  Esferes d’antiinsulina 

 Esferes d’antiGIP 
 Esferes d’antipolipèptid 

pancreàtic 

 Kit per a calibració  Etanol 

 

2. Màquines emprades: 

 Agitador vòrtex  Vacuum filtration unit 

 Agitador de placa  Milliplex (detector d’hormones) 

 

3.2.3.1 Preparació de l’immunoassaig 

a. Cal·libratge de la màquina 

Per a poder fer aquesta experiment es necessita una màquina especialitzada 

que reconegui les diferents hormones. En aquest cas es tracta d’un aparell 

anomenat Milliplex analyzer connectat a Luminex SD i a un ordenador. 

Abans de començar la preparació de la prova, però, cal comprovar si l’aparell 

funciona i es troba en bon estat. També és molt important calibrar-lo. Per dur-

ho a terme és necessita tenir instal·lat en un ordinador el programa informàtic 

amb el qual es passen les dades (de la pròpia maquina a l’ordenador.) 
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1. Es posa en marxa l’aparell i l’ordinador. 

2. Cal esperar 30 minuts que la màquina “s’escalfi” i pugui començar a 

treballar. 

3. En acabar el temps, es selecciona l’opció de calibrar en el programa 

informàtic. 

4. Es segueixen les instruccions que l’ordenador va marcant. Consisteix a 

omplir una placa (que ja va juntament amb l’aparell) amb aigua, etanol i 5 

gotes de diferents reactius específics. 

5. Quan ja s’ha preparat, s’introdueix la placa a la màquina i es comença el 

procés de calibratge. 

6. En acabar, s’introdueix lleixiu en una ranura i es prem la tecla de netejat en 

el programa informàtic. 

7. Quan s’ha realitzat amb èxit tots els punts anteriors, la màquina ja està 

preparada per usar-la. (Tot i que fins que no s’usi, s’apagarà) 

b. Els reactius: 

1. Es barregen els quatre tubs que contenen les esferes al vòrtex durant un 

minut. 

2. Un cop barrejats, s’afegeix 150 μl de cada esfera d’anticòs  (grelina, insulina, 

PP i GIP) a la botella de mescla i s’afegeix el diluent d’esferes fins arribar a 

un volum total de 3 mL. És a dir, com que s’afegeixen 150 μl dels quatre 

anticossos resultarà un total de 600 μl i com que cal arribar als 3 mL (3000 

μl) falta afegir 2400 μl del diluent d’esferes. En acabar, cal barrejar el 

recipient de mescla mitjançant l’agitador vòrtex fins a obtenir una barreja 

homogènia. 

c. Els controls de qualitat:  

1. S’afegeix 250 μl d’aigua desionitzada a la botella de control de qualitat 1 i 

s’ha de fer el mateix procés en la botella de control de qualitat 2.  

2. Es sacsegen les dues botelles durant uns minuts i s’acaben de barrejar usant 

l’agitador vòrtex durant l’últim minut. 

3. Es deixa reposar durant 10 minuts abans d’usar la mescla. 

d. La matriu de sèrum:  

1. S’afegeix 1 mL d’aigua desionitzada a la botella que conté la matriu de 

sèrum liofilitzat. 

2. Es sacseja la barreja. 

3. Es deixa reposar durant 10 minuts per completar la reconstrucció. 

e. L’estàndard d’hormones gastrointestinals: 

1. S’agrega 250 μl d’aigua desionitzada en la botella que conté l’estàndard 

d’hormones (ST7). 

2. Se sacseja la barreja molt generosament. 
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3. Es deixa reposar durant 5 minuts. 

4. Es barreja tot el líquid mitjançant l’agitador vòrtex. 

5. Es prepara 6 microtubs de propilè i etiquetar-los tot escrivint en el tap 

“ST1”, “ST2”, “ST3” i així successivament per a poder diferenciar-los quan 

s’hagin d’usar. 

6. S’afegeixen 100 μl del tampó d’assaig a cada un dels 6 microtubs. 

7. Es prossegueix creant una dissolució a partir de l’estàndard 7 (estàndard 

d’hormones) seguint una sèrie en cadena: S’afegeix 50 μl de l’“estàndard 7” 

a l’“estàndard 6”, es barreja bé i es transfereixen  50 μl de l’“estàndard 6” a 

l’“estàndard 5”, es barreja bé i es prossegueix transferint 50 μl de 

l’“estàndard 5” a l“estàndard 4”, es barreja bé i s’afegeixen 50 μl  de 

l“estàndard 4” a l’“estàndard 3”, es barreja bé i s’afegeixen 50 μl  de 

l’“estàndard 3” a l’“estàndard 2”, es barreja bé i s’afegeixen 50 μl de 

l’“estàndard 2” a l’“estàndard 1”, es barreja bé.  Vegeu-ho gràficament en la 

figura 17: 

Figura 17: Representació de la dissolució dels estàndards d’hormones 

3.2.3.2 Procediment de l’immunoassaig: 

1. S’humitegen les dues plaques amb 200 μl del tampó d’assaig cada una. 

2. Es tanquen les dues plaques amb el segelladors i es situen a l’agitador durant 

10 minuts. 

3. S’elimina tot el líquid (tampó d’assaig) dels pouets creant el buit a la placa. (El 

que passa quan es crea el buit és que el canvi de la pressió atmosfèrica 

produeix una succió i fa que el líquid travessi el filtre.) Per realitzar aquest 

procés es fan servir una sèrie de tubs que estan connectats per una banda a 

una safata col·lectora i a un matràs d’Erlenmeyer per abocar tot el líquid 

després. 

4. S’asseca amb paper de filtre la part inferior de la placa per a poder eliminar les 

últimes gotes que queden. Es repeteix fins que no es mulli el paper de filtre. (Es 

deixa la placa damunt del paper de filtre i se li aplica pressió, i així 

successivament. Mai s’ha de donar la volta a la placa.) 

5. S’elabora una taula de les plaques, per tenir una referència de cada mostra i 

poder-la reconèixer després. Es deixaran els dos primers pouets buits. 
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6. S’afegeix en els pouets pertinents, 25 μl del control de qualitat 1, 25 μl del 

control de qualitat 2 i 25 μl per a cada un dels 7 estàndards que s’han preparat 

anteriorment. 

7. S’afegeix 25 μl de la solució de la matriu als estàndards, als controls, i als dos 

pouets buits. 

8. En tots els pouets restants s’hi afegeix 25 μl  de la botelleta del tampó d’assaig. 

9. Seguidament s’agrega 25 μl de les mostres que es volen analitzar. És important 

barrejar amb el vòrtex cada una de les mostres just abans de pipetejar-la en el 

pouet. 

10. Es barreja la botella de mescla que prèviament ja s’havia preparat i es pipeteja 

25 μl a cada pouet. Durant aquest procés cal sacsejar la botella 

intermitentment per evitar que s’assoli. 

11. Es segellen les plaques amb un adhesiu per evitar l’evaporació del líquid, 

després es tanquen amb la tapa i s’asseguren amb una mica de cinta adhesiva 

perquè no s’obrin.  

12. Es deixen les plaques en l’agitador tota la nit (16-18 h) a una temperatura de 40 

per incubar-les. 

13. Un cop passada tota la nit, s’eliminen tots els fluids de la placa mitjançant la 

tècnica del canvi de pressió atmosfèrica, amb el mètode del buit. 

14. S’afegeix amb una pipeta multicanal 200 μl del tampó de rentat a cada un dels 

pouets. 

15. S’elimina, altre cop, tot el líquid dels pouets a través de la filtració pel buit i, tot 

seguit, s’acaba d’eixugar amb paper de filtre. Aquests últims dos punts (14 i 15) 

es repeteixen tres vegades. 

16. Un cop s’han realitzat els tres rentats, s’afegeixen 50 μl dels detectors 

d’anticossos en cada un dels pous. 

17. Es tanquen les plaques amb la tapa i s’incuben amb agitació durant 30 minuts a 

temperatura ambient. 

18. S’elimina tot el líquid mitjançant el mètode del buit. 

19. Un cop ha finalitzat el temps, es tornen a rentar les plaques mitjançant 200 μl 

del tampó de rentat a cada un dels pouets. 

20. S’elimina tot el líquid per filtratge al buit i s’acaba d’escórrer amb paper de 

filtre. (S’ha de repetir el rentat tres vegades. Passos 19 i 20) 

21. Per últim cal incloure 100 μl d’un líquid extret de la pròpia màquina, en la qual 

posteriorment s’analitzaran les plaques, a tots els pous. 

22. Es mantenen les plaques en constant moviment, mitjançant l’agitador, fins al 

moment en què s’introdueixin a la màquina. 
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3.2.3.3 Obtenció de resultats del Milliplex 

Un cop les dues plaques ja estan preparades s’engega de nou la màquina Milliplex i es 

deixa 30 minuts per a la inicialització. Mentrestant es configura en el software de 

l’ordinador les anàlisis que es realitzaran. Segons les hormones que es volen analitzar 

es posen uns valors predeterminats o uns altres, tot i que aquets valors estan 

proporcionats pels propis kits.  

 

 

Figura 18: Màquina Milliplex utilitzada per obtenir els resultats 

Un cop s’ha creat una nova anàlisi en la memòria de l’aplicació i ja han passat els 30 

minuts, s’introdueix la primera placa i es comença l’anàlisi hormonal. Aquest procés 

dura aproximadament tres quarts d’hora i es necessari que la temperatura de la sala 

sigui d’uns 15 graus per evitar un sobreescalfament de la màquina. Quan finalitza 

l’anàlisi dels 96 pous, el propi programa guarda la taula amb els resultats en un format 

pdf. 

Quan s’acaba la primera placa s’han de realitzar exactament els mateixos passos per a 

l’anàlisi de la placa número 2. Transcorregut els temps, ja es tindran tots els resultats 

desitjats. 

Abans d’apagar la màquina, però, cal tornar a netejar-la introduint en la ranura 

pertinent unes gotes de lleixiu i prement la tecla de netejat en l’ordenador. En acabat, 

ja es pot apagar la màquina. 
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3.2.4 Test subjectiu sobre el nivell de sacietat 

Per completar l’estudi es necessari valorar també els nivells de sacietat pròpiament 

subjectius. En l’objectiu plantejat a l’inici del treball, requereix que els voluntaris de la 

prova participin explicant quines sensacions tenen, com es senten, com valoren el seu 

estat de sacietat o de gana abans i després de la ingesta d’unes galetes de fibra.  

Des d’un punt de vista fisiològic, l’anàlisi de les hormones de la sacietat, que s’ha 

descrit anteriorment, no comporta la participació dels voluntaris per valorar la 

informació que s’obté. En canvi, amb el test subjectiu, sí que cal que responguin 

conscientment, tot i que és probable que el criteri d’anàlisi sigui variable entre 

individus, encara que s’hagin donat les mateixes indicacions abans de contestar el test. 

Tenint en compte aquesta limitació, s’ha confeccionat un qüestionari per obtenir una 

informació que permeti correlacionar les dades objectives i la informació de la 

introspecció que facin els voluntaris sobre els diferents aspectes relacionats amb la 

sacietat. Segons els estudis subjectius sobre sacietat que s’han dut a terme fins a 

l’actualitat, és evident que no hi ha cap mesura universalment acceptada com a exacta 

per a graduar la sacietat28. No obstant això, s’ha mirat de confeccionar una enquesta 

amb 14 preguntes que s’adapten a l’objectiu d’aquest estudi.  

A més, en l’elaboració d’aquest test s’ha tingut en compte l’ús de termes senzills i 

comuns per evitar la confusió que podria portar l’ús d’expressions especialitzades, com 

ara sacietat o saciació. Per contra, s’ha buscat que les qüestions fossin clares i concises, 

i el test en general esdevingués fàcil per a les persones que s’hi sotmetessin.  

En definitiva, l’interès d’aquesta prova es troba en preguntar als individus sobre la seva 

sensació de sacietat després d’haver menjat les barretes. Els resultats que s’obtinguin 

d’aquest test subjectiu completaran els que s’han obtingut amb les anàlisis objectives. 

Vegeu, a continuació, el qüestionari que s’ha confeccionat: 

                                                           
28

 Font:  Karalus, M. (2011) 
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PROVA SUBJECTIVA SOBRE LA SENSACIÓ DE SACIETAT I GANA – formulari 1 

A.-Marca amb una creu l’ítem que més respongui al teu estat o sensacions 

1.-Sexe:      A. Home             B. Dona 

2.-Edat: 

A. 18 a 30 anys 
B. 31 a 50 anys 
C. 51 a 65 anys 

3.-T’ha agradat el sabor de la barreta? 

A. Ha estat molt costós de menjar-me-la 

B. No m’ha agradat 

C. No m’ha agradat gaire 

D. Ni m’ha agradat el seu gust ni m’ha desagradat 

E. M’ha agradat una mica 

F. M’ha agradat molt 

G. Estava exquisida 

4.-Com has trobat l’aspecte/aparença de la barreta? 

A. Tenia un aspecte fastigós 

B. No m’ha agradat (era molt poc apetible) 

C. Ni m’ha agradat ni m’ha desagradat 

D. M’ha agradat (era apetible) 

E. Tenia molt bon aspecte 

5.-Com has trobat l’olor de la barreta? 

A. Feia una olor molt desagradable 

B. Feia una olor desagradable 

C. No li he notat cap olor 

D. Feia una olor bastant bona 

E. Feina una olor molt bona 
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B.-Encercla en la línia, el valor que reconeixes sobre els següents enunciats (0 és gens 

i 10 és molt): 

7.-El nivell d’apetit que sents 

 

 

 

8.-El nivell de plenitud que sents 

 

 

 

9.-El desig de menjar qualsevol aliment 

 

 

 

10.-El desig de menjar la pròxima menjada (dinar) 

 

 

 

11.-El nivell d’energia que tens 

 

 

 

12.-El nivell d’ansietat que sents 

 

 

 

13.-Nivell de benestar que sents 

 

 

 

14.-Valora quan sovint penses en menjar 
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PROVA SUBJECTIVA SOBRE LA SENSACIÓ DE SACIETAT I GANA – formulari 2 

 

Identificació de l’aliment: _____________________________      Data: _____________ 

 

Tens gana abans de començar a fer les proves?  

 

 

 

 

Tens gana al temps 0?                SÍ                                    NO 

Tens gana al temps 30?              SÍ                                    NO 

Tens gana al temps 60?              SÍ                                    NO 

Tens gana al temps 90?              SÍ                                    NO 

Tens gana al temps 120?            SÍ                                    NO 

 

 

Tens gana en acabar les proves?  
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L’aplicació del test subjectiu cal que es realitzi de forma simultània a la sessió 

d’extracció de les mostres. L’obtenció de la informació subjectiva està condicionada a 

cada moment del procés de digestió de l’aliment ingerit i, per tant, és aleshores quan 

el voluntari pot valorar la sensació que té de gana o de sacietat. 

El primer formulari pretén assolir un coneixement de caire general sobre els voluntaris: 

s’indica el perfil personal dins del grup (sexe, edat), i la sensació de gust i de percepció 

dels aliments que han ingerit... En la segona part del primer formulari, a més, es 

demana que es valorin alguns dels factors psicològics i del nivell de sacietat un cop 

s’han menjat les galetes i que poden predisposar o condicionar el voluntari en la 

realització de la prova.  

Els voluntaris han de respondre aquest primer formulari tot sencer en el moment 

posterior a la ingesta de les galetes. Així, doncs, cada voluntari l’ha de contestar una 

vegada en cada sessió. 

Per altra banda, el segon test requereix una resposta concreta cada 30 minuts, de 

manera que la informació que s’obté es pot valorar en relació amb la dels altres 

moments. Amb aquest instrument es pretén constatar l’evolució de la resposta 

subjectiva, per contrastar-la amb la que s’obté, simultàniament, amb els valors 

fisiològics de les extraccions de sang. Les respostes adquireixen un valor gradual en el 

començament i en finalitzar la prova, mentre que es limiten a un valor qualitatiu 

(sí/no) en les altres demandes al llarg de la sessió. 
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4.-RESULTATS 

A partir de les proves realitzades, s’han obtingut un seguit de resultats que es 

presenten a continuació en diverses taules. No obstant, abans d’entrar en l’anàlisi 

detallada, és necessari fer esment d’una sèrie de consideracions referides a les dades 

obtingudes. 

En primer lloc, és evident que la mostra de població utilitzada per aquest treball és 

molt petita (11 persones), la qual cosa no permet extrapolar els resultats en un conjunt 

de població més gran. Per aconseguir-ho, serien necessaris molts més voluntaris i, 

aleshores, es tractaria d’un experiment amb unes dimensions molt més grans, cosa 

que superaria tant la durada com la disponibilitat dels recursos necessaris. 

En segon lloc, en una primera aproximació als resultats, es constata que la seva 

variabilitat és força alta i, a més, ho és en un doble sentit: 

 Variació dins de les persones, és a dir, diferències que es constaten en una 

mateixa persona en realitzar les extraccions de sang en tres dies diferents. Un 

exemple d’aquest fenomen s’observa en el nivell de glucèmia basal en situació 

de dejuni, malgrat que es realitzi a la mateixa hora i en unes condicions 

similars. 

 Variacions entre les persones, ja que en tenir una mostra de població amb unes 

característiques tan diferents (edat, sexe...), fa que s’obri un gran ventall de 

resultats que varien molt considerablement entre els diferents voluntaris, 

encara que es trobin en unes mateixes condicions de salut. 

Segurament, els resultats tenen una variabilitat molt elevada degut als múltiples 

factors, com ara l’exercici físic realitzat, l’edat, la ingesta anterior, les hores exactes de 

dejú... i moltes altres variables que es desconeixen. Sabent tot això, es caldrà 

considerar tots els resultats a partir d’aquestes limitacions. 

Els resultats que es presenten a continuació són de tres tipus: 

 Evolució de la resposta de glucèmia en sang 

 Evolució de la resposta de les hormones de la sacietat en sang 

 Respostes subjectives dels voluntaris de la prova de sacietat 

 

4.1 Evolució de la resposta de glucèmia en sang. 

La glucèmia és la quantitat de glucosa present en la sang i l’índex glucèmic mesura la 

capacitat glicèmica d’un glúcid, és a dir, la seva capacitat d’alliberar una quantitat de 

glucosa a la sang després de la digestió. En aquest treball no interessa tant l’índex 
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glucèmic de cada aliment ingerit sinó la resposta glucèmica en sang que s’obté durant 

un temps de dues hores, després d’haver ingerit les galetes amb la fibra. 

La presentació d’aquestes dades sobre la glucosa en sang de cada individu requereix 

un cert tractament perquè puguin ser analitzades. De fet, si no fos així, la variabilitat 

entre individus no permetria desenvolupar-ne l’estudi. En primer lloc cal igualar els 

valors de partida per poder constatar l’evolució al llarg del temps. Així, doncs, s’ha de 

restar el valor basal (en dejú) a tots els altres mesuraments, de manera que tots els 

resultats partiran d’un mateix punt.  

Quan s’han realitzat totes les restes, es calcula la mitjana aritmètica dels valors 

obtinguts en cada moment de l’anàlisi. La representació gràfica del comportament de 

la glucèmia per a cada fibra permet observar els diferents increments i davallades de 

glucosa en sang a mesura que transcorre el temps. 

No obstant, el procediment de comparació més eficient és el que s’aconsegueix 

calculant i comparant les àrees incrementals sota la corba (Incremental area under 

curve -IAUC)29. Per a realitzar aquest càlcul s’aplica la fórmula de l’àrea dels polígons 

(trapezis). D’aquesta manera es poden comparar les tres àrees i considerar si hi ha 

diferències significatives. Les fórmules que s’han aplicat en el present treball són les 

següents: 

 

Figura 19: Exemple del càlcul de l’àrea sota corba 

 

Àrea total= (A+B)*15/2+(B+C)*15/2+(C+D)*15/2+(D+E)*15/2+(E+F)*30/2+(F+G)*30/2 

Àrea del rectangle= A*120 

Àrea incremental sota la corba= Àrea total – Àrea del rectangle 

                                                           
29

 El procediment per al càlcul de l’àrea incremental sota la corba, està descrit a Brouns et al.:2005 i a 

Wolever (2004) 
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A continuació, es mostren sis taules. Les dues primeres (taules 4 i 5) pertanyen a les 

respostes obtingudes amb la galeta de blat i estan organitzades segons els valors reals 

de cada individu, és a dir, els valors que es van obtenir al realitzar l’experiment. 

Aquests diferents valors estan distribuïts en el temps i s’han calculat les àrees totals, 

del rectangle i incrementals (taula 4). 

En la taula 5, s’hi mostren els valors calculats, en els quals se’ls ha restat el dejú i s’ha 

equiparat al valor 0, en tots els moments de la prova i en tots els individus. A partir de 

les dades restades, s’ha calculat l’àrea incremental.  

Això mateix es fa en les dues taules següents (taules 6 i 7), que pertanyen a les galetes 

de fibra de ceba i a les dues últimes (taules 8 i 9) corresponents a les galetes de 

Psyllium Plantago. 
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Voluntaris
30 

Edat Sexe 0’ 15’ 30’ 45’ 60’ 90’ 120’ 
A.T. 

(Àrea 
total) 

A.C. 
(Àrea del 
rectangle) 

A.I. 
(Àrea 

incremen-
tal sota la 

corba) 

01 53 H 95 129 138 152 163 132 112 16305 11400 4905 

02 18 D 99 146 167 133 105 101 108 14445 11880 2565 

03 45 H 94 110 117 95 92 94 94 11835 11280 555 

04 50 D 103 115 136 121 136 100 100 13912,5 12360 1552,5 

05 37 H 94 98 107 111 93 95 97 11842,5 11280 562,5 

06 50 D 85 111 117 97 91 85 82 11340 10200 1140 

07 20 H 77 104 136 141 115 99 85 13125 9240 3885 

08 36 H 88 144 143 111 107 89 92 13087,5 10560 2527,5 

09 27 D 89 97 103 105 130 97 102 12607,5 10680 1927,5 

10 29 D 89 119 131 104 110 106 96 13072,5 10680 2392,5 

11 25 D 82 118 106 100 94 93 86 11670 9840 1830 

             

Mitjana 90,45 117,36 127,36 115,45 112,36 99,18 95,81 13022,04 10854,54 2167,50 

Desviació estàndard 7,54 16,54 19,42 18,99 22,61 12,33 9,43    

 

Taula 4: Valors de la glucèmia en sang (expressats en mg/dL) abans i després de la ingesta de les galetes amb fibra de blat 

                                                           
30

  Cada taula consta de 11 subapartats on s’indica a quin voluntari pertany cada dada (per un motiu ètic, no apareixen els nom dels voluntaris, sinó que a cada un d’ells s’ha 
donat un número de l’1 a l’11). 
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Voluntaris Edat Sexe 0’ 15’ 30’ 45’ 60’ 90’ 120’ 

A.I. 
(Àrea 

incrementa
l sota la 
corba) 

01 53 H 0 34 43 57 68 37 17 4905 

02 18 D 0 47 68 34 6 2 9 2565 

03 45 H 0 16 23 1 -2 0 0 555 

04 50 D 0 12 33 18 33 -3 -3 1552,5 

05 37 H 0 4 13 17 -1 1 3 562,5 

06 50 D 0 26 32 12 6 0 -3 1140 

07 20 H 0 27 59 64 38 22 8 3885 

08 36 H 0 56 55 23 19 1 4 2527,5 

09 27 D 0 8 14 16 41 8 13 1927,5 

10 29 D 0 30 42 15 21 17 7 2392,5 

11 25 D 0 36 24 18 12 11 4 1830 

Mitjana   
0,000 26,91 36,91 25,00 21,91 8,7 5,36 2167,50 

 

Taula 5: Valors de la glucèmia en sang (en mg/dL) abans i després de la ingesta de les galetes amb fibra de blat, equiparats a 0 
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Voluntaris Edat Sexe 0’ 15’ 30’ 45’ 60’ 90’ 120’ 
A.T. 

(Àrea 
total) 

A.C. 
(Àrea del 
rectangle) 

A.I. 
(Àrea 

incremen-
tal sota la 

corba) 

01 53 H 108 113 143 140 158 145 131 16620 12960 3660 

02 18 D 97 123 116 104 112 105 98 13012,5 11640 1372,5 

03 45 H 100 97 121 113 110 114 103 13155 12000 1155 

04 50 D 99 100 128 105 125 89 87 12525 11880 645 

05 37 H 92 97 104 89 96 92 93 11355 11040 315 

06 50 D 96 115 118 107 86 99 87 12030 11520 510 

07 20 H 84 110 153 137 117 100 96 13702,5 10080 3622,5 

08 36 H 100 143 121 115 113 95 98 13297,5 12000 1297,5 

09 27 D 89 96 119 125 130 115 112 13822,5 10680 3142,5 

10 29 D 95 123 131 101 104 109 110 13297,5 11400 1897,5 

11 25 D 92 119 132 116 91 90 88 12262,5 11040 1222,5 

             

Mitjana 95,64 112,37 126,00 113,82 112,91 104,82 100,27 13189,09 11476,36 1712,73 

Desviació estàndard 28,28 31,34 30,57 24,67 24,56 15,98 13,90    

 

Taula 6: Valors de la glucèmia en sang (expressats en mg/dL) abans i després de la ingesta de les galetes amb fibra de ceba 
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Taula 7: Valors de la glucèmia en sang (en mg/dL) abans i després de la ingesta de les galetes amb fibra de ceba, equiparats a 0 

Voluntaris Edat Sexe 0’ 15’ 30’ 45’ 60’ 90’ 120’ 

A.I. 
(Àrea 

incremental 
sota la corba) 

01 53 H 0 5 35 32 50 37 23 3660 

02 18 D 0 26 19 7 15 8 1 1372,5 

03 45 H 0 -3 21 13 10 14 3 1155 

04 50 D 0 1 29 6 26 -10 -12 645 

05 37 H 0 5 12 -3 4 0 1 315 

06 50 D 0 19 22 11 -10 3 -9 510 

07 20 H 0 26 69 53 33 16 12 3622,5 

08 36 H 0 43 21 15 13 -5 -2 1297,5 

09 27 D 0 7 30 36 41 26 23 3142,5 

10 29 D 0 28 36 6 9 14 15 1897,5 

11 25 D 0 27 40 24 -1 -2 -4 1222,5 

Mitjana   
0,00 16,73 30,36 18,18 17,27 9,18 4,64 1712,73 
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Voluntaris Edat Sexe 0’ 15’ 30’ 45’ 60’ 90’ 120’ 
A.T. 

(Àrea 
total) 

A.C. 
(Àrea del 
rectangle) 

A.I. 
(Àrea 

incremen-
tal sota la 

corba) 

01 53 H 104 119 158 131 148 122 115 15615 12480 3135 

02 18 D 85 108 117 100 99 107 89 12285 10200 2085 

03 45 H 87 111 114 107 102 99 97 12352,5 10440 1912,5 

04 50 D 84 95 115 94 90 86 91 11160 10080 1080 

05 37 H 87 96 99 95 104 96 102 11752,5 10440 1312,5 

06 50 D -  - - - - - - - - - 

07 20 H 82 108 122 122 118 94 91 12735 9840 2895 

08 36 H 95 125 137 121 91 87 92 12495 11400 1095 

09 27 D 89 106 118 113 114 103 102 12907,5 10680 2227,5 

10 29 D 91 117 117 112 100 102 101 12697,5 10920 1777,5 

11 25 D 95 110 112 103 91 84 95 11580 11400 180 

             

Mitjana 89,90 109,50 120,90 109,80 105,70 98,00 97,50 12558 10788 1770 

Desviació estàndard 
6,59 9,42 16,04 12,28 17,58 11,45 7,84    

 

Taula 8: Valors de la glucèmia en sang (expressats en mg/dL) abans i després de la ingesta de les galetes amb fibra de Psyllium 
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Voluntaris Edat Sexe 0’ 15’ 30’ 45’ 60’ 90’ 120’ 

A.I. 
(Àrea 

incremental 
sota la corba) 

01 53 H 0 15 54 27 44 18 11 3135 

02 18 D 0 23 32 15 14 22 4 2085 

03 45 H 0 24 27 20 15 12 10 1912,5 

04 50 D 0 11 31 10 6 2 7 1080 

05 37 H 0 9 12 8 17 9 15 1312,5 

06 50 D - - - - - - - - 

07 20 H 0 26 40 40 36 12 9 2895 

08 36 H 0 30 42 26 -4 -8 -3 1095 

09 27 D 0 17 29 24 25 14 13 2227,5 

10 29 D 0 26 26 21 9 11 10 1777,5 

11 25 D 0 15 17 8 -4 -11 0 180 

Mitjana   
0,00 19,60 31,00 19,90 15,80 8,10 7,60 1770 

 

Taula 9: Valors de la glucèmia en sang (en mg/dL) abans i després de la ingesta de les galetes amb fibra de Psyllium, equiparats a 0 
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4.2 Evolució de la resposta de les hormones de la sacietat en sang 

L’organització d’aquest segon apartat es basa en tres taules, la primera de la qual 

pertany al blat (taula 10), la segona al compost de la ceba (taula 11) i la tercera al 

Psyllium Plantago (taula 12). Cada una d’aquestes taules està dividida horitzontalment 

en els diferents temps en què es van fer les extraccions (0, 30 i 60 minuts) i 

verticalment en les quatre diferents hormones que s’estudien (GIP, Grelina, PP, 

Insulina.)  

  0’ 30’ 30’ 60’ 

Voluntari 1 

GIP 55,27 197,1 151,2 145,6 

Grelina 71,33 41,01 33,05 34,49 

PP 54,74 353,8 247,0 182,85 

Insulina 208,56 1025,9 790,8 1068,6 

      

Voluntari 2 

GIP 37,56 117,55 120,89 92,20 

Grelina 21,82 21,82 20,32 13,29 

PP 72,92 68,99 78,76 61,80 

Insulina 319,03 2803,2 3190,1 1286 

      

Voluntari 3 

GIP 94,82 103,83 104,31 102,66 

Grelina 110,51 55,26 64,20 53,15 

PP 28,57 20,21 19,46 17,73 

Insulina 718,37 2507,5 2656,6 953,43 

      

Voluntari 4 

GIP 51,38 122,17 128,07 135,38 

Grelina 35,54 17,06 22,06 10,27 

PP 90,91 231,1 297,18 264,49 

Insulina 185,26 532,58 570,93 578,36 

      

Voluntari 5 

GIP 29,68 118,68 130,83 172,45 

Grelina 57,96 31,94 29,64 67,59 

PP 46,01 106,44 108,89 176,37 

Insulina 377,85 1337,4 1377,1 614,46 

      

Voluntari 6 

GIP 8,284 134,9 92,88 99,83 

Grelina     5,143 26,146 

PP 47,937 295,41 336,54 436,97 

Insulina 240,02 1435,4 2412,5 734,93 
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  0’ 30’ 30’ 60’ 

Voluntari 7 

GIP 23,83 82,74 78,60 69,26 

Grelina 22,77 40,21 40,53 22,77 

PP 181,19 397,73 358,54 220,53 

Insulina 197,19 1288,7 1313,2 726,69 

      

Voluntari 8 

GIP 78,29 100,33 112,07 102,92 

Grelina 56,06 36,39 39,13 31,63 

PP 52,70 94,20 105,41 98,06 

Insulina 343,17 1312,6 1499,3 567,42 

      

Voluntari 9 

GIP 13,39 31,44 15,57 98,92 

Grelina 114,77 127,6 118,82 73,34 

PP 24,98 47,37 43,62 52,47 

Insulina 410,21 559,74 597,23 1034 

      

Voluntari 10 

GIP 42,11 117,43 113,54 194,85 

Grelina 44,87 32,34 35,29 33,27 

PP 29,7 28,25 35,53 72,20 

Insulina 343,17 1547,6 164,32 1436,7 

      

Voluntari 11 

GIP 37,95 129,79 114,76 123,84 

Grelina 36,49 25,64 23,51 25,37 

PP 26,04 37,41 38,60 67,98 

Insulina 343,17 1225,7 1089,8 440,03 

 

Taula 10: Valors hormonals obtinguts amb la ingesta de fibra de blat 
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  0’ 30’ 30’ 60’ 

Voluntari 1 

GIP 48,13 322,37 254,87 176,01 

Grelina 55,13 56,17 47,05 14,94 

PP 59,98 340,27 265,45 195,22 

Insulina 302,9 1140,3 1040,3 1213,2 

      

Voluntari 2 

GIP 42,15 131,9 150,35 138,61 

Grelina 60,70 28,23 29,24 31,56 

PP 44,71 75,27 79,28 132,09 

Insulina 398,1 1967,8 2052,2 1013 

      

Voluntari 3 

GIP 62,99 6,94 112,28 167,98 

Grelina 65,97 69,30 - 92,51 

PP 22,03 - 8,67 19,46 

Insulina 448,47 - 1340,1 1079,5 

      

Voluntari 4 

GIP 38,18 150,67 149,05 123,58 

Grelina 61,44 54,74 50,57 22,30 

PP 87,70 262,72 272,65 340,27 

Insulina 185,26 583,27 483,49 602,61 

      

Voluntari 5 

GIP 24,99 159,72 168,08 213,27 

Grelina 73,21 24,16 18,74 60,21 

PP 41,25 102,63 97,61 172,69 

Insulina 129,23 865,86 876,7 580,82 

      

Voluntari 6 

GIP 29,92 148,98 143 120,68 

Grelina  27,62 27,41 33,95 

PP 93,69 175,95 196,36 234 

Insulina 159,27 1714,7 1801,3 858,57 

      

Voluntari 7 

GIP 29,55 107,02 156,91 94,64 

Grelina 21,37 18,89 19,06 22,31 

PP 37,81 165,74 195,53 217,6 

Insulina 242,48 1170 1185,2 692,82 

      

Voluntari 8 

GIP 24,90 235,99 207,9 210,67 

Grelina 22,91 29,70 25,50 32,57 

PP 47,37 114,61 98,06 103,71 

Insulina 242,48 1200,2 1116,9 742,77 
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  0’ 30’ 30’ 60’ 

Voluntari 9 

GIP 14,31 114,97 99,05 153,54 

Grelina 59,52 74,15 64,46 59,04 

PP 23,45 69,86 80,66 72,71 

Insulina 383,67 798,79 787,26 835,39 

      

Voluntari 10 

GIP 30,37 199,71 192,46 139,02 

Grelina 57,72 42,35 44,96 56,89 

PP 22,83 39,77 38,20 50,66 

Insulina 399,8 1709 1677,4 1304,4 

      

Voluntari 11 

GIP 43,15 135,73 166,31 107,52 

Grelina 28,17 21,53 23,8 22,76 

PP 32,52 44,51 54,49 74,99 

Insulina 259,35 1390,2 1536,5 440,03 

 

Taula 11: Valors hormonals obtinguts amb la ingesta de fibra de ceba 
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  0’ 30’ 30’ 60’ 

Voluntari 1 

GIP 51,36 115,73 111,31 120,52 

Grelina 33,41 31,18 25,93 45,44 

PP 73,77 248,22 207,15 323,58 

Insulina 294,61 806,23 786,91 976,92 

      

Voluntari 2 

GIP 30,86 90,48 76,99 82,21 

Grelina 45,88 39,57 37,09 50,57 

PP 38,92 70,09 50,08 122,74 

Insulina 436,31 1152,2 1129,8 1204,6 

      

Voluntari 3 

GIP 28,79 118,88 122,75 76,33 

Grelina 69,53 98,73 109,98 106 

PP  28,09 29,67 12,88 

Insulina 326,85 1344,1 1484,6 786,91 

      

Voluntari 4 

GIP 88,413 124,02 128,24 127,05 

Grelina  20,83 23,24 35,02 

PP 84,862 307,95 300,23 379,44 

Insulina 138 370,91 391,44 302,93 

      

Voluntari 5 

GIP 41,57 35,59 37,93 45,32 

Grelina  67,02 66,78 34,84 

PP 42,33 145,96 175,95 126,36 

Insulina 138 423,88 489,13 384,7 

      

Voluntari 6 

GIP 99,47 55,37 45,53 58,15 

Grelina 21,82 1,19 11,85 9,86 

PP 214,13 86,69 103,21 180,53 

Insulina 908,66 639,93 763,25 726,69 

      

Voluntari 7 

GIP 18,17 40,70 56,13 38,75 

Grelina 18,36 20,41 19,74 17,99 

PP 37,41 97,76 109,68 82,57 

Insulina 156,12 440,03 410,21 330,7 

      

Voluntari 8 

GIP 85,25 113,45 110,47 95,03 

Grelina 69,31 24,38 24,66 35,29 

PP 74,01 82,46 83,20 65,52 

Insulina 366,85 730,54 727,46 738,15 
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  0’ 30’ 30’ 60’ 

Voluntari 9 

GIP 27,73 69,53 76,71 37,06 

Grelina 143,75 133,55 123,79 68,93 

PP 29,84 82,46 94,81 73,36 

Insulina 324,29 559,74 544,12 551,98 

      

Voluntari 10 

GIP 35,28 66,06 77,32 69,04 

Grelina 59,36 40,56 50,19 39,13 

PP 23,45 38,20 48,23 31,40 

Insulina 378,15 1340,7 1452 646,52 

      

Voluntari 11 

GIP 30,48 76,01 78,66 56,91 

Grelina 27,13 22,13 13,56 28,94 

PP 28,84 109,08 107,89 93,58 

Insulina 336 966,16 936,02 259,35 

 

Taula 12: Valors hormonals obtinguts amb la ingesta de fibra de Psyllium 
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Fibra de blat 

 0’ 30’ 60’ 

GIP 42,959 109,94 121,63 

Grelina 57,211 41,086 35,574 

PP 59,61 152,29 150,13 

Insulina 335,09 1419,9 858,24 

 

Fibra de ceba 

 0’ 30’ 60’ 

GIP 35,333 159,74 149,59 

Grelina 50,615 40,621 40,823 

PP 46,667 132,61 146,67 

Insulina 286,46 1258,7 851,2 

 

Fibra de Psyllium 

 0’ 30’ 60’ 

GIP 48,852 83,083 73,307 

Grelina 54,282 45,744 42,911 

PP 64,756 118,5 135,63 

Insulina 345,8 813,15 628,13 

Taula 13: Mitjanes dels valors hormonals obtinguts amb la ingesta de cadascuna de les 

fibres 
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4.3 Respostes subjectives dels voluntaris de la prova de sacietat 

 A.- En relació amb l’aspecte i percepció de les galetes 

 

Sabor 
(Valors 0-7) 

Aparença 
(valors 0-5) 

Olor 
(valors (0-5) 

Blat 
5,29 4,00 3,14 

Ceba 
4,43 3,71 2,57 

Psyllium 
4,86 3,71 3,43 

 

Taula 14: Valoracions sobre les qualitats perceptibles de les galetes 

 

 B.- En relació amb l’estat subjectiu després d’ingerir les galetes 

 

Nivell 

actual 

Apetit 

(0-10) 

Nivell 

actual 

Plenitud 

(0-10) 

Desig de 

menjar 

algun 

aliment 

(0-10) 

Desig 

propera 

menjada 

(0-10) 

Nivel 

actual 

Energia 

(0-10) 

Nivel 

actual 

Ansietat 

(0-10) 

Nivel 

actual 

Benestar 

(0-10) 

Pensar 

en el 

menjar 

(0-10) 

Blat 4,86 5,57 4,14 4,86 4,57 3,57 6,29 4,57 

Ceba 4,14 5,71 3,57 4,00 5,86 2,14 6,71 4,71 

Psyllium 5,57 5,00 5,14 4,57 6,00 3,57 6,57 5,29 

 

Taula 15: Sensacions descrites pels voluntaris un cop ingerides les galetes 
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 C.- En relació amb la percepció de la gana durant la prova 

 

Abans de la 

prova 

(0-10) 

Acabada la 

prova 

(0-10) 

Blat 7,09 5,09 

Ceba 7,27 4,82 

Psyllium 6,55 6,09 

 

Taula 16: Valor mitjà de la gana que van indicar els voluntaris abans i després de la 

prova, quantificada entre 0 i 10 

 

 0’ 30’ 60’ 90’ 120’ 

Blat 81,8 9,1 9,1 45,5 54,5 

Ceba 81,8 9,1 9,1 18,2 45,5 

Psyllium 63,6 0,0 0,0 18,2 63,6 

 

Taula 17: Percentatge de voluntaris que diuen tenir gana en cada moment de la prova 
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5.-DISCUSSIÓ DELS RESULTATS: 

En aquest capítol es comenten les dades més significatives de l’estudi i es discuteixen 

els diferents valors per poder confirmar o refutar les hipòtesis plantejades des d’un 

principi. 

 

5.1 Valoració de les proves objectives 

5.1.1 Glicèmia en sang 

Com ja s’ha esmentat en el marc teòric d’aquest treball, el fet que hi hagi un grau 

determinat d’absorció de glucosa a la sang fa que arribi a l’hipotàlem en forma de 

senyal de sacietat. Per tant, l’individu hauria de disminuir la gana. No obstant això, 

també s’ha demostrat que un nivell de glucosa mantingut durant un cert període de 

temps és, també, un indici que l’aliment que s’ha consumit està aportant sacietat a la 

persona de manera més sostinguda en el temps.  

En un subjecte normal, en despertar-se al matí i després d’estar unes 8 hores en dejú, 
els seus valors de glucèmia són els més baixos dins del rang de valors normals. En els 
trenta minuts posteriors a l'esmorzar aquests valors s'eleven superant el nivell màxim 
tolerable, per la qual cosa es produeix una descàrrega d'insulina que fa entrar la 
glucosa a les cèl·lules. Una part d’aquesta glucosa es fa servir per a les necessitats 
energètiques immediates i la resta s'emmagatzema com a greix.  

Passades poques hores, els nivells tornen a baixar. En la prevenció de malalties i per al 
manteniment de la salut es recomana mantenir uns nivells glucèmics tan constants 
com sigui possible i evitar-ne els pics. Si es mantenen els nivells energètics constants,  
l’individu es manté saciat.31 

A l’hora d’analitzar i comparar els resultats de la glucèmia en sang, és important no fer 
servir els valors absoluts, ja que no s’obtindrien comparacions vàlides. Per exemple, es 
pot donar el cas que, en una prova amb una fibra concreta, un voluntari presenti un 
nivell de sacietat més elevat que el  d’un altre dia quan s’estudia, en el mateix individu, 
l’efecte d’una altra fibra.  Aleshores, en l’estudi comparatiu tindria punts de partida 
diferents. 

Així doncs, per poder observar com es comporta l’impacte glucèmic de cada una de les 
galetes, s’ha realitzat una gràfica amb les dades de les taules 5, 7 i 9, on es mostren els 
valors calculats (tots els valors parteixen de 0). Com s’ha explicat prèviament en els 
resultats, el fet que s’utilitzin valors relatius fa que es puguin fer comparacions entre 
els tres tipus de fibres. Vegem-ho a continuació en la gràfica  

 

                                                           
31

 Service, J. (2013) 
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Figura 20: Resposta glucèmica després de la ingesta de les tres fibres 

Observant la figura 20 es poden apreciar variacions rellevants en els valors de glicèmia 
en sang en les diferents fibres analitzades. Primer, però, cal saber que la gràfica està 
donada en minuts (eix d’ordenades) i en mg/dL (eix d’abscisses).  

Començant per la galeta de fibra de blat s’observa un pujada de glicèmia molt 
considerable durant els primers trenta minuts, on s’assoleix un pic de 39,09 mg/dL. En 
els següents quinze minuts es produeix una baixada de quasi la meitat de glucosa (es 
perden 14,09 mg/dL) i per últim, el transcurs del temps fa que baixi fins a valors 
propers als de l’inici de la prova. La baixada, però, aquest vegada, no és tan sobtada. 

En el cas de la ceba, s’observa que, en els primers trenta minuts hi ha un augment 
gradual de la glicèmia i, amb aquesta fibra, el pic més alt es dóna al minut trenta amb 
un valor de 31,00 mg/dL. Al minut 45, però, ja s’ha produït una baixada de quasi la 
meitat del pic (18,18 mg/dL) i aquest resultat es manté gairebé constant durant els 
quinze minuts següents. A partir del minut 60, comença una caiguda constant dels 
valors fins arribar al 120 minuts, amb un valor de 4,63 mg/dL, és a dir, un valor que 
s’aproxima notablement al de l’inici de la prova. 

Per últim, s’observa que amb la fibra de Psyllium Plantago hi ha un pic de 31 mg/dL en 
el minut trenta i una baixa gradual fins al minut 90. A partir del minut 90, però, es 
manté lleugerament constant amb una davalla mínima en arribar als 120 minuts. 

Si es compara la resposta glucèmica de les tres fibres en conjunt, s’observen diverses 
diferències notables en referència al que s’ha explicat prèviament. Primerament 
s’observa que les galetes de fibra de blat són les que provoquen el pic de glucosa més 
alt i que les dues altres dues galetes ocasionen exactament el mateix pic. La diferència 
en el pic glucèmic entre les galetes de blat i les altres dues és de 5,909 mg /dL. 
D’aquesta diferència se’n podria extreure que les fibres amb menys impacte glucèmic 
podrien ser més saludables, per les raons anteriorment explicades i descrites en la 
bibliografia. 
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Per altra banda, una diferència important és que la ceba té un valor més o menys 
constant durant els quinze minuts seguits, del minut 45 al 60, mentre que la glucèmia 
baixa en els altres dos casos (controls). Si s’hagués fet la prova durant 60 minuts, la 
galeta amb fibra de ceba seria, aparentment, la que podria presentar un major grau de 
sacietat en comparació amb les altres. El fet que es mantingui la glucèmia en sang 
provoca una menor necessitat de proporcionar al cos més glucosa i, per tant, una 
disminució de la gana. 

Contràriament, en l’última hora que es prenen les mesures, s’observa que l’índex de 
glucèmia de la ceba va caient progressivament de manera similar al del blat, mentre 
que el de les galetes de fibra de Psyllium tenen un perfil constant d’una durada de 60 
minuts. Així, doncs, sembla que la fibra de ceba segueix molt notablement el perfil de 
la fibra de Psyllium, tot i que en els últims minuts s’observa una millor resposta 
glucèmica de la fibra de Psyllium respecte la de la ceba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Comparació de l’àrea sota la corba en les tres galetes. 

 

Pel que fa als valors obtinguts amb el càlcul de l’àrea sota la corba (figura 21), és 

destacable el comportament de la fibra de ceba. En termes generals i com s’ha explicat 

prèviament, l’àrea sota la corba ens permet comparar la resposta glucèmica general al 

llarg del temps (120 minuts). Així, en la gràfica, s’observa que la galeta amb fibra de 

blat és la que provoca un impacte glucèmic més gran en línies generals, com ja s’havia 

observat en la figura 20. Així mateix, es constata que la ceba i el Psyllium obtenen 

valors molt semblants. La ceba, però, és la que té un impacte glucèmic inferior, fins i 

tot per sota dels nivells del Psyllium, que està agafat com a control. 
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5.1.2 Anàlisi de les hormones de la gana i la sacietat. 

Com s’ha explicat en el marc teòric, hi ha una sèrie d’hormones que en forma de 

senyal arriben a l’hipotàlem i són les que generen gana o sacietat. Quatre d’aquestes 

hormones són les que hem escollit per tal de comprovar la sacietat objectiva de les 

galetes estudiades. 

La primera hormona a tenir en compte és la insulina, per la seva relació directa amb la 

glucèmia. La insulina estableix un senyal de sacietat apreciable a partir dels trenta 

minuts postingesta. Les diferents respostes insulíniques observades en les tres galetes 

de fibra diferents es presenten en la figura 22. 

 

 

Figura 22: Nivells d’insulina secretada amb la ingesta de les tres fibres 

Com es podia esperar, la insulina té una forta relació amb l’impacte glucèmic de cada 

aliment. Tal com s’ha comprovat en l’anàlisi de les corbes de glicèmia, la fibra de blat, 

que és la que genera un major canvi en la glucosa en sang, és també la que genera una 

resposta insulínica més destacable. Aquest fet permet suposar que, en ser la que 

mostra més insulina, és també la que produeix més sacietat (comparant-la amb les 

altres dues galetes). Com és evident, la insulina és una hormona important quan es 

parla de sacietat, tot i que s’ha de tenir en compte que és una hormona que té una 

repercussió a llarg termini i que no és fins als trenta minuts que comença a actuar com 

a tal. 

Això, podria semblar contradictori amb el que s’ha dit anteriorment, ja que, d’una 

banda, un gran impacte glucèmic donarà lloc a una gran descàrrega d’insulina, que 

com s’ha dit és un agent saciant per ella mateixa. D’altra banda, però, en referència al 

perfil glucèmic també s’ha expressat en la literatura científica que una corba més 

sostinguda esdevé saciant perquè aconsegueix uns nivells d’energia que es prolonguen 

en el temps.  
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Des del context d’aquest treball, no es pot valorar quin dels dos agents és més saciant, 

tot i que en base a l’aspecte saludable, què és en definitiva el rerefons de l’estudi de la 

sacietat, l’obtenció d’uns nivells glicèmics sostinguts són preferibles, per l’efecte que 

tenen en la prevenció de l’aparició de la resistència a la insulina, la diabetis, l’obesitat i 

altres condicions. 

Es sap que la fibra de blat i la fibra de ceba són fibres insolubles i, en canvi, la fibra de 

Psyllium és soluble. Aquest fet representa una variació determinant quan es fa 

referència a la glucosa i la glucèmia. Segons el que ja s’ha dit en el capítol de la fibra, 

les fibres insolubles permeten que passi més glucosa a la sang i de manera més ràpida, 

en comparació a les fibres solubles que mantenen una absorció de glucosa inferior. 

Així doncs, donat que les fibres insolubles provoquen que passi un nivell superior de 

glucosa a la sang, aleshores el pàncrees també ha de produir una major concentració 

d’insulina per poder compensar la quantitat de glucosa absorbida. En canvi, en el cas 

de les fibres solubles no cal generar uns nivells tan elevats d’insulina, tal com es 

mostra en la figura 22.  

D’aquesta manera, la galeta amb fibra de ceba podria esdevenir l’opció més 

equilibrada, pel fet de tenir un perfil glucèmic millor i més sostingut que la fibra del 

blat i similar amb el de la galeta amb Psyllium. Alhora, coincident amb aquest fet, la 

resposta insulínica esdevé lleugerament major que amb la galeta de la fibra de ceba, 

de manera que s’obté, així, un major efecte saciant. 

Pel que fa a les altres hormones analitzades, en les següents gràfiques (figures 23, 24 i 

25) s’han representat els valors de la GIP, la PP i la Grelina en relació amb les tres 

galetes estudiades. 

 

 

Figura 23: Resposta hormonal posterior a la ingesta de la fibra de blat 
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Figura 24: Resposta hormonal posterior a la ingesta de la fibra de ceba 

 

 

Figura 25: Resposta hormonal posterior a la ingesta de la fibra de Psyllium 

El nivell de la grelina, com era d’esperar32, presenta una davallada similar en totes tres 

fibres després de la ingesta de l’aliment. De fet, s’observa que en els minuts 30 i 60 hi 

ha una baixada considerable en relació al moment d’inici de la prova (estat en dejú), 

degut que uns valors baixos d’aquesta hormona és indicadora de la sacietat, cosa que 

es comprova després de la ingesta dels tres tipus de galetes. 

En el cas del GIP, s’observa un augment molt important dels seus valors després 

d’haver ingerit la galeta, tal i com s’esperava. El GIP és una hormona directament 

relacionada amb la sacietat, que s’activa després de la ingesta d’un aliment. Per tant, 

un cop s’ha menjat i el GIP ho ha indicat a l’hipotàlem, s’inhibeix la gana. Així doncs, a 

més concentració d’hormona, s’hauria de percebre més sacietat, tal com es veu en les 

dades obtingudes.  

                                                           
32

 Vegeu en el marc teòric l’apartat 2.1.4.1.1 
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A més, hi ha una lleugera variació en el minut 30 al 60 en el qual els valors fan una 

petita baixada (fent excepció de la galeta de blat que puja lleugerament.) 

Per últim, en el cas del PP, és el que mostra la pujada, i posterior manteniment més 

clar. És a dir, té un gran increment als 30 minuts però desprès continua mantenint-se a 

valors molt alts i, fins i tot, denota una pujada en els 60 minuts, a excepció de la ceba 

que té una baixada mínima. 

 

5.1.3 Comparació de les tres galetes respecte cada una de les hormones. 

Com ja s’ha explicat, serien d’esperar uns determinats comportaments coneguts per 

part dels nivells de diferents hormones després d’una ingesta. Tot i així, s’observen 

certes diferències quan es comparen aquests comportaments entre les diferents 

galetes consumides. A l’hora de valorar els nivells hormonals en cada cas, però, és 

important observar que en cap de les tres hormones s’obtenen uns valors iguals quan 

els voluntaris es troben en dejú. Ens referim al fet que en el moment de les extraccions 

fetes al minut zero de la prova, les diferents hormones no presenten uns valors 

similars en els voluntaris, i les diferències són força significatives en les concentracions 

hormonals. Així, doncs, s’ha de tenir molt en compte aquest fet per fer la discussió dels 

resultats obtinguts. 

Començant pel cas del GIP, s’observa que la fibra de la ceba és la que aconsegueix una 

major resposta hormonal, i arriba al seu punt màxim als 30 minuts després de la 

ingesta. Els dos controls (Blat i Psyllium), mantenen uns nivells inferiors respecte la 

ceba. La galeta amb fibra de blat manté uns valors que es troben en segon lloc i a una 

certa distància, la de fibra de Psyllium, assoleix una variació menys determinant.  

Vegeu-ho en la figura 26: 

 

Figura 26: Nivells de l’hormona GIP en les tres galetes estudiades 
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Tal com s’observa, les concentracions de GIP en la galeta de ceba són molt més altes 

en comparació amb les altres dues galetes. Donat que el GIP és una hormona que 

produeix sacietat, aquestes altes concentracions són un indici que la galeta de fibra de 

ceba podria ser més saciant que les altres. 

En el cas del Polipèptid Pancreàtic (figura 27), s’observa que els valors en els tres casos 

són molt semblants. Si es té en compte que parteixen de punts diferents en l’inici, 

encara presenten una similitud més significativa. En tot cas, els valors de la fibra de la 

ceba es troben entre mig dels de les dues altres galetes i s’aproxima molt notablement 

als del blat, que és la fibra que té les concentracions més altes d’aquesta hormona. La 

diferència és tant petita, però, que no permet esbrinar si aquests resultats són 

significatius o no i, per tant, no es poden obtenir resultats clars. Segurament, caldria 

realitzar uns estudis més extensos per poder analitzar més clarament la incidència 

d’aquesta hormona. 

 

 
 

Figura 27: Nivells de l’hormona PP en les tres galetes estudiades 

Igualment, el fet que les tres galetes es comportin de manera similar podria relacionar-

se amb el fet que aquesta hormona respon majoritàriament a altres factors, com el 

cicle circadiari i, per tant, la ingesta no modificaria massa els seus nivells.  

Pel que fa a la grelina, els nivells es mantenen força estables en els 3 casos, tot i que 

sempre en tendència descendent des de la ingesta. Com ja s’ha dit, la grelina és una 

hormona que fa activar la gana i, si els seus nivells baixen després de la ingesta, 

significa que l’individu ha estat saciat. Vegeu-ho a la figura 28: 
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Figura 28: Nivells de la grelina en les tres galetes estudiades 

Observant els resultats es veu que el blat és el que aconsegueix una descens més gran 

en els nivells de Grelina en plasma (disminució de 16,12 pg/mL en els 30 minuts) amb 

un límit inferior en el minut 60. Igualment, s’observa que en el cas del Psyllium també 

hi ha una baixada gradual dels nivells de grelina, tot i que, en aquest cas, la baixada és 

molt més moderada i mantinguda.  

Per últim, en el cas de la galeta de fibra de ceba es constata que en els 30 minuts ha 

disminuït la concentració de manera força important (de 9,99 pg/mL) i posteriorment 

els seus nivells es mantenen constants. Aquest fet podria indicar un estat de sacietat 

que es prolonga durant tot el període de temps que s’ha contemplat en la prova. 

Un cop s’han analitzat els resultats, tant del comportament de la glucèmia com les 

hormones de la gana i la sacietat, s’observa que la fibra de ceba, presenta unes 

qualitats saciants molt interessants. De fet, alguns d’aquests indicadors com el de la 

glucèmia, combinada amb la insulina, o el de l’hormona GIP assenyalen que la fibra de 

la ceba podria tenir millors propietats saciants que les de les altres dues fibres. A més, 

aquesta propietat es manté durant tot el temps de la prova, de manera similar al 

comportament de les altres dues fibres. Tot plegat permet donar resposta a les 

hipòtesis 1 i 2 que s’han plantejat en l’apartat 3.1. 
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5.2 Valoració de la prova subjectiva: 

En aquest apartat s’analitzen els resultats obtinguts a partir dels tests subjectius. Per a 

representar les diferents dades obtingudes s’ha fet de dues maneres: la primera és a 

partir d’una escala analògica visual (VAS) on s’indiquen, a través de colors, els resultats 

obtinguts de les tres galetes. D’aquesta manera per a cada qüestió es pot comparar els 

diferents resultats. 

Per altra banda, es va passar la pregunta:” Tens gana?” en els 0, 30, 60, 90 i 120 minuts 

de la prova. La resposta era tancada i nomes podia ser “sí” o “no”. Aquests resultats es 

troben representats en l’últim gràfic (figura 28) en forma del percentatge de voluntaris 

que van respondre tenir gana en els diferents temps, per a cada una de les galetes. 

 

 

-Nivell actual d’apetit: 

-Nivell actual de plenitud:  

-Desig de menjar algun aliment: 

 

 

 

- 

Galeta de fibra de ceba 

Galeta de fibra de Psyllium 

Galeta de fibra de blat 

(Les 8 primeres preguntes, que es 

mostren a continuació, es va passar en 

els primers minuts desprès de la ingesta 

(5-15 min). 
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Desig propera menjada: 

 
 
 
 

 

 

Nivell actual d’energia: 

 

 

 

 

 

Nivell actual d’ansietat: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nivell de benestar: 

 

 

 

 

 

Quant sovint es pensa en menjar: 
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Gana abans de començar la prova: 

Gana en acabar la prova: 

 

Just després d’haver ingerit les galetes, el nivell d’apetit dels voluntaris de l’estudi és 

força alt. No obstant això, en el cas de les galetes de fibra de ceba, la valoració mitjana 

és de 4/10, la qual cosa indica un menor apetit, és a dir, que si s’oferissin lliurement 

més galetes als voluntaris, només una petita part d’ells en voldrien consumir. En el cas 

del Psyllium, la mitjana s’aproxima a un valor de 6/10 i, per tant, es podria considerar 

que alguns d’ells menjarien més galetes per arribar a sentir-se satisfets. 

Aquest fenomen s’observa també en el gràfic del nivell de plenitud, on es demostra 
que una vegada més, la fibra de la ceba és la que obté un valor subjectiu més elevat, 
tot i que no es diferencia massa de la plenitud manifestada en consumir les galetes 
amb fibra de blat. En el cas del Psyllium, el seu valor és de 5/10, i per tant, d’una 
plenitud inferior a la obtinguda amb les altres dues galetes. 

El desig de menjar algun altre aliment mesura les ganes del voluntari d’ingerir 
qualsevol cosa, sense determinar. En aquest cas la puntuació més baixa també és la 
que obté la galeta amb fibra de ceba, amb una puntuació de 4/10. Des de l’aspecte 
més específicament psicològic doncs, la ceba resulta més saciant que les altres dues 
fibres control. 

Pel que fa al desig per la pròxima menjada, que en el cas de l’experiment era el dinar, 
es torna a remarcar que la fibra de la ceba és, comparada a les altres dues, la que més 
sacietat produeix a més llarg termini. 

L’energia, que és un factor difícil d’interpretar, es definia als voluntaris com l’estat de 
l’individu envers la realització d’accions. Paradoxalment, la galeta que proporcionava 
menys sensació d’energia als voluntaris després de consumir-la era la de fibra de blat, 
que dóna un pic glucèmic precoç i que, per tant, per la seva relació directa amb 
l’energia s’esperaria que fos la més energètica a curt termini. 

Pel que fa al nivell de benestar i d’ansietat dels voluntaris, s’observa notablement que 
en el cas de la ceba es sent un major nivell de benestar (7/10) i un menor nivell 
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d’ansietat (2/10). Aquest fet podria estar causat per l’estat de sacietat més accentuat 
en aquest cas. Per altra banda, molts estudis apunten que uns nivells d’ansietat alts 
van relacionats amb impulsos i constants ganes de menjar molta quantitat d’aliments 
fins arribar a punts d’afartar-se. Per aquest motiu, si els resultats indiquen el contrari 
es pot relacionar al fet que no tenen cap necessitat de menjar ja que es senten saciats. 
Els dos controls tenen un comportament similar en els dos casos: els voluntaris tenien 
una major ansietat després de consumir les galetes de blat i de Psyllium que en el cas 
de la fibra de la ceba i un nivell de benestar igualment inferior. 

Per últim, s’observa que abans de començar la prova (en dejú), els individus tenien una 
gana mitjana de 7/10, en totes tres fibres. En el cas de la fibra de Psyllium, es mostra 
una disminució de la gana que torna a augmentar fins a 6/10 després de 120 minuts. 
Per tant, gairebé retorna al nivell de la gana basal. En el cas de la ceba i el blat, en 
canvi, els individus comencen l’experiment amb una gana mitjana de 5/10 i al cap de 
dues hores, tot i que la ceba torna a ser la més saciant, en els dos casos s’observa una 
valoració mitjana final de la gana d’uns 5/10 (ni gana ni sacietat). 
 
-Percentatge de voluntaris que indiquen tenir gana en cada moment de la prova 

En el següent gràfic és mostra el percentatge de voluntaris que tenien gana en el 

moment de la prova. A més, en la gràfica (figura 28) es mostren els nivells de gana en 

relació a les tres galetes, observats en els mateixos moments de la prova. D’aquesta 

manera es pot comparar clarament la resposta de sacietat segons els tres tipus de 

fibra. 

 

Figura 28: Percentatge dels voluntaris que declaren tenir gana al llarg de la prova 

Tal com indica la gràfica, la galeta de Psyllium Plantago és la que podria produir més 

sacietat degut que els 11 voluntaris (100%) han remarcat no tenir gana durant el minut 

30 i 60 de la prova. Tot i això, no tan sols és important que es produeixi sacietat, sinó 

que pugui durar en un període de temps llarg. Per tant, tot i que s’obtenen molts bons 

resultats en la primera hora de la prova, després és precisament aquesta galeta la que 
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produeix més gana en acabar. Altrament, cal tenir en compte que el dia en què es va 

realitzar la prova amb la fibra de ceba, sense cap motiu aparent, els voluntaris 

presentaven uns nivells de gana diferents als dies en que es van realitzar les proves 

amb les altres dues galetes. Aquest fet provoca que, en tot l’experiment amb la galeta 

de Psyllium, els percentatges pateixen una petita caiguda relativa en el gràfic. 

En referència a les altres dues galetes (la ceba i el blat), s’observa que durant la 

primera hora, el percentatge és exactament el mateix. Abans d’ingerir la galeta un 81,8 

% dels individus tenien gana. Durant tota l’hora següent (fins al minut 60) només un 

9,1% tenia gana. Aquesta diferència tan gran entre el fet que la majoria tingui gana a 

que no en tingui, és molt evident. Tot i això, si es continua mirant en els minuts 

següents s’observa que els percentatges pateixen una alteració. És en el minut 90 on 

es veuen clares diferències entre les galetes, ja que quasi la meitat de voluntaris 

(45,5%) ja tornen a tenir gana després d’haver ingerit fibra de blat. En contra, la fibra 

de ceba continua mostrant que la majoria d’individus no tenen gana i, per tant, es pot 

interpretar com que estan saciats.  

En l’acabament de la prova, als 120 minuts, tots els percentatges han augmentat molt, 

però en cap cas s’arriba als nivells del principi. Igualment, la galeta amb fibra de ceba 

és la que els té els nivells percentuals més baixos en comparació als dos controls. És 

aquesta, també, l’únic cas en què no s’arriba al 50%. Per tant, menys de la meitat de 

voluntaris afirmen que tornen a tenir gana. En els dos altres casos (blat i Psyllium), en 

canvi, més de la meitat de voluntaris indiquen tornar a tenir gana. 

Pel que fa a les tres qüestions preguntades sobre el sabor, l’aspecte i l’olor de la galeta, 

els resultats obtinguts ja s’han presentat a la taula 14, que tornem a reproduir a 

continuació.  

 

Sabor 
(Valors 0-7) 

Aparença 
(valors 0-5) 

Olor 
(valors (0-5) 

Blat 
5,29 4,00 3,14 

Ceba 
4,43 3,71 2,57 

Psyllium 
4,86 3,71 3,43 

 

Taula 14: Valoracions sobre les qualitats perceptibles de les galetes 
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Els valors que es presenten en la taula 14 no són quantitatius, sinó qualitatius., Per 

tant cal interpretar-los com l’opció que majoritàriament han respost els voluntaris 

entre uns intervals de referència, que són els que es presenten a la taula 18: 

Interval Interpretació sabor Interpretació aparença Interpretació olor 

1-1.50  Costa de menjar Tenia un aspecte fastigós Feia una olor molt 
desagradable 

1.51 – 2.50 No m’ha agradat No m’ha agradat (era 
molt poc apetible) 

Feia una olor 
desagradable 

2.51 -3.50 No m’ha agradat gaire Ni m’ha agradat ni m’ha 
desagradat 

No li he notat cap olor 

3.51-4.50 Ni m’ha agradat ni m’ha 
desagradat 

M’ha agradat (era 
apetible) 

Feia una olor bastant 
bona 

4.51-5.50 M’ha agradat una mica Tenia molt bon aspecte Feina una olor molt bona 

5.51-6.50 M’ha agradat molt - - 

6.51-7.- Està exquisida - - 

 

Taula 18. Valors de referència de l’apreciació subjectiva sobre el sabor, l’aparença i l’olor de les 

galetes de la prova 

Com es pot comprovar en els resultats sobre el sabor de la galeta de Psyllium i de blat 

un major nombre de voluntaris manifesten que els ha agradat el gust de la galeta. En 

canvi, hi ha una petita disminució qualitativa en el cas de la galeta de ceba, ja que la 

majoria de voluntaris apunten que ni els ha agradat ni els ha desagradat. 

En relació amb l’aspecte i l’olor s’obtenen els mateixos resultats en totes tres galetes. 
En el cas de l’aspecte, les tres galetes s’avaluen majoritàriament com a agradables i 
apetibles a primera vista. Per altra banda, no s’aprecien les olors de cap de les tres 
galetes.  

Per tot això, es pot afirmar que el grau d’acceptació de les tres galetes ha estat força 
elevat i no es manifesten condicions que influeixin subjectivament en els resultats de 
la sacietat. 
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6.-CONCLUSIONS: 

Després d’analitzar i discutir els resultats de l’efecte saciant de les tres fibres, es poden 

destacar alguns indicis que permeten valorar l’interès de les hipòtesis plantejades en el 

capítol 3. 

És evident que les limitacions d’aquesta recerca no permeten afrontar amb total 

garantia l’estudi d’un sistema tan complex com és el mecanisme de la sacietat. En 

primer lloc, perquè caldria incorporar en l’estudi una mostra d’individus més gran per 

validar estadísticament els possibles resultats, donada la variabilitat intra i  

interpersonal del punt de partida de l’estudi. 

En segon lloc, les hormones estudiades són només una petita part de les que 

intervenen en la sacietat. Caldria, per tant, realitzar una investigació més aprofundida, 

amb la incorporació d’altres hormones que també estan relacionades amb la gana i la 

sacietat, per poder comprendre el funcionament d’aquest mecanisme. 

En qualsevol cas, no existeix un procediment de recerca àmpliament acceptat entre els 

investigadors sobre la sacietat. Per tant, els resultats d’aquesta recerca s’han de 

prendre des d’un punt de vista relatiu. No obstant això, hi ha aspectes importants que 

s’han de tenir en consideració i que es poden resumir en les següents conclusions: 

 La galeta de ceba, que conté un percentatge elevat de fibra insoluble, provoca una 

reacció glucèmica molt semblant a la de la fibra del Psyllium, que és soluble. No 

obstant, en relació al temps global de la prova, s’apunta a un impacte glucèmic fins i 

tot inferior, als nivells del Psyllium, que està agafat com a control.  

Per altra banda, els resultats objectius obtinguts per la concentració en sang de les 

hormones de la Insulina, el GIP i la Grelina, semblen confirmar que el compost amb la 

fibra de ceba podria ser més saciant a curt termini que les altres dues fibres. A més, 

alguns  indicadors com el de la glucèmia, combinada amb la insulina, o el de l’hormona 

GIP també assenyalen que la fibra de la ceba podria tenir millors propietats saciants 

durant tot el temps de la prova (2 hores), amb un perfil de comportament similar al de 

les altres dues fibres. 

Gràcies a aquests indicis, procedents de l’estudi objectiu de les hormones de la 

sacietat, es pot acceptar la hipòtesi 1, donat que la fibra de ceba, tot i que és insoluble, 

mostra un major efecte saciant que la fibra de blat i lleugerament superior a la del 

Psyllium.  

En relació a la hipòtesi 2, també sembla comprovat que, en el cas de la galeta amb 

fibra de ceba, manté el seu efecte saciant al llarg del temps, de manera semblant a la 

de les altres dues fibres. Per aquesta motiu es pot acceptar la confirmació de la 

hipòtesi. 
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Pel que fa a la percepció subjectiva que mostren els voluntaris, la galeta amb fibra de 

ceba és la que indubtablement té els nivells percentuals més baixos d’apetit en 

comparació als dos controls. De fet, es tracta de l’únic cas en què menys de la meitat 

de voluntaris afirmen tenir gana, mentre que en els altres dos casos (blat i Psyllium), el 

percentatge d’individus que indiquen tornar a notar la gana és superior al 50 %.  

Les altres proves subjectives d’aquest estudi confirmen, sense excepció, que la fibra de 

la ceba és la que provoca un major efecte saciant, en relació a les altres dues. Així, 

doncs, les valoracions subjectives després de la ingesta d’aquestes galetes porten a 

acceptar la hipòtesi 3, amb un nivell de confiança superior a les dades que s’han 

obtingut en les proves objectives. Pel que sembla, els mecanismes psicològics d’anàlisi 

de l’apetit semblen ser més clars i contundents, quan els resultats de tipus fisiològics i 

psicològics no concorden. 

Finalment, pel que fa a l’afirmació de la hipòtesi 4, les galetes han tingut uns nivells 

similars d’acceptació i en cap cas no s’han trobat evidències de rebuig d’unes galetes 

per sobre de les altres. Això comporta que els sentits no han jugat un paper 

condicionant sobre l’apetit o la sacietat i, per tant, no han estat un factor distorsionant 

en els altres mecanismes que regulen la sacietat.    

Per tot el que s’ha exposat prèviament, es pot afirmar que existeix una correlació entre 

els resultats obtinguts en les proves objectives i els obtinguts amb les proves 

subjectives, en el sentit que la galeta amb fibra de ceba, en general, és més saciant que 

les altres dues.  

Així, doncs, amb aquest treball s’afegeix una nova propietat a totes les qualitats ja 

conegudes de la fibra de ceba. Ja se sabia que la galeta que conté la fibra de ceba és 

una font beneficiosa, perquè permet regular els nivells de colesterol en sang. Ara, a 

més, també, sabem que aporta uns nivells considerables de sacietat a totes aquelles 

persones que la ingereixen. D’aquesta manera, aquest treball ha fet una petita 

contribució a la lluita per combatre les malalties que es relacionen amb l’alimentació i, 

més concretament, l’obesitat. 
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7.-VALORACIÓ PERSONAL 

 

Des del meu punt de vista, he de reconèixer que tot i les múltiples dificultats, la 

realització del treball ha comportat un aprenentatge que valoro molt satisfactòriament 

en tots els aspectes: 

La recerca d’informació de fonts fiables i basades en l’evidència, la descoberta i la nova 

perspectiva que he adquirit sobre temes que desconeixia, el funcionament de les 

tècniques de laboratori i l’aplicació del mètode científic. Totes aquestes experiències 

m’han permès desenvolupar-me acadèmicament en l’àmbit que m’agradaria encarar 

tant els meus estudis superiors com en la meva carrera professional. El que ha estat 

indubtablement més enriquidor, però, ha estat el fet d’endinsar-me en el fascinant 

món de la investigació , fent que ara, en acabar el treball, valori la feina de tota aquella 

gent que s’hi dedica. 

Reflexionant-hi, m’adono del que realment representa el món de la investigació, tot el 

que suposa i la quantitat de gent que hi entrega totes les seves energies. Realment, és 

un món ben complex i complicat. Requereix de gent molt curiosa i que constantment 

es plantegi preguntes, així com també pugui pensar i suposar hipòtesis per respondre-

les. A vegades, la recerca aconsegueix coses que semblen impossibles però, l’altra cara 

de la moneda mostra resultats que no surten o simplement projectes al qual se’ls 

dedica molt temps i esforços i que acaben no sent concloents.  

Personalment, estic contenta del meu treball i em sento orgullosa d’haver pogut 

realitzar aquesta recerca. També, espero haver pogut aportar informació útil per a 

altra gent que està investigant sobre el mateix tema que el que jo he estudiat. 
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9.- ANNEXOS  

El següent contingut es troba en l’enllaç / QR: 

 Fotografies 

 Resultats 
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