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RESUM  

L’activitat física juga un paper molt important en la prevenció i tractament de risc càrdio-

metabòlic. Actualment la societat posa moltes barreres per a realitzar exercicis, 

majoritàriament per “la falta de temps”. L’exercici continu de moderada intensitat (MICT) és 

el tipus d’exercici tradicional i a diferència de l’exercici intervàlic d’alta intensitat (HIIT) 

necessita un volum de treball gran. HIIT treballa de manera fraccionada i això permet assolir 

unes intensitats més altes que MICT que ho fa de manera contínua. Estudis demostren que 

HIIT proporciona adaptacions similars o millors a les de l’exercici tradicional i amb menys 

càrrega de treball.  Avui en dia, s’intenta enfocar HIIT com  entrenament per a les poblacions 

tant clíniques com sanes.  

L’objectiu del treball és la recerca d’informació sobre les adaptacions que produeix HIIT, 

centrat en els punts que influeixen més sobre el risc càrdio-metabòlic, com poden ser la 

síndrome metabòlica, la diabetis mellitus de tipus II, l’obesitat o el sistema cardiovascular. HIIT 

és un poderós estímul per impulsar el metabolisme. A causa de l’elevat estrès que produeix i 

l’abundant deute d’oxigen, les recuperacions d’aquest tenen un major consum de metabòlits 

i greixos. Les adaptacions trobades són l’augment del número i mida dels mitocondris, i 

l’augment de la capacitat enzimàtica de la cadena respiratòria. Això esdevé una capacitat 

oxidativa muscular major. També s’ha vist efectiu en alguns factors de risc càrdio-metabòlics 

com la disminució del greix corporal i pressió arterial i augment de la sensibilitat a la insulina.  

Abstract  

Physical activity plays a very important role in preventing and treating cardiometabolic risk. 

Nowadays there are many barriers that society establishes to perform physical activities. The 

most common one is the “lack of time”. The moderate intensity continuous training (MICT) is 

the traditional type of exercise and unlike the high intensity interval training (HIIT), it involves 

a high volume of work. The HIIT works in a fractionated way and this allows to get higher 

intensity than MICT during training sessions. Studies show that HIIT provided, with less work, 

similar or better adaptations to the ones of traditional training. Nowadays, HIIT is considered 

a proper training for both healthy and unhealthy people.  

The aim is to revise available information about the adaptations that HIIT produces, focusing 

on the ones that are more relevant for the cardiometabolic risk aspect, as for example, the 

metabolic syndrome, the diabetes mellitus type II, obesity or the cardiovascular system. The 

HIIT is a powerful stimulus to boot metabolism. Due to the high level of stress and the high 

oxygen debt induced a higher consume of metabolites and fats is produced during recovery. 

The main adaptations observed are increased number and size of mitochondria and increased 

respiratory chain enzymatic activities leading together to a higher oxidative capacity. It also 

worked out in some cardiometabolic risk factors such as, the reduction of body fat and blood 

arterial pressure and increase of insulin sensibility. 
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INTRODUCCIÓ 

Segons el que dicta l’OMS (organització mundial de la salut) la inactivitat física és el quart 

factor de risc de mortalitat mundial (6% de morts registrades). A més s’estima que aquesta, 

és la causa principal d’aproximadament el 21-25% dels càncers de mama i còlon, el 27% de 

casos de diabetis i aproximadament el 30% de la càrrega de cardiopaties isquèmiques [1]. El 

sedentarisme, conegut com a mode de vida basat en la poca agitació o moviment, és catalogat 

com un factor de risc cardiovascular, sobretot a les societats industrialitzades. Les mesures de 

salut moltes vegades es basen en mètodes de prevenció secundària o terciària, fent ús de 

fàrmacs com a mesures curatives, en lloc d’atendre les mesures primàries com és l’exercici i 

adquirir un estil de vida saludable [2]. Realitzar un exercici regular, fa decréixer el risc càrdio-

metabòlic independentment de la intervenció dietètica. A més, un exercici aeròbic regular 

millora l’actitud cardiovascular i promou un benefici per a la salut, funció que no s’espera amb 

el pla de tractament amb fàrmacs [3]. 

No sols augmenta el risc cardiovascular per a les persones que no realitzen activitat física en 

el seu estil de vida, podem englobar un concepte més ampli que és el risc càrdio-metabòlic. El 

risc càrdio-metabòlic no és una malaltia per si mateixa, sinó un grup de trastorns metabòlics i 

cardiovasculars. Els factors de risc són: hipertensió arterial, dislipèmies, aterosclerosi, 

malalties coronàries, des de hiperglucèmia fins a diabetis mellitus tipus II, obesitat abdominal 

i sobrepès [3, 4]. Si 3 d’aquests factors són simultàniament, detectats, es parla de síndrome 

metabòlica. Aquesta tampoc és una malaltia, però incrementa el risc de patir un esdeveniment 

cardiovascular o una diabetis de tipus II, per tant augmenta el risc càrdio-metabòlic.  

L’etiologia o l’estudi sobre la causa del risc càrdio-metabòlic s’esdevé  per l’obesitat abdominal 

que ocupa un lloc primordial sobre l’origen dels riscs càrdio-metabòlics i és la conseqüència 

d’un balanç energètic positiu que es deu a una ingesta de calories excessiva i a una activitat 

física insuficient. A més també s’ha de tenir en compte que en aquests casos, hi ha una 

incapacitat del teixit adipós subcutani per emmagatzemar el greix com a font energètica i 

aquest s’acumula de forma sobrant com a teixit adipós o teixit gras pre-visceral. Aquesta 

acumulació inclou altres vísceres com fetge i múscul estriat. L’acumulació es coneix amb el 

nom d’ectòpica. Això vol dir que aquesta grassa no té les funcions del greix subcutani en 

l’homeòstasi de la glucosa i a més té unes propietats pro-inflamatòries i diabetis-gèniques. 

S’ha de tenir en compte que en certs casos els factors genètics de l’individu afavoreixen 

l’acumulació d’aquest greix ectòpic, com pot ser l’edat, la disminució de les hormones sexuals, 

la raça, el tabaquisme i l’estrès [5]. 
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Fisiopatologia del risc càrdio-metabòlic  

  

El tractament principal que es dóna al risc càrdio-metabòlic és la modificació dels hàbits de 

vida. El que es vol aconseguir amb això, és corregir els factors subjacents, com l’obesitat 

abdominal, el sedentarisme o/i l’alimentació inadequada. A la majoria de casos 

primordialment es tracten els factors subjacents i depenent de l’evolució de l’individu es 

planteja una mesura farmacològica. Contràriament hi ha casos on aquest risc ja es troba molt 

avançat, per tant, es prenen directament mesures farmacològiques i simultàniament es 

presenta un patró per canviar els hàbits de vida. Encara que principalment intenten promoure 

la millora dels hàbits de vida per assolir un màxim control no farmacològic sobre el risc càrdio-

metabòlic i l’ús racional dels medicaments que combinen diferents principis actius [5].   

L’activitat física, juntament amb la dieta, són un dels pilars fonamentals per tractar el risc 

càrdio-metabòlic. Abans d’iniciar un programa d’activitat física és necessària una valoració 

sobre l’aspecte psicològic i la condició física de l’individu. En pacients isquèmics, per exemple, 

o amb un alt risc càrdio-metabòlic és important realitzar una prova d’esforç abans de 

Figura 1. L’obesitat abdominal, provoca una lipòlisi accelerada que augmentarà la concentració d’àcids 

grassos lliures al torrent sanguini. Això provoca resistència a la insulina i augmenta la síntesi de glucosa, 

triglicèrids i VLDL al fetge la qual desencadenarà a una hípertrigliceridèmia i de manera secundària 

disminuirà la HDL.  A més l’obesitat abdominal produeix una deficiència a la adiponectina i un augment de 

la leptina. Això es relaciona amb la resistència a la insulina, diabetis, hipertensió i risc cardiovascular. Per 

altra banda, l’obesitat abdominal i la SM s’associen a una predisposició a la esteatopatitis i també es pot 

produir una inflamació crònica a la part visceral per l’augment de les citocines a la zona. Esquema realitzat 

a partir de: http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-diagnostico-tratamiento-del-

riesgo-cardiometabolico-13111713   

http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-diagnostico-tratamiento-del-riesgo-cardiometabolico-13111713
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-diagnostico-tratamiento-del-riesgo-cardiometabolico-13111713
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començar l’activitat física reglada, ja que podria ser perillós per a la seva vida. La prescripció 

de l’exercici ha d’incloure un període d’escalfament i refredament així com activitats dirigides 

a augmentar l’entrenament cardiovascular, la força muscular i la flexibilitat. Normalment, es 

decanten per prescriure una activitat física de moderada intensitat però actualment hi ha 

estudis on es demostra que realitzant entrenaments per intervals d’alta intensitat (HIIT) es 

pot arribar al mateix objectiu o fins i tot en alguns aspectes superar-lo, si es comparen aquests 

dos estils d’entrenament. La intensitat de l’exercici es pot prescriure d’acord amb el màxim 

VO2, el percentatge de  freqüència cardíaca màxima, el percentatge de la potència aeròbica 

màxima d’exercici curt o amb la taxa subjectiva de l’esforç percebut. L’elecció de la intensitat, 

la duració dels intervals i l’ús d’una recuperació activa o passiva té una profunda influencia 

sobre les respostes fisiològiques agudes, la tolerància a l’exercici i el RPE de Borg [6]. 

L’entrenament per intervals d’alta intensitat, consisteix amb la repetida execució d’exercicis 

predeterminats, beus, però intensos. Encara que molts cops la intensitat dels exercicis 

provoca que tinguin una component anaeròbica considerable i la durada de les sessions sigui 

breu, molts estudis demostren que aquest tipus d’exercici provoca unes modificacions similars 

a les que provocaria l’exercici aeròbic de llarga durada. No obstant això, HIIT està convertint-

se en un exercici molt popular pel fet que s’obtenen uns resultats similars amb un temps més 

reduït de les sessions, i això podria evitar el problema, de les persones que els manca el temps 

per exercitar-se. Aquest es un dels motius més habituals per no fer exercici. S’ha de realçar 

també, que existeix certa controvèrsia entre, si dur a terme aquest entrenament per intervals 

d’alta intensitat o el d’intensitat moderada. En relació a la salut, suggereixen que aquest 

d’exercici per intervals seria profitós. Nombrosos estudis s’han centrat en concret en els 

efectes sobre els factors de risc càrdio-metabòlic, obtenint resultats que indiquen un efecte 

beneficiós sobre la salut, disminuint aquests factors de risc.   

OBJECTIU 

Examinant aquests antecedents, l’objectiu general d’aquest projecte és revisar les 

adaptacions de l’organisme a l’entrenament per intervals d’alta intensitat, així com l’efecte 

sobre la salut i concretament sobre els factors de risc càrdio-metabòlics. Es considerarà 

principalment l’entrenament HIIT i variants similars a aquest, a la vegada que es faran 

comparacions amb l’entrenament tradicional continu (MICT). 

Així, es poden establir els següents objectius específics:  

1. Descriure el programa d’entrenament intervàlic d’alta intensitat. 

2. Establir i comparar les adaptacions bioquímiques i fisiològiques a l’entrenament 

intervàlic d’alta intensitat i el tradicional. 

3. Revisar els possibles efectes de l’entrenament intervàlic d’alta intensitat sobre els 

principals factors de risc càrdio-metabòlic. 
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METODOLOGIA DE RECERCA 

Recerca de bibliografia  

S’ha realitzat una recerca bibliogràfica per aquest treball majoritàriament a la pàgina que 

conté la base de dades computeritzada PubMed - MedLine de NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), i en menor mesura a les bases com Directory of 

Open Access Journals https://doaj.org/ o/i  the Journal of Physiology 

http://physoc.onlinelibrary.wiley.com/hub/. Així com també s’ha utilitzat webs per acabar de 

completar la informació o per cercar definicions.  

El primer any que es va publicar a PubMed algun article amb el terme de recerca “high 

intenstity interval training” i amb filtre de “estudia en humans” fou cap al 1978.  Durant aquest 

primer any sols apareix una publicació i va augmentant el nombre a mesura que s’acosta a 

l’actualitat. Es pot veure com l’any 2004 va començar a guanyar popularitat, i en els 6 últims 

anys s’ha disparat amb 582 publicacions. En la seva totalitat són 822 publicacions de les quals 

123 són revisions, per tant podem dir que hi ha un nombre d’estudis relativament baix (última 

cerca: mes de maig 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Paraules introduïdes al cercador de PubMed amb la finalitat d’acotar la recerca i el nombre 

d’entrades. Última visita: 20 maig 2017. 

Paraules utilitzades Núm. 
d’entrades 

High intensity interval training and cardiometabolic risck 21 

Physiological adaptations of High intensity interval training 36 

High intensity interval training and weight loss 8 

High intensity interval training and cardiovascular disease 94 

1978 1979-1985 1986-1991 1992-1997 1998-2003 2004-2009 2010-2016

1 6 11 33 47
145

582

Recerca per anys: Cerca "High intensity interval training"

Gràfic 1. Representació gràfica del nombre d’articles a la base PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) que inclouen els termes “High intensity interval 

training”. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://doaj.org/
http://physoc.onlinelibrary.wiley.com/hub/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Per fer més específica la recerca cap als diferents continguts temàtics del treball, s’han cercat 

els diferents termes a PubMed, aquests es troben inclosos a la taula 1. I es pot veure com el 

nombre d’entrades es redueix considerablement.  

 

Selecció dels articles y extracció de la informació  

Des d’un principi el treball es va centrar en la definició “Entrenaments per intervals d’alta 

intensitat” i els tipus de proves que estaven incloses en els estudis, també incloïa les possibles 

adaptacions que podríem trobar en aquest àmbit sobre el cos humà.  

La recerca va combinar paraules claus relacionades amb l’entrenament per intervals d’alta 

intensitat i les possibles adaptacions o canvis que produeix sobre l’organisme de l’individu 

(HIIT, MICT, mitocondris, VO2, risc cardiovascular). Els articles que es van recopilar es van 

analitzar per tal de poder utilitzar-los com a referència. S’utilitzaren assaigs clínics aleatoris 

(ECA), metanàlisis que comparaven HIIT i MICT en diferents aspectes com el sedentarisme, 

homes i dones sanes, amb malalties coronàries i metabòliques, etc. També, es van incloure 

dades com la capacitat aeròbica per avaluar el VO2 màxim a altres variables clíniques que 

podrien tenir a veure amb adaptacions locals o perifèriques. Per seleccionar els articles no 

s’han descartat els estudis que tenen pocs participants, ja que el nombre d’estudis és molt 

reduït. S’han descartat estudis que no fossin en humans, el que dona menys diversitat a l’hora 

d’elegir. Així i tot algun estudi per tal d’explicar el que passaria en humans sí que empra bases 

amb ratolí, ja que són difícils de fer alguns mesuraments en humans. S’han descartat, estudis 

que no definien l’exercici realitzat perfectament i també els que no mostraven de forma clara 

haver-se fet amb una aleatorització dels participants.  
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 CARACTERÍSTIQUES DE  L’ENTRENAMENT INTERVÀLIC 

HIIT (high intensity interval training) és un mètode d’entrenament basat en el sistema 

fraccionat per intervals. Hi ha diversos tipus d’entrenament per intervals d’alta intensitat, ja 

que es pot adaptar   segons les necessitats o objectius que es vulguin assolir. Els components 

d’un programa HIIT, seran: per una part l’activitat, és a dir, el nombre de repeticions dels 

intervals, la intensitat a la qual ha d’arribar a cada repetició i la durada. Per altra banda hi ha 

el temps de recuperació entre intervals, es a dir que s’ha de concretar el temps d’aquestes 

recuperacions entre i el tipus de recuperació que es vol fer, ja sigui activa (caminant o trotant) 

o bé passiva (aturat). Finalment, trobem les sessions per setmana que es volen realitzar. 

Dos exemples d’entrenament enfocats a 

esportistes poden ser el mètode GIBALA, 

emprat i dissenyat pel Dr. Martín J. Gibala 

(de McMaster University) [7, 8], o el TABATA 

que té el nom pel Dr. Izuma Tabata de 

l’institut Nacional d’Actitud i Esports (Tokio) 

[9, 10]. El primer és més adequat per a tota 

la població, ja que els intervals dels exercicis 

són més llargs i no exigeix una intensitat per 

damunt del 100% en canvi el segon és molt 

més dràstic, perquè la duració dels intervals 

és més curta (exercici total: intervals + 

recuperacions = 4 minuts), i exigeix una 

intensitat excessiva [11].  

 

• El protocol Gibala té una durada d’uns 20-25 minuts i consta de 4 intervals de 30 

segons a intensitat màxima, intercalat amb 4 minuts de descans. Com s’ha dit abans 

és més apte per a tota classe d’individus, fins i tot no entrenats, ja que la recuperació 

és molt llarga. En els 20  minuts estan inclosos els 5 minuts d’escalfament i els 4 de 

refredament. 

• El protocol original de Tabata té una durada de 4 minuts, consisteix en, 20 segons 

d’exercici a ultra alta intensitat (170% VO2), seguit de 10 segons de recuperació. Es fan 

8 intervals d’exercici i 8 de descans/recuperació. En el 4 minut no estan inclosos els 5 

minuts d’escalfament i els 2 minuts de refredament. Una de les maneres de practicar 

el mètode Tabata és fer el mateix exercici, i que aquest recluti diferents grups de 

músculs. Un exemple seria el Burpees, que consisteix a fer una flexió i llavors recollir 

les cames i aixecar-se fent un salt. Una altra forma podria ser alternant 2 exercicis en 

aquests 4 minuts, però assegurant-se que els exercicis escollits per alternar no 

repeteixen l’activació els grups de músculs que ja s’han activat anteriorment [10]. 

Figura 2. Components del programa  HIIT. 
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Llavors addicionalment trobem, el test basat en Wingate. Aquest és semblant al Gibala, el 

model base o més comú emprat en els estudis de HIIT de baix volum de treball que consisteix 

en uns 30 segons a màxima potència de pedaleig contra una càrrega de treball supra-màxima. 

Els individus realitzen de 4 a 6 intervals de treball separats per 4 minuts de recuperació. Per 

tant un total de 2 – 3 minuts d’exercici intens per sessió. La durada d’una sessió d’entrenament 

és de 20 minuts. En 6 sessions d’aquest tipus hi ha un total d’uns 15-20 minuts d’exercici, en 

2 setmanes. El HIIT basat en el model o la prova de Wingate és extremadament exigent, això 

vol dir que pot no ser segur, tolerable o atractiu per alguns individus [12]. 

Aquest tipus d’entrenament per intervals ha estat utilitzat pels entrenadors amb la intenció 

de millorar el rendiment dels seus atletes. La capacitat d’aquest mètode per millorar la salut 

dels individus entrenats no ha sigut d’interès, però si, des del punt de vista de millorar la salut 

de persones no entrenades. És un exercici més curt i el fet de tenir pauses o recuperacions 

entre intervals, fa que l’individu pugui assolir una intensitat més alta del que ho faria amb un 

exercici continu [3]. Això es mostra interessant, ja que l’individu podria realitzar un major 

esforç, amb més poc temps i sense estar entrenat prèviament. 

La premissa per utilitzar HIIT tant en les poblacions sanes com en les no sanes, és que s’ha 

demostrat que els intervals d’activitat vigorosa promouen unes adaptacions més grans a 

través d’un augment de l’estrès cel·lular. Addicionalment s’ha demostrat que HIIT és segur i 

eficaç en pacients amb disfunció cardíaca i metabòlica, utilitzant el protocol adequat. Aquest 

sembla promoure millores a la capacitat aeròbica i en factors de risc càrdio-metabòlics [3]. 

Els components del disseny de HIIT (Figura 3) es poden modificar per tal d’ajustar el protocol 

a l’individu i al seu estat o capacitat. S’ha de tenir en compte que no és el mateix tractar amb 

un individu sa o amb un individu que, per exemple, ha patit un infart. Per això, la intensitat 

dels intervals d’exercici, durada dels intervals i de les recuperacions, les repeticions de cada 

interval i de cada recuperació, els exercicis escollits, el tipus de recuperació (activa o passiva) 

i la freqüència setmanal, són modificables per tal de mantenir una seguretat enfront del 

pacient clínic o l’individu sa. A cada estudi es segueix un mètode HIIT però com s’ha dit abans 

alguns estan modificats per treure un rendiment específic o per aconseguir un objectiu 

concret, segons a la població a la qual vagi dirigit.  

Segons un article publicat l’any 2013 a la revista digital “EFDeportes”, les característiques  que 

tenen en comú les sessions HIIT (Taula 3) són: 

- Formats 

o curts <30 segons 

o entremig 30-60 segons   

o llargs de 2 – 5 minuts aproximadament  
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- Repeticions  

o De 4 a 8 repeticions depenent del temps que es vol emprar i la durada dels 

intervals d’exercici.  

- La intensitat  

o Intervals : >90% VO2 màxima; >90 – 95% HR màxima >15 RPE Borg (Figura 3)  

o Recuperacions: <80% VO2 màx.; 70 – 80% HR màx.; > 6 RPE Borg 

▪ rati de treball – recuperació:  1:1 a 1:4. Per exemple: 1 minut d’exercici 

per 1 minut de recuperació o 1 minut d’exercici per 4 minuts de 

recuperació. 

- Sessions de treball efectiu entre 15 i 30 min, incloent-hi escalfament i refredament. 

- El temps mínim sol ser de 2 setmanes mínim (no es sap el màxim) i per regla general 

es fan 3 sessions setmanals. 

 

Taula 2. Es poden observar les generalitats de HIIT, així com les seves variables, anant des de pocs segons fins a minuts, 

mantenint un percentatge elevat de VO2, freqüència cardíaca (HR) (Heart Rate), i l’escala de Borg (RPE) que mesura la 

percepció de l’esforç durant el temps de l’exercici. L’escala abasteix des del número 6, on no hi ha esforç, fins al 20 que és 

l’esforç màxim. 

 

El format d’entrenament amb HIIT dependrà d’aquestes variables segons si estem utilitzant 

SIT (sprint interval training) que és el mode en intervals curts, RST (Repeated – Sprint interval 

training) l’entremig  o bé AIT (aeròbic interval training) que és el d’intervals llargs, encara que 

a la majoria d’experiments no s’usa aquesta nomenclatura, i s’engloben tots amb HIIT [11]. 

Les maneres generals per realitzar l’entrenament de HIIT inclouen córrer sobre una cinta o 

 Temps  Repeticions VO2 màx HR màx. RPE (Borg) 

Escalfament 

 

2 – 5 min. 1 15%   

 

 

Activitat 

Curta  

<30s. 

 
 
 

4-8 

 
 
 

>90% 

 

 

>90 - 95 % 

 

 

>15 Inter-mig 30s 
– 2 min 

Llarga  

2 min – 5 min 

Recuperació 1:1 

1:4 

4-8 <80% 70 – 80 % >6 

Refredament 

 

2 – 5 min. 1 15%   

3 sessions setmanals  

2 setmanes – X setmanes 
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amb una bicicleta o egòmetre [3]. Perquè els músculs estiguin exposats a una tensió constant 

la repetició ha d’estar ben controlada. Un estudi dut a terme l’any 2014 per Katrina Herodek i 

companys, explica que la  clau és la qualitat de l’exercici [10]. Mantenir l’exercici/interval fins 

que el múscul falli, i reduir el ritme així com es vegin contraccions musculars. A més s’ha 

d’entrenar cada grup de músculs un cop per setmana i permetre períodes de descans perquè 

el múscul creixi i es recuperi, els períodes de recuperació difereixen segons la persona i també 

s’ha d’anar amb compte a no sobre-entrenar l’individu. 

Encara que són unes bones indicacions a seguir, el fet que el múscul falli, per exemple, no es 

podria adaptar a  tot tipus de públic, però el que si recolza i és important saber, es que un 

entrenament cardiovascular (HIIT) s’ha de basar en objectius individuals com per exemple 

l’oxidació de lípids, i s’ha d’anar amb compte, ja que l’entrenament cardiovascular afecta 

l’hormona cortisol-estrès, i elevats nivells crònics d’aquesta hormona, afecten la pèrdua de 

l’estructura muscular i retarda els processos metabòlics (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Els efectes que pot provocar la 

hormona cortisol (estrès), per els 

nivells de glucosa baixos, l’estrès 

emocional, la falta de son, fred 

excessiu o excés d’activitat física són 

resistència a la insulina, augment de 

greix abdominal, retenció de líquids, 

al·lèrgies, osteoporosis, una baixada de 

defenses o una pèrdua de la massa 

muscular. Imatge extreta de: 

http://www.nutricioninteligente.cl/el-

estres-tambien-afecta-tu-respuesta-la-

insulina/  

http://www.nutricioninteligente.cl/el-estres-tambien-afecta-tu-respuesta-la-insulina/
http://www.nutricioninteligente.cl/el-estres-tambien-afecta-tu-respuesta-la-insulina/
http://www.nutricioninteligente.cl/el-estres-tambien-afecta-tu-respuesta-la-insulina/
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ADAPTACIONS BIOQUÍMIQUES I FISIOLÒGIQUES A L’ENTRENAMENT INTERVÀLIC 

D’ALTA INTENSITAT: MECANISMES IMPLICATS 

Primerament cal comentar que l’entrenament continu de moderada intensitat (MICT), ha 

estat el model tradicional per dur a terme l’exercici aeròbic durant quatre dècades, però avui 

en dia, ja hi ha estudis que comparen aquest model tradicional amb HIIT, perquè és interessant 

saber si les adaptacions que proporciona HIIT són les mateixes que l’entrenament MICT. Hi ha 

diferents estudis que demostren la igualtat de HIIT i MICT en algunes adaptacions, i la 

superioritat de HIIT sobre MICT, en alguns punts d’aquestes [13]. Als estudis podem trobar o 

bé HIIT comparat amb l’entrenament de moderada intensitat, o examinat individualment per 

veure els efectes o adaptacions que pot tenir sobre un individu en unes circumstàncies 

específiques.  

Una preocupació important enfront de qualsevol prescripció d’un programa d’exercicis 

(especialment en majors i en persones que han patit una malaltia coronària) és la seguretat. 

El que es sap fins ara és que HIIT és un mètode que ben tolerat com a programa de 

rehabilitació igual que el tradicional que presenta una intensitat moderada (MICT). Centres 

Noruecs de rehabilitació [14], que treballaven amb aquest primer mètode, van realitzar 3 

estudis i s’observaren algunes complicacions en uns quants pacients. Per aquest motiu s’ha 

de tenir en compte que HIIT pot no ser apropiat per persones com: adults majors i/o fràgils, 

persones que presenten dificultats ortopèdiques, neurològiques o d’equilibri significatives, les 

que pateixen una obesitat marcada o les que tenen un desacondicionament greu. Per aquest 

tipus de pacients sembla millor el programa d’exercicis de moderada/baixa intensitat [13]. 

S’ha proposat HIIT com a format eficient en temps per reduir la càrrega de malalties cròniques 

associades a un comportament sedentari [11]. HIIT provoca una sèrie d’adaptacions sobre 

l’individu, perquè hi ha un esforç i una intensitat a assolir. Això fa que el cós promogui uns 

canvis per poder treballar amb més plenitud.  

Un estudi encapçalat pel Dr. Gibala, l’any 2012, va utilitzar la prova Wingate adaptada com a 

base per dissenyar un model més pràctic perquè pogués arribar a més gent, incloent-hi les 

que tenen risc de malalties metabòliques cròniques. Per aconseguir aquest objectiu es va 

reduir la intensitat absoluta de les sèries de treball, es va augmentar la seva durada i es van 

escurçar els intervals de descans [12]. El nou model pràctic  de HIIT constava de 30 segons 

d’exercici a una intensitat que es troba al 90% de la freqüència cardíaca màxima, intercalant 

60 segons de recuperació entre interval. El protocol encara era eficient en el temps, ja que 

sols es duu a terme 10 minuts d’exercici total durant una sessió de 20 minuts [12]. Després de 

dues setmanes es va veure reflectit un augment de la capacitat oxidativa del múscul 

esquelètic, del contingut proteïna i l’activitat màxima d’enzims mitocondrials. 

És important que el model de HIIT segueixi sent eficaç en induir una ràpida remodelació del 

múscul esquelètic cap a un fenotip més oxidatiu. Ambdós protocols de HIIT (Wingate original 

i la seva modificació) de baix volum també són eficaços per millorar la funcionalitat com es 

mostra a altres estudis, per exemple el de Litte J. P i companys publicat l’any 2010 [15]. 
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Comparant directament 6 setmanes d’entrenament HIIT (Wingate) juntament amb el model 

de resistència tradicional, que va ser dissenyat segons les directrius actuals de salut pública 

[16] i es troben millores similars induïdes per l’entrenament, en diversos marcadors del 

múscul esquelètic i l’adaptació cardiovascular malgrat que les grans diferencies entre el volum 

setmanal de treball (90% menys en HIIT) i compromís amb el temps (65% menys amb HIIT).  

Les adaptacions són variades, però en aquest treball tractarem amb: La capacitat oxidativa del 

múscul esquelètic, reflectit en el VO2 màxim i el nombre de mitocondris. En el camp 

cardiovascular tenim la pressió sanguínia, disfunció endotelial, l’estructura coronaria i les 

malalties coronàries. Pel que fa a les adaptacions metabòliques tenim el metabolisme lipídic i 

el de la glucosa. A més de la millora del rendiment de l’exercici, i això es mesura amb proves 

de temps fins a l’esgotament o proves de temps i augment de la captació de l’oxigen [12, 16, 

17]. 

  

Múscul esquelètic (VO2 màx.) 

El volum d’oxigen màxim (VO2) és la quantitat d’oxigen que l’organisme pot metabolitzar 

(captar, transportar i consumir) en un determinat temps. Aquesta mesura s’utilitza per valorar 

la capacitat de cada esportista i és fonamental tenir un elevat VO2 màx. en esports de 

resistència com per exemple el ciclisme, l’atletisme de fons o el triatló.  

Una metanàlisi que es va fer sobre el VO2 màx., va emprar 6 bases de dades electròniques per 

a articles d’investigació originals. Els criteris d’inclusió varen ser assajos controlats d’adults 

sans entre 18 i 45 anys, amb una durada d’entrenament mínim de 2 setmanes. Els pics VO2 

màxim s’avaluaren abans i després de l’entrenament. 28 articles varen seguir els criteris 

d’inclusió i això va resultar en un total de 723 participants, on la intensitat en el seu 

entrenament HIIT es classificava com a alta amb un 90-95% HR màx. Es va concloure que HIIT 

produeix millores en el  VO2 màx. de joves sans. A més, en la metanàlisi es va comparar HIIT 

amb un entrenament de resistència i es va comprovar que va ser superior l’augment de VO2 

màx. després de HIIT [18].  

L’estudi liderat per Milanovic l’any 2016, va observar una major resposta a l’entrenament 

intermitent, en relació a l’entrenament continu, indiferentment del volum de treball de cada 

un, és a dir, que a un entrenament de moderada intensitat continu, es va separar per intervals 

i es va observar una resposta diferent [19]. Aquesta conclusió se suporta per una metanàlisi 

liderat per Bacon el 2013 on va informar d’un major augment del VO2 màx. per l’entrenament 

per intervals d’alta intensitat en comparació amb els valors típicament informats en grans 

estudis de MICT. Una metanàlisi similar de Weston l’any 2014 conclogué que HIIT va ser més 

eficaç que MICT per millorar el VO2 màx. en pacients amb malaltia càrdio-metabòlica induïda 

per l’estil de vida [20, 21]. La importància de la intensitat de l’exercici per a la millora del VO2 

màx., doncs, es fa més evident si comparem MICT i volums molt més baixos de HIIT [22]. L’any 

1985, Hickson i companys, ja van informar que mantenir la intensitat era més important que 
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mantenir la duració o la freqüència. D’acord amb l’anàlisi s’ha demostrat aquest any anterior 

que el consum màxim d’O2 augmentava en HIIT igual que MICT després de 12 setmanes 

d’entrenament, però tenint en compte que HIIT té 5 vegades menys volum de treball que 

MICT [23].  

A la Figura 6 es pot veure el VO2 màx. (superior) abans (PRE) 

i després (POST*) de l’entrenament HIIT i  el continu de 

moderada intensitat (END). En efecte i com recolzen varis 

articles, els gràfics mostren que el volum d’oxigen màxim es 

veu augmentat més en el cas de HIIT que el de MICT (END). 

 

 

 

Dins aquest apartat és important veure el terme: deute d’oxigen o “oygen debt” (Figura 7). 

Quan es realitza un “sprint” o un circuit intens el cos no pot subministrar tot l’oxigen que 

necessita al múscul perquè la velocitat de demanda és massa elevada. Així que s’ha d’engegar 

el sistema anaeròbic per proporcionar energia al múscul. Després de l’exercici intens el cos ha 

de retornar l’energia gastada al múscul perquè torni al seu estat normal/inicial. Com més 

energia gastada major és el deute. Això s’anomena deute d’oxigen, “oxygen debt”, o també el 

podem trobar amb el nom de EPOC (consum excessiu d’oxigen post-exercici). Bàsicament s’ha 

de saber que com més gran és aquest deute d’oxigen més tardaràs a recuperar-te, amb el 

benefici d’un consum de calories durant un període de temps més llarg després que hagi 

finalitzat l’exercici, i aquest consum de calories majoritàriament es recupera basant-se en la 

utilització de lípids com a font d’energia. La raó per la qual el HIIT funciona tan bé i és ideal 

per impulsar el metabolisme, és perquè estàs realitzant de nou el pròxim exercici intens, abans 

de recuperar la respiració del tot i això crea un gran deute d’oxigen.  

Figura 7. Es una mostra de com 

treballa l’oxigen amb 

l’intensitat. A altes intensitats es 

veu un dèficit d’oxigen (blau), i 

després hi ha una recuperació 

del deute per restablir el sistema 

energètic.  

 

 

Figura 6. Captació màxima d’oxigen (superior), activitat de la citrat sintasa 

(inferior), abans (PRE) i després (POST) de l’entrenament per intervals (HIIT) 

o be el model tradicional (ET/END). Es veuen similars respostes encara que el 

volum d’exercici es un 90% menor en el cas de HIIT. Imatge extreta de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22289907     

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22289907


14 

 

Múscul esquelètic (Mitocondris) 

Els mitocondris són uns orgànuls molt importants perquè tenen la capacitat d’oxidar substrats, 

i produir energia mitjançant el cicle de Krebs i la cadena de transport electrònica. Un estudi 

realitzat per Cristopher C. R. Perry l’any 2010, on van examinar les adaptacions mitocondrials 

en l’àmbit muscular esquelètic a curt termini, es va poder comprovar que després d’una sessió 

de HIIT va augmentar agudament i transitòriament  l’ARN missatger del PGC-1α (gen mestre 

de la biogènesi mitocondrial, del fenotip oxidatiu i la capacitat mitocondrial del múscul) i 

també el de l’enzim citrat sintasa (CS) que es troba al cicle de Krebs (Figura 10). A més 

l’activitat enzimàtica va augmentar de manera constant durant les sessions. També una 

mostra de la biòpsia muscular del vas lateral (cama) va mostrar a més dels augments 

enzimàtics anteriors, un augment de la citocrom C oxidasa (COX) així com en el contingut de 

proteïna total de les subunitats II i IV [24]. 

Si la intensitat i la durada es mantenen constants durant els exercicis s’ha vist que el nombre 

de mitocondris s’estabilitza al cap de 5 dies, mentre que si es va augmentant la intensitat de 

manera gradual  aquest nombre augmenta durant varies setmanes [21, 25]. L’estrès cel·lular 

augmenta en proporció a la intensitat que li donem a l’exercici, i existeix una forta evidència 

de què, com més intens és aquest, més elevada es el senyal metabòlic [21, 26]. 

Es poden mesurar els mitocondris de diferents maneres. Els estudis aguts o puntuals poden 

mesurar els canvis en l’estat de fosforilació de les proteïnes de senyalització. Per exemple Ca2+, 

calmodulina dependent de quinasa II (CaMKII), AMP activat per quinasa (AMPK), p38 activat 

per quinasa (p38 MAPK) i PGC-1-α [21]. Els estudis d’entrenaments, en canvi,  avaluen el volum 

o àrea de mitocondris, per microscòpia, o l’activitat/contingut proteic dels enzims 

mitocondrials com la citrat sintasa (CS) o la succinat deshidrogenasa (SDH), i la respiració en 

fibres impermeabilitzades (biòpsia) o mitocondris aïllats (OXPHOS). Encara que l’avaluació de 

la respiració mitocondrial es considera més una mesura de la funció mitocondrial i no del 

contingut en mitocondris, també es fa servir [21].  

 

HIIT activa les vies de senyalització associades a la biogènesi mitocondrial, la via AMPK, la p38-

MAPK (Figura 9) i l’expressió del mRNA PGC-1α, igual que MICT [21, 27]. L’activació regular 

d’aquestes vies condueix a un augment de la densitat mitocondrial. HIIT dona uns beneficis 

substancials enfront una varietat d’aspectes, per exemple, en pacients amb obesitat, 

Figura 9. Potencials mecanismes de senyalització intracel·lular implicats en 

la biogènesi mitocondrial induïda per HIIT (low-volume). HIIT activa la 

proteïna AMPK activada per 5’AMP i la proteïna kinassa p38 MAPK. 

Ambdues d’aquestes  cinases sensibles a l’exercici estan implicades en la 

fosforilació directa de PGC-1α. Aquest pot entrar dins el nucli i activar factors 

de transcripció que augmenten a transcripció de gens mitocondrials i en 

resposta hi ha més biogènesi de mitocondris. Imatge extreta de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22289907 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22289907
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síndrome metabòlica o CHF (congestive heart failure), indueix un creixement en el peroxisome 

proliferator-activated receptor γ, coactivador del PGC-1α. També el contingut de SIRT1 va 

augmentar en un 56% després de l’entrenament. Aquest també és una proposta d’activador 

del PGC-1α i de la biogènesi mitocondrial [15].  

Un estudi publicat l’any 2015 que va utilitzar HIIT de baix volum de treball, suggereix que 

l’activació de la formació de mitocondris pot estar lligada a la producció d’espècies reactives 

d’oxigen (ROS) (Figura 10). Sis sessions de HIIT, amb el test Wingate, que equivalen a 2 

setmanes d’entrenament, varen induir la fragmentació del receptor de ryanodine (RyR, 

depenent de ROS) [28], el qual està implicat en l’increment de Ca2+ intracel·lular després de 

l’exercici. Això, a part de ser un estímul per a la biogènesi mitocondrial, és beneficiós per a la 

contracció muscular, ja que el calci juga un paper important en la fatiga muscular i la 

recaptació d’aquest pel reticle sarcoplasmàtic ajuda a millorar significativament el treball 

muscular [29]. A un altre estudi similar es menciona que després dues setmanes de HIIT, es va 

inhibir l’enzim aconitasa. Aquest és l’encarregat de què el citrat es converteixi en isocitrat per 

tant la seva inhibició va provocar una reducció de la respiració mitocondrial, i l’explicació que 

s’ha plantejat és que es va compensar a través d’un l’augment del nombre de mitocondris 

[30]. 

Una de les característiques de HIIT és la del patró d’encès/apagat que proporcionen els 

intervals. Això podria explicar parcialment les respostes del múscul esquelètic a aquest tipus 

d’exercici. La fosforilació de l’AMPK i la CaMKII va ser major quan un exercici d’intensitat 

moderada es va separar per intervals d’un minut, si ho comparem amb l’exercici continu de 

30 minuts. Això suggereix que el programa d’adaptació mitocondrial està compromès amb 

aquestes rafegues curtes (intervals) d’exercici, i amb l’alta intensitat [21, 31]. Així i tot no està 

clar si aquests patrons de respostes agudes es farien cròniques.  

Els senyals de caràcter ascendent respecte a l’activació de PGC-1 en resposta a HIIT, no estan 

del tot clares. Probablement es relacionen amb canvis robusts de ATP: ADP/AMP intra-

muscular després de l’exercici. L’activació de p38MAPK  pot ser activat possiblement per la 

generació augmentada d’espècies reactives d’oxigen (ROS), igual que la AMPK i la CaMKII [12, 

31, 32]. Però sembla que l’entrenament d’alt volum és més propens a operar amb CaMKII i el 

de baix volum amb AMPK [33]. Aquesta troballa està bé per saber específicament la via en la 

qual s’han de centrar en nous experiments futurs i així corroborar o desmentir-ho. 
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Col·lectivament aquests resultats i els anteriors indiquen que el PGC-1 probablement està 

implicat en la regulació d’algunes altres adaptacions metabòliques. El modest augment i els 

efectes positius d’aquesta proteïna poden estar connectats amb la capacitat oxidativa, la 

defensa antioxidant, la captació de glucosa, la resistència a la sarcopènia (pèrdua degenerativa 

de massa muscular) i amb vies antiinflamatòries [12]. És interessant mencionar que si tenim 

una major capacitat oxidativa, es produirà menys lactat, i s’utilitzaran més lípids per a una 

mateixa intensitat d’exercici [34].  

 

Figura 10. Diagrama esquemàtic dels mecanismes putatius pels quals l’alta intensitat pot provocar majors millores/ adaptacions 

mitocondrials. Hi ha un increment de calci intracel·lular (A). A causa de l’estrès, les ROS augmenten i indueixen la fragmentació de RyR 

que deixa sortir el calci al citoplasma. Simultàniament hi ha una rotació de l’ATP (B) i una (C) glicogenòlisi/producció de lactat/ producció 

i oxidació de piruvat. Això apunta a un augment de metabòlits, radicals lliures e ions (D), que desencadenen la cascada de senyalització(E), 

on apareixen l’AMPK i la CaMKII fosforilades. La cascada provoca un augment en l’expressió de gens mitocondrials (Com PGC-1α) (F) i això 

indueix a la síntesi de proteïnes mitocondrials (G). Per altra banda les ROS inhibeixen l’enzim aconitasa (J), que juntament amb la síntesi 

de proteïnes es traduiria a un augment sobre el contingut mitocondrial (H).  Extreta: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/JP273196/abstract  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/JP273196/abstract
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L’augment dels mitocondris es pot considerar una adaptació, tant del múscul esquelètic com 

del metabolisme. Un punt d’interès de les adaptacions metabòliques es la connexió que té 

amb el metabolisme dels lípids com a combustible mentre dura l’exercici i a posteriori. L’any 

2008 es va demostrar que l’oxidació de greixos va ser significativament major i l’oxidació de 

carbohidrats va ser menor després de 6 setmanes de HIIT. De la mateixa manera l’any 2007 ja 

s’havia demostrat un canvi significatiu en l’oxidació d’àcids grassos amb HIIT [33, 35, 36]. Per 

tant en conjunt s’observa com a adaptació essencial i, en certa forma sorprenent, una major 

capacitat oxidativa del mitocondri, amb una major capacitat per utilitzar lípids com a substrat 

energètic.  

 

EFECTES DE L’ENTRENAMENT INTERVÀL IC D’ALTA I MODERADA INTENSITAT 

SOBRE ELS PRINCIPALS FACTORS DE RISC CÀRDIO-METABÒLIC  

Com s’ha comentat abans el risc càrdio-metabòlic no és una malaltia en si, sinó que és un grup 

de condicions que afavoreixen l’aparició de malalties cardiovasculars i diabetis. Aquests es 

classifiquen com  a no modificables, que poden ser l’edat, l’herència  el sexe, o bé els 

modificables com el tabaquisme, la dislipèmia, l’obesitat, els accidents cardiovasculars o la 

hiperglucèmia.  

 

Figura 12. Esquema il·lustratiu de els efectes positius que te HIIT sobre el risc càrdio-metabòlic. A l’esquerra hi ha els canvis 

o adaptacions del múscul esquelètic i a la dreta els canvis/adaptacions de l’aparell cardiovascular.  SR: Reticle 

sarcoplasmàtic; EDV: Volum d’ejecció diastòlic; SV: Volum sistòlic; EF: fracció d’ejecció ; FDM: Dilatació per flux. Imatge 

extreta de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27681241  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27681241
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La figura 12 extreta d’un estudi liderat pel Dr. Gibala [37], mostra un resum dels canvis que hi 

ha al múscul esquelètic i al sistema cardiovascular, resumint així els efectes que produeix HIIT 

sobre el metabolisme càrdio-metabòlic. Alguns s’han vist en l’apartat d’adaptacions, com que 

hi ha una biogènesi mitocondrial que augmenta la capacitat oxidativa de molècules en aquest 

orgànul i l’augment de VO2 màxim. En aquest apartat ens centrarem en el metabolisme lipídic, 

l’aparell cardiovascular, el metabolisme de la glucosa i es farà un petit incís final sobre el calci.  

  

Aparell cardiovascular 

Gran part dels treballs realitzats sobre aquest tema han involucrat entrenaments tradicionals 

o de molt de volum de treball però s’ha demostrat que HIIT millora la capacitat càrdio-

respiratòria, incloent-hi, aquells individus que pateixen alguna malaltia coronaria o 

insuficiència cardíaca congestiva [12, 38, 39]. En aquest apartat s’inclouen adaptacions de 

l’aparell càrdio-vascular, ja siguin per exemple músculs coronaris, vasos sanguinis, pressió 

arterial, ompliment i morfologia ventricular. 

Durant l’exercici aeròbic el rendiment del cor (freqüència cardíaca), la quantitat de sang que 

bombeja a cada batec, i a força de contracció del cor, augmenten. Aquestes variables 

combinades  augmenten el flux sanguini i l’abastiment de O2 per satisfer les demandes dels 

músculs exercitats. La contracció del múscul esquelètic augmenta el retorn de la sang venosa 

al cor, i això fa que l’ompliment de la sang del ventricle esquerre augmenti [33].   

Es sap que les respostes ventilatòries (consum de O2 respecte a la producció de CO2) i 

hemodinàmiques (mecanismes que regeixen la circulació sanguínia) contribueixen al 

deteriorament funcional en pacients que pateixen insuficiència cardíaca així que un estudi va 

investigar com l’entrenament per intervals i els d’exercici continu afectaven sobre la 

modulació d’aquestes dues funcions. Es van realitzar doncs, entrenaments supervisats sobre 

un agòmetre, completant 3 sessions setmanals durant 12 setmanes. Tots els participants van 

utilitzar un monitor HR (tango, SunTech Medical, Reino unido) per obtenir la intensitat 

d’exercici assignada. I es va utilitzar l’escala de Borg per avaluar la tassa d’esforç percebut 

durant i després de cada exercici. En el cas de HIIT  va seguir el protocol de, 3 minuts 

d’escalfament al 30% de VO2 màx., 3 minuts d’exercici a 80% VO2 màx.(5 intervals), 3 minuts 

de recuperació activa al 40% VO2 màx. (5 intervals), 3 minuts de refredament amb un 30% 

VO2 màx. [40]. Aquest entrenament es va comparar amb el continu de moderada intensitat 

que també tenia 30 minuts d’exercici amb un VO2 del 60% i un escalfament i refredament de 

3 minuts cada un amb un VO2 màx. del 30%. Després de 12 setmanes es va observar que HIIT 

presentà una absorció d’O2 major que la de l’exercici moderat. A més va augmentar en gastat 

cardíac, que correspon al volum de sang expulsat per un ventricle en un minut, així com va 

reduir el pèptid natriurètic cerebral (BNP). Aquest pèptid és secretat en resposta a 

l’allargament de les fibres musculars del miocardi, i es troben nivells elevats a persones que 

tenen molt de risc o ja pateixen malalties coronàries. Després d’aquestes troballes es va 



19 

 

concloure que el règim de HIIT dissenyat per l’estudi  pot millorar les respostes 

hemodinàmiques, aparentment augmentant l’eficàcia de bombeig del cor i la utilització de 

l’O2 en els músculs esquelètics. A més millora l’eficàcia de ventilació, el que podria contribuir 

a una adaptació beneficiosa, que acompanyaria a una millor qualitat de vida global i específica 

en pacients que pateixen insuficiència cardíaca [40]. 

Per veure si hi havia alguna millora en la contractilitat del múscul cardíac, ho varen fer 

utilitzant teixit muscular del cor de rates, els quals, tenen similituds amb els nostres, i imiten 

les respostes cardíaques humanes enfront de l’entrenament físic.  El ratolí db/db és el model 

per als estudis en diabètic dislipèmia [41] i proporciona una bona representació en humans. 

Després de 13 setmanes de HIIT la contractilitat del múscul coronari i el Ca2+ d’aquest  van 

tornar als seus nivells normals. Com a resultat d’això hi va haver un augment en el tub 

transversal (T-tubule) que és un seguiment de la membrana del sarcoplasma, per on 

s’introdueix el calci. El reticle sarcoplasmàtic va augmentar la sincronia amb el Ca2+ i l’activitat 

amb el Ca2+-ATPasa (SERCA2a = Transportador de calci). Aquests són indicis d’una millora a la 

contractilitat del múscul cardíac [42, 43]. 

La disfunció diastòlica és el deteriorament de l’ompliment del ventricle esquerre i és indicatiu 

de fibres miocardíaques rígides o danyades, que són menys compatibles amb la relaxació 

d’aquest múscul. En humans adults amb malalties metabòliques comuns, s’ha pogut estudiar 

aquesta remodelació sobre el ventricle esquerre. El que representa una disminució del volum 

diastòlic final (EDV), es coneix com a hipertròfia patològica. Aquesta reducció esdevé en 

resposta a senyals d’estrès, i això es reflecteix amb un cúmul de col·lagen al cor [43]. El numero 

d’estudis que es focalitzen en l’estructura cardíaca és reduït, però s’ha mostrat en un estudi 

de Cassidy S. i companys, que el volum diastòlic final després de 12 setmanes de HIIT va 

augmentar en 8 ml en pacients amb diabetis tipus II [29]. Per tant varen mostrar una millora 

significativa de les taxes d’ompliment del ventricle a curt termini, i que aquestes es varen 

mantenir un any després [29, 44]. La disfunció diastòlica és un predictor de la mortalitat, així 

que millores en aquestes funcions són clínicament significatives. En el cas de MICT no hi ha 

variacions en les variables diastòliques així que aquestes dades suggereixen un cop més, que 

la intensitat és un factor important per induir millores [43]. En aquest estudi també es va veure 

la torsió cardíaca. Aquesta descriu el moviment de torsió del cor durant la contracció i mostra 

la dominància de les fibres pericardíaques sobre les endocardíaques. En els adults amb 

malaltia metabòlica es magnifica la torsió, el que reflecteix un mal a les fibres endocardíaques. 

Curiosament observem reduccions en la torsió cardíaca  en adults amb diabetis tipus II després 

de 12 setmanes de HIIT comparant amb els controls. Per tant això suggereix una reducció del 

dany endocardíac [43].  

Estudis sobre la hipertensió suporten que MICT exerceix una reducció de la pressió arterial en 

els adults hipertensos, i també s’ha vist que durant 12 setmanes de HIIT, s’ha produït un efecte 

antihipertensiu, millorant esdeveniments primaris en la sístole en individus hipertensos que 

no rebien medicació [43, 45]. La disfunció endotelial es considera un dels primers processos 
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fisiopatològics de la malaltia vascular. L’endoteli protegeix la paret arterial de lesions i 

contribueix a l’homeòstasi vascular. La dilatació duta a terme per flux (FMD) és una mesura 

de la disfunció endotelial i està regulada per la disponibilitat de NO (òxid nítric o monòxid de 

nitrogen). El corrent de flux sanguini, crea una fricció amb les parets dels vasos sanguinis i 

estimula la producció de NO. Aquest és un vasodilatador directe dels vasos sanguinis, per tant 

te concordança amb la pressió arterial. En aquells que tenen una malaltia metabòlica comú 

HIIT ha resultat ser millor o igual a MICT quant a millorar la FMD [46]. Que el resultat sigui 

millor probablement és a causa de la major intensitat de HIIT. A més el fet que sigui per 

intervals, estimula la disponibilitat de NO a l’endoteli. En conseqüència la millora de FMD 

resulta en una major perfusió i subministrament  d’oxigen als teixits perifèrics [43]. Un altre 

estudi similar de Wisløff U.  que treballava amb pacients amb insuficiència cardíaca post-infart 

i tenia com a objectiu comparar els programes d’entrenament MICT i HIIT amb variables 

associades a la funció vascular i també va trobar una millora en la dilatació pel flux de l’arteria 

branquial a l’entrenament per intervals comparat amb MICT [47]. 

Resumint, es veu l’augment del volum diastòlic (EDV) i per tant la seva carrega. Això suposa 

que el cor pot bombejar més sang i que aquesta arriba a totes les parts del cos amb més força 

repartint nutrients i oxigen als músculs i altres teixits. A la vegada també es pot veure una 

millora a l’estructura del cor. Normalment quant algú pateix una malaltia metabòlica la torsió 

del ventricle esquerre augmenta danyant les fibres endocardíaques, però s’ha vist que amb 

HIIT aquesta torsió davalla i a la vegada el dany. Per últim tenim la dilatació per flux, on 

participa l’estimulació de l’òxid nítric que és un vasodilatador directe i fa que baixi la tensió 

del subjecte.  

S’ha de comentar que per la prevenció de la malaltia cardiovascular de manera secundària, la 

comprensió de la rehabilitació cardíaca és de gran ajuda. Aquesta implica una òptima teràpia 

mèdica, una base de nutrició juntament amb una sèrie d’exercicis a realitzar i sobretot deixar 

l’hàbit de fumar. Entre aquests la teràpia d’exercici és un dels factors dominants. Per això es 

requereix un protocol d’exercicis que sia efectiu i a la vegada un gran compromís al seu 

compliment. Encara que MICT ha sigut sempre el principal recomanat en les pautes de 

rehabilitació cardíaca, s’està comprovant que HIIT és més efectiu en el context clínic des del 

punt de vista de l’absorció màxima d’O2 i algunes adaptacions.  

 

Metabolisme de la glucosa/insulina 

L’altre punt important, és la diabetis mellitus de tipus II com a factor de risc càrdio-metabòlic 

(Figura 13). El metabolisme de la glucosa desenvolupa un paper important en el metabolisme 

energètic [43]. El que interessa en aquest cas és la resistència a la insulina. Aquesta està 

relacionada amb l’obesitat i també amb la diabetis mellitus de tipus II. 
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La insulina és una hormona produïda pel pàncrees que proporciona un senyal perquè la 

glucosa pugui entrar a les cèl·lules del nostre cos i produir energia. Les persones amb 

resistència a la insulina produeixen molta quantitat d’aquesta hormona però les cèl·lules no 

responen correctament a l’estímul d’aquesta i la glucosa queda a la sang, provocant una 

hiperglucèmia. Els tractaments d’aquest fenomen es basen amb modular l’entrada de glucosa 

cap a les cèl·lules [48], i s’ha vist que l’activitat física  ajuda a què el cos utilitzi millor la insulina 

i disminueix la resistència d’aquesta.  A l’estudi liderat per Hood M.S, juntament amb altres 

autors que tenen referencia amb el tema de HIIT, com: Little J.P i el doctor Martin J. Gibala, 

varen reclutar 7 individus sedentaris però sans, entre ells 3 dones. Realitzaren sis sessions 

d’entrenament durant 2 setmanes. Cada sessió inclogué cicles de 10s a 90% de la potència 

màxima, amb un VO2 màx. de 80-90%, amb un minut de recuperació entre intervals. Llavors 

es varen obtenir unes mostres de biòpsia d’agulla del múscul vast lateral (cama) abans de 

l’entrenament i 72 hores després de l’última sessió. Els resultats van donar, una capacitat 

oxidativa del múscul augmentada en un 35% després de l’entrenament, el PGC-1α es va 

incrementar un 56%, el contingut de proteïna del transportador de glucosa (GLUT4) va 

Figura 13. Homeòstasis en el múscul esquelètic. El senyal de la insulina és important perquè la glucosa que es troba dins 

la sang, entri al múscul i es converteixi en glucogen, i s’emmagatzemi, o bé passi pel procés de glucòlisi i serveixi per 

aportar energia, convertint-se en piruvat i acabant la seva oxidació al cicle de Krebs al mitocondri. Imatge extreta de: 

http://www.nature.com/nm/e-poster/images/Muscle-Organ-Normal.jpg  

http://www.nature.com/nm/e-poster/images/Muscle-Organ-Normal.jpg
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augmentar en un 260% i també va augmentar la sensibilitat a la insulina en un 35% en base 

de l’avaluació del model d’homeòstasi de l’índex de sensibilitat de la insulina [49].  

El contingut de glucosa del múscul esquelètic després d’un entrenament HIIT a curt termini 

s’incrementa fins a 2 vegades si la comparem amb l’increment que dóna amb un exercici d’alt 

volum de treball (MICT). Segons un petit estudi pilot de Lillte que data de l’any 2011, es va 

demostrar que 2 setmanes de HIIT de baix volum sobre 8 pacients que patien diabetis tipus II, 

va ser ben tolerat i ràpidament va mostrar millora en el múscul esquelètic sobre GLUT4. 

També es va veure que es reduïa la concentració mitjana de glucosa en sang després de la 

ingesta i a les 24 hores (la mesura es va dur a terme baix monitoratge continu de la glucosa 

baix una dieta estandarditzada però amb condicions de vida lliure) [49].  

La sensibilitat de la insulina perifèrica es pot millorar per l’augment del transport de glucosa 

cap al múscul esquelètic, això s’ha associat a l’augment proteïna GLUT4, a causa d‘un augment 

dels enzims aeròbics i de la biogènesi mitocondrial. La resistència a la insulina recau dins la 

malaltia metabòlica i encara que el contingut reduït de GLUT-4 no és la causa de la resistència 

a la insulina, qualsevol augment d’aquesta proteïna millora el transport de glucosa dins del 

múscul esquelètic [43, 50]. Sobre persones obeses o que tenen excés d’àcids grassos lliures 

(Figura 14) també hi ha una millora de la sensibilitat a la insulina, millorant, de forma general, 

el metabolisme de la glucosa i, de forma particular el control de la glucèmia [13]. 

 

  

 

 

 

Metabolisme lipídic 

La dislipèmia, o l’alteració dels nivells de lípids en sang, fan que els pacients tinguin un 

augment de triglicèrids i de LDL, els quals no són beneficiosos per l’individu, ja que augmenta 

el risc de patir obesitat, o aterosclerosi. A la vegada hi ha una baixada de la HDL, que és la 

lipoproteïna que aporta més beneficis. El model de MICT típic, provoca modestos increments 

Figura 14. Model de representació de l’excés 

d’àcids grassos lliures (AGL) i com actuen 

sobre la resistència a la insulina. Les fletxes 

negres simbolitzen vies positives o activades 

mentre que les vermelles són d’inhibició.  

Imatge extreta de: 

https://themedicalbiochemistrypage.org/es

/insulin-sp.php    

https://themedicalbiochemistrypage.org/es/insulin-sp.php
https://themedicalbiochemistrypage.org/es/insulin-sp.php
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en la HDL-C (High densitive lipoprotein – Cholesterol), però no s’ha vist cap efecte en les altres 

fraccions de lipoproteïnes [51].  

A l’estudi dut a terme per Camacho-Cardenosa A. amb adolescents, l’any 2015, que tenia com 

a objectiu avaluar la massa de greix en adolescents utilitzant HIIT i MICT com a mètodes 

d’entrenament. Es van fer 2 grups aleatoris, un treballaria amb alta intensitat i l’altre amb 

exercici continu de moderada intensitat. L’experiment va durar 8 setmanes. El primer grup va 

participar realitzant 4-6 series de 20 segons a màxima intensitat amb una recuperació de 1:3 

a 1:1. L’altre grup va desenvolupar un exercici continu durant el mateix temps, i no es trobaren 

diferencies significatives entre grups. Els resultats entre HIIT i MICT foren molt semblants [52]. 

No obstant un estudi encapçalat per Cassidy S. l’any 2016, mostra que HIIT redueix la massa 

corporal en 1-3 kilograms i també hi ha reducció de la grassa visceral i hepàtica. Aquestes són 

troballes importants, ja que aquests dipòsits de greix agreugen la malaltia cardiovascular i la 

disfunció metabòlica. En aquest mateix estudi se suggereixen dos mecanismes per la pèrdua 

de greix induïda per HIIT aquests són: 

- Augment de la densitat i la capacitat mitocondrial després de HIIT, que condueix a un 

augment de la capacitat oxidació d’àcids grassos.  

- Augment de les catecolamines que estimulen la lipòlisi, especialment en el teixit 

abdominal, on hi ha més receptors beta-adrenèrgics [43, 53].  

L’elevada intensitat de HIIT, fa que augmenti en nombre de mitocondris al múscul, i aquestes 

tenen la funció d’oxidar metabòlits en el cicle de Krebs,  àcids grassos per β-oxidació i obtenir 

ATP a través de la fosforilació oxidativa. El que fa important aquest  punt és el deute d’oxigen 

que imposa utilitzar HIIT. Com més gran és aquest  més temps està el múscul a recuperar la 

normalitat, i mentre ho fa consumeix lípids (post-entrenament). Si enllacem aquest fet amb 

l’augment de catecolamines, alliberades per la sang o pel sistema nerviós simpàtic, que 

estimulen la lipòlisi al teixit adipós (majoritàriament visceral), hi haurà, doncs, més lípids a la 

sang que podran ser utilitzats pel múscul tant esquelètic com cardíac, ja que són els dos 

consumidors principals d’àcids grassos alliberats pel teixit adipós. I a tot això podem afegir 

que al consumir-se més greixos, no hi haurà tants àcids grassos circulants, facilitant que 

disminueixi la resistència a la insulina que provocaven aquests.  

Calci 

Per últim i no menys important, s’ha vist en alguns punts del treball que el calci també té paper 

en aquest tema (Figura 12). El calci muscular és molt important, ja que té un paper fonamental 

a la contracció del múscul, per tant és imprescindible per poder treballar. El Ca2+ és captat per 

la membrana muscular i una vegada dins el múscul, s’emmagatzema al reticle sarcoplasmàtic 

(RS). Quan s’ha de contraure el múscul aquest calci és alliberat, i durant la relaxació muscular, 

és recaptat pel RS. El HIIT, augmenta la recaptació d’aquest dins el RS i per tant això 

augmentarà la capacitat muscular.  
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Aquest augment provocarà una pujada de calci intracel·lular, com es pot veure a la figura 10, 

apartat A, què és un dels senyals per la biogènesi mitocondrial. És a dir, com més intensitat de 

treball hi ha un augment de calci, i aquest condueix (entre altres) a la biogènesi mitocondrial 

que augmenta la capacitat oxidativa del múscul. A l’igual que al múscul esquelètic, el múscul 

cardíac també té un augment en la sincronització d’entrada i sortida del calci que li permet 

una millor contracció i per això també es pot dir que aquest ió participa en la millora de les 

adaptacions que s’han trobat a l’aparell cardiovascular. 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

L’entrenament intervàlic d’alta intensitat: 

1. Suposa un nou model d’exercici breu basat en repeticions breus d’un esforç d’elevada 

intensitat amb períodes de recuperació entre repeticions, el que permet mantenir una 

intensitat elevada en les successives repeticions. 

2. Indueix efectes generals a l’organisme similars als que s’observen després de 

programes bastes en sessions d’exercici molt més llargues. 

3. És un poderós estímul per impulsar el metabolisme, ja que aquest exercici provoca un 

nivell d’estrès físic elevat i un deute d’oxigen superior al generat per altres models 

d’exercici, deute que es recupera majoritàriament amb consum de més metabòlits i 

més greixos després de l’exercici. 

4. Indueix algunes adaptacions a l’organisme similars, o superiors, a les induïdes per 

l’exercici aeròbic continu, com l’augment del número i mida dels mitocondris i 

l’augment de les activitats enzimàtiques de la cadena respiratòria, el que provoca una 

majora capacitat oxidativa per la utilització dels àcids grassos com a substrat energètic 

i un valor superior del consum màxim d’oxigen. 

5. S’ha demostrat efectiu en el tractament d’alguns factors de risc càrdio-metabòlic: 

disminueix el greix corporal, i concretament el visceral, disminueix la pressió arterial i 

augmenta la sensibilitat a la insulina. 

 

 

 



25 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. OMS. Estratégia mundial sobre régimen alimentário, actividda física y salud.  [cited 2017; OMS inició 
su andadura al entrar en vigor su Constitución el 7 de abril de 1948 –fecha en la que celebramos cada 
año el Día Mundial de la Salud. Actualmente somos más de 7000 personas trabajando en 150 oficinas 
de país, seis oficinas regionales y la Sede de Ginebra.]. Available from: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/. 

2. Romaguera Bosch, M., et al., [Physical exercise prescription]. Rev Enferm, 2006. 29(4): p. 24-9. 

3. Kessler, H.S., S.B. Sisson, and K.R. Short, The potential for high-intensity interval training to reduce 
cardiometabolic disease risk. Sports Med, 2012. 42(6): p. 489-509. 

4. Ervin, R.B., Prevalence of metabolic syndrome among adults 20 years of age and over, by sex, age, race 
and ethnicity, and body mass index: United States, 2003-2006. Natl Health Stat Report, 2009(13): p. 1-
7. 

5. CONVERGE, G., Diagnóstico y tratamiento del riesgo cardiometabólico. ELSEVIER, 15 oct 2007. 129: p. 
Med Clin 2007. 

6. Juneau, M., et al., Provocative issues in heart disease prevention. Can J Cardiol, 2014. 30(12 Suppl): p. 
S401-9. 

7. Excellence, M.P.A.C.o. Faculty/Staff. Martin J. Gibala 2017; Available from: 
https://pace.mcmaster.ca/staff/martin-j-gibala. 

8. Little, J.P., et al., Low-volume high-intensity interval training reduces hyperglycemia and increases 
muscle mitochondrial capacity in patients with type 2 diabetes. J Appl Physiol (1985), 2011. 111(6): p. 
1554-60. 

9. University, R. TABATA An Innovate Training. 2015; Available from: 
http://www.ritsumei.ac.jp/rs/category/tokushu/150715/. 

10. Katarina Herodek1, C.S., Vesma Pavlović3 and Ratko Stanković1 HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING, 
in Activities in  Physical Education and Sport. 2014: Serbia. 

11. Kriel, Y., et al., The Effect of Active versus Passive Recovery Periods during High Intensity Intermittent 
Exercise on Local Tissue Oxygenation in 18 - 30 Year Old Sedentary Men. PLoS One, 2016. 11(9): p. 
e0163733. 

12. Gibala, M.J., et al., Physiological adaptations to low-volume, high-intensity interval training in health 
and disease. J Physiol, 2012. 590(5): p. 1077-84. 

13. Fleg, J.L., Salutary effects of high-intensity interval training in persons with elevated cardiovascular 
risk. F1000Res, 2016. 5. 

14. Rognmo, O., et al., Cardiovascular risk of high- versus moderate-intensity aerobic exercise in coronary 
heart disease patients. Circulation, 2012. 126(12): p. 1436-40. 

15. Little, J.P., et al., A practical model of low-volume high-intensity interval training induces mitochondrial 
biogenesis in human skeletal muscle: potential mechanisms. J Physiol, 2010. 588(Pt 6): p. 1011-22. 

16. Rakobowchuk, M., et al., Sprint interval and traditional endurance training induce similar 
improvements in peripheral arterial stiffness and flow-mediated dilation in healthy humans. Am J 
Physiol Regul Integr Comp Physiol, 2008. 295(1): p. R236-42. 

17. Burgomaster, K.A., et al., Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval 
and traditional endurance training in humans. J Physiol, 2008. 586(1): p. 151-60. 

18. Bacon, A.P., et al., VO2max trainability and high intensity interval training in humans: a meta-analysis. 
PLoS One, 2013. 8(9): p. e73182. 

19. Milanovic, Z., G. Sporis, and M. Weston, Effectiveness of High-Intensity Interval Training (HIT) and 
Continuous Endurance Training for VO2max Improvements: A Systematic Review and Meta-Analysis of 
Controlled Trials. Sports Med, 2015. 45(10): p. 1469-81. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
http://www.ritsumei.ac.jp/rs/category/tokushu/150715/


26 

 

20. Weston, K.S., U. Wisloff, and J.S. Coombes, High-intensity interval training in patients with lifestyle-
induced cardiometabolic disease: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med, 2014. 
48(16): p. 1227-34. 

21. MacInnis, M.J. and M.J. Gibala, Physiological adaptations to interval training and the role of exercise 
intensity. J Physiol, 2017. 595(9): p. 2915-2930. 

22. Gist, N.H., et al., Sprint interval training effects on aerobic capacity: a systematic review and meta-
analysis. Sports Med, 2014. 44(2): p. 269-79. 

23. Gillen, J.B., et al., Twelve Weeks of Sprint Interval Training Improves Indices of Cardiometabolic Health 
Similar to Traditional Endurance Training despite a Five-Fold Lower Exercise Volume and Time 
Commitment. PLoS One, 2016. 11(4): p. e0154075. 

24. Perry, C.G., et al., Repeated transient mRNA bursts precede increases in transcriptional and 
mitochondrial proteins during training in human skeletal muscle. J Physiol, 2010. 588(Pt 23): p. 4795-
810. 

25. Egan, B. and J.R. Zierath, Exercise metabolism and the molecular regulation of skeletal muscle 
adaptation. Cell Metab, 2013. 17(2): p. 162-84. 

26. Kristensen, D.E., et al., Human muscle fibre type-specific regulation of AMPK and downstream targets 
by exercise. J Physiol, 2015. 593(8): p. 2053-69. 

27. Gibala, M.J., et al., Brief intense interval exercise activates AMPK and p38 MAPK signaling and 
increases the expression of PGC-1alpha in human skeletal muscle. J Appl Physiol (1985), 2009. 106(3): 
p. 929-34. 

28. Place, N., et al., Ryanodine receptor fragmentation and sarcoplasmic reticulum Ca2+ leak after one 
session of high-intensity interval exercise. Proc Natl Acad Sci U S A, 2015. 112(50): p. 15492-7. 

29. Cassidy, S., et al., High intensity intermittent exercise improves cardiac structure and function and 
reduces liver fat in patients with type 2 diabetes: a randomised controlled trial. Diabetologia, 2016. 
59(1): p. 56-66. 

30. Larsen, F.J., et al., High-intensity sprint training inhibits mitochondrial respiration through aconitase 
inactivation. FASEB J, 2016. 30(1): p. 417-27. 

31. Egan, B., et al., Exercise intensity-dependent regulation of peroxisome proliferator-activated receptor 
coactivator-1 mRNA abundance is associated with differential activation of upstream signalling kinases 
in human skeletal muscle. J Physiol, 2010. 588(Pt 10): p. 1779-90. 

32. Kang, C., et al., Exercise activation of muscle peroxisome proliferator-activated receptor-gamma 
coactivator-1alpha signaling is redox sensitive. Free Radic Biol Med, 2009. 47(10): p. 1394-400. 

33. Micah Zuhl, P.D.a.L.K., Ph.D., HIIT vs Continuous Endurance Training: Battle of the Aerobic Titans. 
University of NEW MÉXICO, 2010. 

34. Cappa, D.F., Biogénesis de Mitocondrias, in Blogs Fisiología, D.F. Cappa, Editor. 2013, Grupo sobre 
entrenamiento: (G-SE). 

35. Perry, C.G., et al., High-intensity aerobic interval training increases fat and carbohydrate metabolic 
capacities in human skeletal muscle. Appl Physiol Nutr Metab, 2008. 33(6): p. 1112-23. 

36. Talanian, J.L., et al., Two weeks of high-intensity aerobic interval training increases the capacity for fat 
oxidation during exercise in women. J Appl Physiol (1985), 2007. 102(4): p. 1439-47. 

37. Ito, S., T. Mizoguchi, and T. Saeki, Review of High-intensity Interval Training in Cardiac Rehabilitation. 
Intern Med, 2016. 55(17): p. 2329-36. 

38. Warburton, D.E., et al., Effectiveness of high-intensity interval training for the rehabilitation of patients 
with coronary artery disease. Am J Cardiol, 2005. 95(9): p. 1080-4. 

39. Munk, P.S., et al., High-intensity interval training may reduce in-stent restenosis following 
percutaneous coronary intervention with stent implantation A randomized controlled trial evaluating 
the relationship to endothelial function and inflammation. Am Heart J, 2009. 158(5): p. 734-41. 

40. Fu, T.C., et al., Aerobic interval training improves oxygen uptake efficiency by enhancing cerebral and 
muscular hemodynamics in patients with heart failure. Int J Cardiol, 2013. 167(1): p. 41-50. 



27 

 

41. Kobayashi, K., et al., The db/db mouse, a model for diabetic dyslipidemia: molecular characterization 
and effects of Western diet feeding. Metabolism, 2000. 49(1): p. 22-31. 

42. Stolen, T.O., et al., Interval training normalizes cardiomyocyte function, diastolic Ca2+ control, and SR 
Ca2+ release synchronicity in a mouse model of diabetic cardiomyopathy. Circ Res, 2009. 105(6): p. 
527-36. 

43. Cassidy, S., et al., High-intensity interval training: a review of its impact on glucose control and 
cardiometabolic health. Diabetologia, 2017. 60(1): p. 7-23. 

44. Hollekim-Strand, S.M., et al., High-intensity interval exercise effectively improves cardiac function in 
patients with type 2 diabetes mellitus and diastolic dysfunction: a randomized controlled trial. J Am 
Coll Cardiol, 2014. 64(16): p. 1758-60. 

45. Tjonna, A.E., et al., Aerobic interval training versus continuous moderate exercise as a treatment for 
the metabolic syndrome: a pilot study. Circulation, 2008. 118(4): p. 346-54. 

46. Ramos, J.S., et al., The impact of high-intensity interval training versus moderate-intensity continuous 
training on vascular function: a systematic review and meta-analysis. Sports Med, 2015. 45(5): p. 679-
92. 

47. Wisloff, U., et al., Superior cardiovascular effect of aerobic interval training versus moderate 
continuous training in heart failure patients: a randomized study. Circulation, 2007. 115(24): p. 3086-
94. 

48. Various. ¿Que es la resistencia a la insulina? 2017  [cited 2017; Available from: 
http://www.joslin.org/LDI/Que_es_la_resistencia_a_la_insulina.html. 

49. Hood, M.S., et al., Low-volume interval training improves muscle oxidative capacity in sedentary 
adults. Med Sci Sports Exerc, 2011. 43(10): p. 1849-56. 

50. Ren, J.M., et al., Exercise induces rapid increases in GLUT4 expression, glucose transport capacity, and 
insulin-stimulated glycogen storage in muscle. J Biol Chem, 1994. 269(20): p. 14396-401. 

51. Kelley, G.A., K.S. Kelley, and Z.V. Tran, Exercise, lipids, and lipoproteins in older adults: a meta-analysis. 
Prev Cardiol, 2005. 8(4): p. 206-14. 

52. Camacho-Cardenosa, A., et al., Effects of High Intensity Interval Training on Fat Mass Parameters in 
Adolescents. Rev Esp Salud Publica, 2016. 90: p. e1-e9. 

53. Sim, A.Y., et al., High-intensity intermittent exercise attenuates ad-libitum energy intake. Int J Obes 
(Lond), 2014. 38(3): p. 417-22. 

 

 

http://www.joslin.org/LDI/Que_es_la_resistencia_a_la_insulina.html

