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1. RESUM 

La pràctica d’una activitat física moderada és de gran importància pel manteniment tant de la 

salut en general com de la funció immunitària en particular. Però, si s’augmenta molt el volum 

d’exercici fins a fer-lo extenuant es produeix una depressió transitòria del sistema immunitari que 

pot causar un augment de la incidència d’infeccions, especialment de les vies respiratòries altes 

(URTI). Entre els mecanismes que s’han estudiat i que podrien explicar aquesta major incidència 

d’infeccions hi trobem l’augment d’hormones immunosupressores com el cortisol, la disminució de la 

secreció d’immunoglobulina A o la disminució del nombre d’algunes cèl·lules del sistema immunitari. 

S’han proposat alguns suplements nutricionals per intentar prevenir la major incidència d’URTI. Entre 

aquests suplements, pareix que existeixen evidències sòlides de que el calostre boví, els probiòtics i 

dosis altes de vitamina C ajuden a prevenir la major incidència d’URTI associada a l’exercici. En canvi, 

no es troben estudis suficients que relacionin directament els suplements d’hidrats de carboni amb 

una menor incidència d’URTI. Finalment, cal destacar que actualment la vitamina D seria el 

suplement que més s’està estudiant en quan a la seva possible eficàcia en la prevenció de les 

infeccions en els esportistes. 

 

Abstract 

Moderate physical activity is essential for maintaining not only a proper healthy status but also an 

adequate immune function. However, when exercise volume increases becoming strenuous, a 

transient depression of the immune system occurs that can induce an increased incidence of 

infections, especially upper respiratory tract infections (URTI). Increased levels of 

immunosuppressive hormones such as cortisol, decreased immunoglobulin A secretion and reduced 

circulating numbers of immune cells are among the mechanisms suggested for this increased URTI 

incidence. In order to prevent this higher URTI incidence, the usefulness of several nutritional 

supplements has been highlighted. Among these supplements, it seems that there are solid 

evidences for the usefulness of bovine colostrum, probiotics and high doses of vitamin C preventing 

higher incidence of URTI associated with strenuous exercise. However, the evidence for a direct 

effect of carbohydrate supplementation reducing the incidence of URTI is very weak. Finally, it is 

noteworthy that nowadays the vitamin D supplements are the ones focusing greater interest in order 

to find out its effectiveness preventing higher URTI incidence among athletes. 
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2. INTRODUCCIÓ 

La realització d’activitat física moderada és molt important per mantenir un bon estat de salut ja 

que, com és ben sabut, redueix el risc a patir diferents malalties. Un dels efectes importants de 

l’activitat física moderada és la millora de la funcionalitat del sistema immunitari. De fet, fa temps 

que es coneix que existeix una relació molt estreta i complexa entre la realització d’activitat física i el 

sistema immunitari. Un dels aspectes d’aquesta relació és la possible influència que té realitzar un 

gran volum d’exercici, bé siguin exercicis puntuals extenuants o períodes d’entrenament molt intens, 

sobre la funció immunitària i la incidència de infeccions, especialment de les vies respiratòries altes 

(URTI o URI).  A més, com a conseqüència d’aquests aspectes, s’ha introduït la possibilitat d’utilitzar 

alguns suplements nutricionals que podrien ajudar a mantenir o millorar la funció immunitària .   

Actualment està perfectament descrit que l’exercici provoca una resposta immunitària que és 

depenent de la intensitat i el volum. Realitzar un exercici extenuant produeix una resposta 

immunitària de fase aguda on el sistema immunitari es veu compromès a causa d’un impacte 

temporal negatiu i que condueix a una disminució tant de la immunitat innata com de l’adquirida [1], 

que seria una de les causes de l’augment del risc de patir les mencionades URTI. Aquesta resposta de 

fase aguda es troba caracteritzada per un augment del nombre de leucòcits després de realitzar 

l’exercici, amb una disminució dels limfòcits i un augment del nombre de neutròfils. A més, es 

produeix una alliberació de components del sistema immunitari (com les citocines IL-6, IL-10 i altres 

proteïnes) que actuaran de mediadors de la resposta immunitària a l’exercici. En molts de casos, s’ha 

determinat que aquests canvis estan mediats per hormones (com cortisol i catecolamines) i altres 

factors que s’alliberen durant l’exercici. 

En general, es pot dir que la quantitat d’exercici que una persona realitza presenta un cert 

efecte sobre la funcionalitat del sistema immunitari, el que es tradueix en un efecte sobre la 

incidència d’infeccions. Així, la funcionalitat del sistema immunitari augmenta amb la pràctica 

d’activitat física moderada, mentre que disminueix amb el sedentarisme i amb la pràctica d’un alt 

volum d’activitat física. Com a conseqüència d’aquesta observació i dels resultats dels estudis que es 

mostraran posteriorment, s’ha pogut establir una relació en forma de J entre la intensitat, o volum, 

de l’exercici i la susceptibilitat a partir infeccions de les vies respiratòries altes (Figura 1). Així, segons 

es pot observar a aquesta Figura 1, si es realitza una activitat moderada, davalla significativament el 

risc de patir infeccions, en canvi, no passa el mateix si no es manté una activitat moderada sinó que 

es manté una vida sedentària ja que aquest risc incrementa, al igual que passa quan es realitzen 

exercicis extenuants. De fet, el punt de partida d’aquest treball, és l’observació de que els esportistes 
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Figura 1. Model en forma de J representant la relació entre la quantitat

respecte al risc de patir infeccions 

http://www.inspiringfitness.co.uk.

L’organisme es troba constantment atacat per bacteri

vegades, el sistema immunològic proporciona la defensa necessària per a resistir a aquests atacs 

destruint els elements estranys per l’organisme

homeòstasis. No obstant, realitzar exercicis extenuants

sigui perjudicial envers d’actuar com a barrera de defensa. A més, s’ha

factors que poden afectar al sistema immunitari, disminuint la seva funcionalitat i, per tant, 

contribuint a que apareguin els símptomes de les 

nutricionals, estrès fisiològic o psicològic per les competicions

Per tant, s’han adoptat mesures per tal d’evitar la

susceptibilitat a patir infeccions 

de l’entrenament intens conciliant un bon so durant la nit, disminuir l’estrès psicològic i evitar la 

restricció calòrica realitzant una dieta equilibrada amb ingesta rica d’hidrats de carboni, suplements 

o productes alimentaris rics en zinc, vitamines 

suplements com probiòtics (com

Aleshores, una de les estratègies que s’ha utilitzat per intentar dismin

incidència d’infeccions són els suplements nutrit
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que realitzen exercicis extenuants presenten una major incidència d’infeccions del tracte respiratori 

Model en forma de J representant la relació entre la quantitat i la intensitat de l’exercici 

respecte al risc de patir infeccions del tracte respiratori superior. Ima

http://www.inspiringfitness.co.uk. 

constantment atacat per bacteris, virus i paràsits, però la majoria de 

el sistema immunològic proporciona la defensa necessària per a resistir a aquests atacs 

ements estranys per l’organisme, sent així una funció essencial per tal d’establir la 

homeòstasis. No obstant, realitzar exercicis extenuants, pot danyar al sistema immunitari fent que 

sigui perjudicial envers d’actuar com a barrera de defensa. A més, s’ha de considerar que 

afectar al sistema immunitari, disminuint la seva funcionalitat i, per tant, 

els símptomes de les infeccions. Entre aquests factors hi hauria

ògic o psicològic per les competicions, etc.  

tat mesures per tal d’evitar la immunodepressió i disminuir així la 

susceptibilitat a patir infeccions [1]. Les principals recomanacions, entre altres, són: disminuir l’estrès 

nt intens conciliant un bon so durant la nit, disminuir l’estrès psicològic i evitar la 

restricció calòrica realitzant una dieta equilibrada amb ingesta rica d’hidrats de carboni, suplements 

o productes alimentaris rics en zinc, vitamines (A, D, E, B6 i B12), polifenols i ingesta d’altres tipus de 

(com Lactobacillus, Bifidobacterium spp.), etc. 

una de les estratègies que s’ha utilitzat per intentar dismin

infeccions són els suplements nutritius, encara que no sempre la proposta de
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segueix la necessitat de contrarestar alguns dels mecanismes que es proposen com a causa de la 

major incidència d’infeccions i que s’exposaran posteriorment. 

Dins d’aquest context, aquest treball de revisió es centrarà en analitzar els suplements que s’han 

proposat i estudiat per prevenir la major incidència d’infeccions després de l’exercici extenuant, així 

com els possibles mecanismes implicats tant en la major incidència d’infeccions com en l’efecte dels 

suplements. 

 

3. METODOLOGIA DE RECERCA 

Per dur a terme aquest treball, en primer lloc s’ha realitzat una recerca al PubMed on s’hi poden 

trobar les articles d’investigació publicats sobre els estudis relacionats amb els continguts del treball. 

Cal dir que, degut a la complexitat del treball, la recerca s’ha distribuït en funció dels diferents 

apartats que presenta el treball. En primer lloc s’ha realitzat la recerca dels estudis sobre la 

incidència d’infeccions en períodes d’entrenament o després de les proves d’entrenament, iniciant-

se per una revisió general, mitjançant la introducció de les paraules clau al cercador, és a dir, les 

paraules clau per a la primera recerca han estat: incidència d’URTI, incidència als esportistes d’alt 

rendiment. I el mateix s’ha fet amb els següents apartats. S’ha realitzat d’aquesta manera ja que 

l’objectiu és filtrar els articles que es basen exclusivament amb el tema elegit. També, a partir dels 

articles elegits, s’han anat detectant a la bibliografia d’aquests articles, aspectes que es consideraven 

importants per tal d’anar completant així l’apartat corresponent, per això, també s’ha realitzat una 

recerca directa al PubMed. 

 

4. ESTUDIS SOBRE LA INCIDÈNCIA D’INFECCIONS EN 

PERÍODES D’ENTRENAMENT O DESPRÉS DE PROVES 

EXTENUANTS 

Les dades epidemiològiques suggereixen que els atletes participants en proves de resistència, 

presenten una major susceptibilitat a patir URTI durant els períodes d’entrenament intens i les 

setmanes posteriors a competicions com maratons i altres de major distància o durada. S’ha de 

considerar que la majoria d’estudis inclouen moltes fonts de variabilitat que fan que, en general, els 

estudis siguin poc uniformes. La forma de recollir les dades, les variables de seguiment utilitzades, 
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l’estació de l’any la qual s’ha realitzat l’estudi i l’edat dels participants entre d’altres, afectarà 

significativament als resultats dels estudis sobre la incidència d’URTI. 

En els anys 80, es varen realitzar els primers estudis que intentaven demostrar que després de 

participar en competicions extenuants, els esportistes eren més susceptibles a patir infeccions de les 

vies respiratòries altes. Probablement, els estudis duits a terme a la ultra-marató de Ciutat del Cap i a 

la marató de Los Ángeles poden ser considerats els pioners dins aquest àmbit.  

L’estudi realitzat a la ultra-marató de Ciutat del Cap (56 km) en un grup de 150 participants, 

demostrà una major aparició de símptomes d’URTI dins les dues setmanes posteriors a la carrera en 

el grup de participants, 33,3%, front al 15,3% en el grup de controls que no varen realitzar la prova. A 

més, es va veure que els símptomes eren més habituals en els esportistes que varen aconseguir 

millors marques [2]. Per tant, pareixia que tant la distància com la intensitat podrien ser paràmetres 

importants determinant la incidència d’infeccions. 

En el cas de la Marató de los Angeles al 1987 [3], el 12,9% dels 1.828 participants que es varen 

entrevistar informà que a la setmana següent de la carrera havien presentat símptomes d’URTI en 

front al 2,2% dels esportistes que no hi varen participar. Per tant, era evident que el fet de participar 

a la prova de marató augmentava la incidència d’infeccions d’una forma important. A més, en aquest 

estudi es va veure que el 40% dels participants, van patir al menys un episodi de URTI durant el 

període de preparació per la prova, en comparació al 15% en el grup de controls.  

Posteriorment es varen anar fent més estudis que, amb certs matisos, anaren confirmant 

aquests primers resultats. Així, a l’estudi realitzat a la Ultra-marató de Pretòria (Sud d’Àfrica) [4], es 

va veure que el 28,7% dels 108 participants que van completar la Ultra-marató (56 Km), presentaren 

símptomes de URTI durant les dues setmanes posteriors a l’esdeveniment en comparació al 12,9% 

dels controls (108 persones que vivien amb els participants però que no eren participants).   

Al 1993, es va dur a terme un altre estudi en una prova de 90 km, també a  Sud-Àfrica [5], on es 

compararen 84 participants en front a un grup control format per 73 persones que no participaren a 

la marató. Aleshores, s’observà que el 68% dels participants en comparació a un 45% dels controls, 

presentaren símptomes de URTI durant les dues setmanes posteriors a la carrera.  

Amb un altre punt de vista, també es varen fer diferents estudis específicament dissenyats per 

determinar la incidència d’infeccions durant els períodes d’entrenament intens. En un primer estudi, 

es va determinar la incidència d’infeccions durant una temporada d’entrenament intens (un any) en 

un grup de 44 esportistes d’alt nivell (participants en proves d’orientació) en comparació a un grup 
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de controls (44 participants de la mateixa edat i sexe que no eren atletes). En aquest estudi es a 

veure que els esportistes que realitzaven esforços extenuants en quan a l’entrenament, presentaven 

major incidència d’infeccions en comparació al grup control, en una proporció de 2,5 a 1,7 [6]. 

Nieman i col·laboradors, en el 1989 [7], varen realitzar un estudi on es va comparar la incidència 

d’episodis d’URTI a 273 corredors durant un període de 2 mesos d’entrenament a l’hivern, segons 

fessin més o menys kilòmetres de distància. Es va veure que si es comparaven esportistes que 

realitzaven entrenaments de 42 Km setmanals en front als que en realitzaven 12 Km, no hi havia 

diferències significatives en quant a la incidència d’infeccions. En canvi, quan es varen analitzar les 

dades de la preparació per la marató de Los Angeles, es va veure que aquells que havien entrenat 

una mitja superior a 96 km setmanals tenien una proporció d’incidència d’infeccions doble que 

aquells que completaven menys de 32 km setmanals [3]. És per això que es va concloure que existia 

una certa relació entre la susceptibilitat a patir les URTI i la distància completada, ja que els 

esportistes que presentaven una major incidència d’infeccions eren aquells que realitzaven 

distàncies superiors, encara que aquest efecte és diferent quan es tracta d’un exercici puntual (la 

distància d’una marató pareix suficient) o del volum d’entrenament (pareix necessària una distància 

setmanal superior a la d’una marató) [8].  

Un estudi posterior realitzat al 2007 [9] va confirmar aquesta relació, encara que la mesura que 

es feia de l’exercici era diferent, determinant la incidència de URTI durant un període d’entrenament 

i de competició de 5 mesos en relació a la quantitat d’exercici realitzat. Per això, es varen comparar 

32 esportistes (homes i dones) amb un volum d’entrenament molt alt (8.000-12.000 Met·min 

setmanals, que seria equivalent a fer 3 hores d’exercici intens cada dia), 31 esportistes amb un nivell 

d’entrenament moderat (2000-4000 Met·min setmanals, equivalent a fer unes 2 hores diàries 

d’exercici moderat o caminar) i un grup format per 20 sedentaris (controls). En conjunt es varen 

detectar 37 episodis d’URTI que es distribuïen de la següent forma: 21 en el grup d’esportistes amb 

un major nivell d’entrenament, 7 en el grup d’esportistes que seguien un entrenament moderat i 9 

episodis en el grup control. Per tant, era evident que els esportistes amb un volum d’entrenament 

més alt tenien una incidència d’infeccions molt més alta. 

En conjunt, es pot arribar a la conclusió que realitzar un volum elevat d’exercici o exercicis 

extenuants (proves de marató i ultra-marató), es troba associat a un increment del risc de patir URTI, 

o els símptomes associats, dins de les dues setmanes posteriors a l’esforç intens puntual realitzat i 

durant els períodes d’entrenament molt intens o de preparació per les proves més exigents.  
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5. MECANISMES QUE PODRIEN EXPLICAR LA MAJOR   

INCIDÈNCIA D’INFECCIONS 

S’ha vist que realitzar exercicis extenuants i prolongats provoca una depressió transitòria de la 

funcionalitat del sistema immunitari, que podria estar lligada tant a efectes sobre els leucòcits com a 

canvis en els nivells de molècules com interleucines (IL) o la immunoglobulina A (IgA). De fet, aquest 

període posterior a l’exercici intens durant el qual pareix que les defenses de l’organisme es troben 

disminuïdes, s’ha anomenat com a “finestra oberta”, per la facilitat que tenen els patògens per 

accedir lliurament a l’organisme. La principal causa podrien ser els increments en els nivells 

d’hormones associats a l’activitat física com són el cortisol i l’adrenalina, hormones amb 

característiques immunosupressores i que durant l’exercici, augmenten d’una forma proporcional a 

la intensitat i la durada del mateix.  

Diferents factors poden provocar canvis en el sistema immunitari que condueixin a una 

disminució de la protecció de l’hoste, sent més susceptibles a patir infeccions [1]. Aquestes 

disminucions són provocades, en gran mesura, per factors com l’estrès, una dieta poc adequada, mal 

son, etc., factors que en molts de casos poden estar presents en els esportistes d’alt nivell, donant 

lloc a aquesta immunodepressió i, conjuntament amb una probable major exposició als patògens, 

augmentant el risc de patir infeccions (Figura 2). A més, s’ha d’apuntar que molts dels estudis s’han 

realitzat durant l’hivern, quan les condicions afavoreixen aquesta situació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Causes de l’increment del risc a patir infeccions. Imatge extreta i adaptada de l’article: 

“Intense Exercise Training and Immune Function” [1]. 
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A partir d’aquestes observacions generals, s’han anat estudiant diferents relacions causa-efecte 

que suggereixen possibles mecanismes implicats en la major incidència d’URTI en els esportistes que 

realitzen volums molt elevats d’exercici. Així, s’ha estudiat el paper que juguen els limfòcits, entre 

ells les Natural Killers (NK), i cèl·lules fagocitàries com neutròfils i monòcits respecte a la incidència 

d’infeccions en els esportistes d’alt nivell ja que la funcionalitat i el nombre d’aquestes cèl·lules és 

sensible a un augment del volum d’exercici realitzat. De fet, s’ha pogut concloure que la supressió de 

la immunitat innata, a la qual pertanyen aquestes cèl·lules, és un dels aspectes clau per explicar la 

major susceptibilitat a patir infeccions descrita en l’apartat anterior. 

Les NK són limfòcits granulars amb un paper important a la defensa immunitària no específica ja 

que poden inhibir la colonització microbiana a més de produir IFN-γ (interferó encarregat de 

l’activació dels macròfags) [8, 10]. Així, en relació al paper de les NK es va realitzar un altre estudi en 

un grup de 19 nedadors d’alt nivell, amb un grup control format per 11 participants que no eren 

atletes. Es va fer un seguiment durant la temporada d’entrenaments hivernals obtenint quatre 

mostres de sang: al principi de l’estudi, després de 7 setmanes de l’inici de l’entrenament, després de 

les 6 setmanes posteriors que havien implicat un cicle d’entrenament intens i finalment, 48 hores 

després de la competició, coincidint amb el final de l’estudi. Es va observar una disminució en quant 

al percentatge de NK circulants durant les 6 setmanes d’entrenament intens i després de 48 hores 

d’haver realitzat la competició (disminució del 22%) que no s’observava en el grup control. 

Paral·lelament a la davallada del nombre de NK, el 67% dels nedadors participants patiren algun 

episodi d’URTI durant l’estudi amb una mitja de més de 3 episodis d’URTI, mentre no s’observaren 

infeccions al grup control [11]. Per tant, es pot concloure que realitzar exercicis extenuants, es troba 

relacionat amb un impacte negatiu d’un dels components de la immunitat innata com són les 

cèl·lules NK, el que podria contribuir a explicar la major incidència d’episodis d’URTI durant el 

període d’entrenament intens. 

Per altra banda, els neutròfils, com a cèl·lules fagocitàries, participen en la fagocitosi de 

patògens i agents estranys, a més de intervenir de diferents formes en l’alliberació de citoquines. En 

un estudi realitzat en el 2012 durant una temporada d’entrenament amb 18 nedadors d’alt nivell que 

es comparaven amb un grup control format per 11 persones que no eren atletes, es va voler 

examinar la relació entre les cèl·lules del sistema immunitari i la realització d’exercicis extenuants, 

aleshores, es van recollir 4 mostres de sang després de 36 hores d’haver finalitzat l’exercici (en el 

grup control, les mostres es van recollir en 3 vegades). Els resultats mostraren que els nedadors 

tenien els nombres més baixos, en general, de monòcits, neutròfils i cèl·lules dendrítiques en 

comparació al grup control entre la primera i la segona presa de mostres (increment inicial del volum 
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d’entrenament). Per tant, es dona suport a la idea de que el sistema immunitari innat es troba 

deprimit durant els períodes d’entrenament intensos [12]. A més, el nombre total de limfòcits, 

disminueix especialment després de l’exercici intens i prolongat, el que contribuiria a davallar les 

defenses durant el període posterior a l’exercici, afavorint l’efecte dels patògens [13]. En qualsevol 

cas, a més dels canvis en els nombres de cèl·lules, seria necessari determinar quin és l’efecte de 

l’activitat física intensa sobre la funcionalitat d’aquestes cèl·lules. 

En un primer estudi duit a terme durant 2 setmanes d’entrenaments intensos en esportistes que 

realitzaven proves de triatló, s’observà que aquests nivells d’entrenament, es trobaven associats a 

una disminució d’un 20% de la funcionalitat dels neutròfils mesurada com a la capacitat de 

desgranulació. Sols després d’una setmana d’entrenament intens ja es començaren a observar les 

disminucions substancials tant de l’activitat dels neutròfils com, també, de la proliferació dels 

limfòcits [14].  

En un altre estudi duit a terme durant 12 setmanes d’entrenament a 12 nedadors i 11 controls 

sedentaris, s’estudià l’activitat oxidativa (oxidative burst, producció de radicals lliures) dels neutròfils, 

un dels mecanismes que utilitzen per destruir els agents patògens. Aleshores, els resultats mostraren 

que hi havia una disminució d’aquesta capacitat oxidativa dels neutròfils als nedadors d’alt 

rendiment en comparació al grup control durant aquestes 12 setmanes [15]. Però en un estudi 

realitzat amb 22 maratonians els quals havien completat al menys 7 maratons, s’observà que 

l’activitat citotòxica de les NK era un 57% més alta en els maratonians que en el grup control format 

per 18 persones sedentàries de, més o menys, la mateixa edat i pes [16]. En qualsevol cas, estudis 

posteriors no han acabat d’aclarir si l’activitat física intensa disminueix la funcionalitat de les 

diferents cèl·lules del sistema immunitari ni, per tant, la relació amb una major incidència d’URTI. 

És a dir, la realització de grans volums d’activitat física provoca una davallada del nombre 

d’alguns dels tipus cel·lulars del sistema immunitari que, encara que no es tracti d’una “situació 

clínica” ja que és transitòria i pareix que no afecta de forma important a la funcionalitat cel·lular, 

podria contribuir a l’augment del risc a patir URTI. 

Per altra banda, un altre factor que també es podria trobar implicat amb l’augment de la 

susceptibilitat a patir infeccions és la Interleuquina-10 (IL-10) ja que algun estudi mostra com la 

major producció de IL-10 es troba relacionada amb una major incidència d’infeccions [17]. La IL-10 és 

una citocina antiinflamatòria que es va descobrir com a producte de les cèl·lules Th2 i que suprimeix 

la diferenciació de les cèl·lules Th1, imprescindibles per iniciar la resposta immunitària. Per tant, una 

disminució de la resposta de les cèl·lules Th1 es troba mediada per un augment de IL-10. A més, 



 

 

l’elevada producció de IL-10, disminueix

inflamatòries i altres mediadors, comprometent la capacitat de les cèl·lules T per afrontar la resposta 

inflamatòria [17, 18]. Per tant, a

immunitari afavorint la incidència d’infeccions

En aquest sentit, un estudi realitzat a un grup d’atletes universitaris d

un període de 4 mesos d’entrenament 

producció de IL-10 i la secreció a 

infeccions. Per això, es van obtenir mostres de saliva (es mesuraren els nivells de

mesurà la producció de citoquines

esportistes [17]. Es va veure que mentre que 30 participants no patien cap infecció, 24 d’ells patien

símptomes d’URTI al menys durant tres setmanes. 

patien més infeccions eren els que entrenaven més

major producció estimulada de IL

correlacionada amb el nombre de setmanes amb símptomes d’infecció

                        

Figura 3. Episodis d’URTI respecte a la diferent producció de IL

Figura extreta i adaptada de l’article “

stimulated IL-10 production and salivary IgA secretion”

 

Per altra banda, en aquest mateix estudi es va veure que l

a la saliva està negativament correlacionada amb el nombre de

per això que pareix que la IgA determina de forma important

relació a l’esport. De fet, una part important dels estudis que s’han desenvolupat per determinar les 
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disminueix, o inclús inhibeix, l’expressió de varies citoquines pro

inflamatòries i altres mediadors, comprometent la capacitat de les cèl·lules T per afrontar la resposta 

. Per tant, aquest augment de la citocina propiciarà una inhibició 

afavorint la incidència d’infeccions [17]. 

n estudi realitzat a un grup d’atletes universitaris d’entre 18 i 35 anys 

ntrenament intens a l’hivern, tingué com a propòsit determinar si la 

secreció a la saliva de IgA es poden usar per predir la susceptibilitat a patir 

van obtenir mostres de saliva (es mesuraren els nivells de

mesurà la producció de citoquines estimulada amb una combinació d’antígens

Es va veure que mentre que 30 participants no patien cap infecció, 24 d’ells patien

símptomes d’URTI al menys durant tres setmanes. Es va veure com els esportistes que durant l’estudi 

eren els que entrenaven més i que, a la vegada, eren els que 

major producció estimulada de IL-10, de forma que la producció de IL-10, 

correlacionada amb el nombre de setmanes amb símptomes d’infecció (Figura 3)

Episodis d’URTI respecte a la diferent producció de IL-10 (pg/mL) distribuïda en quartils. 

a i adaptada de l’article “Respiratory infection risk in athletes: association with antigen

10 production and salivary IgA secretion” [17].  

en aquest mateix estudi es va veure que la secreció de immunoglobulina A (

saliva està negativament correlacionada amb el nombre de setmanes amb símptomes d’URTI

determina de forma important la susceptibilitat a patir infeccions

e fet, una part important dels estudis que s’han desenvolupat per determinar les 
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expressió de varies citoquines pro-

inflamatòries i altres mediadors, comprometent la capacitat de les cèl·lules T per afrontar la resposta 

opiciarà una inhibició del sistema 

entre 18 i 35 anys durant 

tingué com a propòsit determinar si la 

IgA es poden usar per predir la susceptibilitat a patir 

van obtenir mostres de saliva (es mesuraren els nivells de IgA) i de sang (es 

gens) en un grup de 80 

Es va veure que mentre que 30 participants no patien cap infecció, 24 d’ells patien 

els esportistes que durant l’estudi 

que, a la vegada, eren els que presentaven una 

10, estava positivament 

(Figura 3). 

 

10 (pg/mL) distribuïda en quartils. 

Respiratory infection risk in athletes: association with antigen-

immunoglobulina A (IgA) 

setmanes amb símptomes d’URTI. És 

la susceptibilitat a patir infeccions en 

e fet, una part important dels estudis que s’han desenvolupat per determinar les 
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possibles causes d’aquesta major incidència d’infeccions després d’un entrenament intens i de llarga 

durada es van centrar en els efectes d’aquest exercici sobre les immunoglobulines, observant-se, en 

alguns casos, una davallada d’aquestes defenses de la primera línia a través de la disminució de les 

funcions de la mucosa de les glàndules salivals i nas [13]. 

La IgA es secretada en grans quantitats i representa el 70% de la immunoglobulina produïda pels 

mamífers. Es tracta d’un anticòs produït per les cèl·lules B madures de la sang. La IgA anirà des dels 

intestins i posteriorment es secretarà als fluids corporals com la saliva, llàgrimes o moc, és a dir, es 

tracta de la primer línia de defensa per prevenir la colonització i el desenvolupament de patògens 

protegint a l’organisme en front a infeccions [19]. Presenta varies isoformes diferents segons els grau 

de polimerització que presentin cada una d’elles. La subunitat J, és la cadena proteica encarregada 

d’unir els dos monòmers, és a dir, es troba involucrada amb el grau de polimerització. Així, tal i com 

es mostra a la Figura 4, la IgA es secretada com a monòmer i com a dímer. Al sèrum només existeix la 

forma monomèrica mentre que a les secrecions existeix la forma dimèrica [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dimerització de la IgA a través de la cadena J i el seu transport a les secrecions (saliva). 

Imatge extreta i adaptada de “Position Statement. Part one: Immune function and exercise” [13]. 

 

La seva secreció és estimulada per varis factors com l’estrès o l’activitat física. Per tant, la 

concentració a la saliva depèn de l’activitat del sistema nerviós autònom (simpàtic i parasimpàtic). No 

obstant, l’activitat física estimula el sistema nerviós simpàtic elevant el cortisol i reduint la síntesis i 

l’expressió del receptor polimèric de la immunoglobulina, disminuint així la seva concentració, inclús 

podent inhibir la seva secreció. A més, s’ha de considerar que l’exercici pot provocar una davallada 
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en la producció de saliva, el que per si mateix ja duria a una davallada de la secreció de IgA si no 

augmentes la seva concentració [20]. Per tant, pareix que l’augment de cortisol durant l’exercici 

estaria estretament relacionat amb la disminució de la IgA.  

S’han realitzat multitud d’estudis per tal de demostrar la relació entre els nivells de IgA, 

especialment a saliva on pareix que és més essencial, i la incidència d’infeccions. Entre ells, es troba 

el que es va realitzar amb 75 jugadors americans de futbol en el que s’observà que els baixos nivells 

de IgA a la saliva es trobaven fortament relacionats amb la incidència d’URTI durant els períodes de 

competicions i d’entrenament més extenuants [21]. 

En un altre estudi es va fer el seguiment de 1.424 atletes professionals durant un període de 50 

setmanes en el qual es van obtenir mostres periòdiques de saliva i es va registrar la incidència d’URTI 

(102 episodis de 1-3 setmanes de duració). Com a resultat més destacat s’observà (Figura 5) com els 

nivells de IgA a la saliva anaven disminuint durant les setmanes prèvies a l’aparició d’un episodi 

d’URTI, essent els nivells mínims, els registrats durant la pròpia infecció (davallada del 28% respecte 

als valors inicials, amb valors significativament més baixos també la setmana prèvia) [22]. 

 

Figura 5. Concentració de IgA a la saliva antes, durant i immediatament després de la infecció. 

Imatge extreta i modificada de “Salivary IgA as a Risk Factor for Upper Respiratory Infections in Elite 

Professional Athletes” [22]. 

 

Gleeson i Pyne realitzaren un estudi amb 23 nedadors d’alt nivell on es va poder comprovar que 

la concentració de IgA a la saliva va caure significativament després del primer mes d’entrenament 

dins un programa d’una durada de 7 mesos, encara que no es va observar cap canvi després d’aquest 

URTI 



 

 

primer mes [23]. Aleshores, tal com es pot observar a la Figura 6, 

presentaven una concentració mitja de 

de URTI (de 4 a 7 episodis). En canvi, els 

presentaven menys episodis d’URTI

En un altre estudi realitzat al 2014 

durant 21 setmanes: 12 setmanes d’entrenament, 7 setmanes d’entrenament i competició i 2 

setmanes de recuperació. Es va observar que durant les dues setmanes finals de l’estudi, les que 

corresponien al descans, els nivells de IgA a la saliva eren més elevats i la incidència d’URTI era 

menor que durant els períodes previs. Per tant, es va poder concloure que l’entrenament i la 

competició afecten a les respostes del sistema immunitari disminuint la secreció 

una major susceptibilitat a patir infeccions. De fet, actualment, els nivells baixos de IgA a saliva són el 

factor al que s’atribueix principalment la major incidè

observació estaria d’acord amb 

individus que presenten habitualment uns nivells disminuïts de IgA tenen una major predisposició a 

patir aquests episodis d’URTI [23]

 

Figura 6. Nombre d’episodis d’URTI en relació a la c

durant una temporada de 7 setmanes d’entrenament

“Exercise effects on mucosal immunity”
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tal com es pot observar a la Figura 6, es va veure que els 

ó mitja de IgA a saliva per davall de 30 mg/L, tenien una alt

n canvi, els nedadors que presentaven una concentració

presentaven menys episodis d’URTI  (de 0 a 3 episodis). 

En un altre estudi realitzat al 2014 [24] es va fer el seguiment de 26 joves jugadors de futbol 

durant 21 setmanes: 12 setmanes d’entrenament, 7 setmanes d’entrenament i competició i 2 

setmanes de recuperació. Es va observar que durant les dues setmanes finals de l’estudi, les que 

scans, els nivells de IgA a la saliva eren més elevats i la incidència d’URTI era 

menor que durant els períodes previs. Per tant, es va poder concloure que l’entrenament i la 

competició afecten a les respostes del sistema immunitari disminuint la secreció 

una major susceptibilitat a patir infeccions. De fet, actualment, els nivells baixos de IgA a saliva són el 

factor al que s’atribueix principalment la major incidència d’URTI en els esportistes. 

observació estaria d’acord amb altres que indiquen que, de forma independent a l’exercici, els 

individus que presenten habitualment uns nivells disminuïts de IgA tenen una major predisposició a 

[23]. 

Nombre d’episodis d’URTI en relació a la concentració de IgA (mg/L) 

durant una temporada de 7 setmanes d’entrenament. Imatge extreta i modificada de l’article: 

Exercise effects on mucosal immunity” [23]. 

Treball de fi de grau de Bioquímica 

es va veure que els nedadors que 

mg/L, tenien una alta incidència 

que presentaven una concentració superior de IgA 

va fer el seguiment de 26 joves jugadors de futbol 

durant 21 setmanes: 12 setmanes d’entrenament, 7 setmanes d’entrenament i competició i 2 

setmanes de recuperació. Es va observar que durant les dues setmanes finals de l’estudi, les que 

scans, els nivells de IgA a la saliva eren més elevats i la incidència d’URTI era 

menor que durant els períodes previs. Per tant, es va poder concloure que l’entrenament i la 

competició afecten a les respostes del sistema immunitari disminuint la secreció de IgA i propiciant a 

una major susceptibilitat a patir infeccions. De fet, actualment, els nivells baixos de IgA a saliva són el 

ncia d’URTI en els esportistes. Aquesta 

altres que indiquen que, de forma independent a l’exercici, els 

individus que presenten habitualment uns nivells disminuïts de IgA tenen una major predisposició a 

 

(mg/L) a saliva a nedadors 

. Imatge extreta i modificada de l’article: 
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6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DELS SUPLEMENTS PER 

PREVENIR LA MAJOR INCIDÈNCIA D’INFECCIONS 

Des del mateix moment en que es va determinar la major incidència d’URTI en esportistes que 

participaven en proves extenuants o seguien períodes d’entrenament de volum molt elevat, es va 

plantejar la possibilitat de prevenir aquesta major incidència utilitzant, entre altres estratègies, 

alguns suplements nutricionals. Per tant, un punt important serà el de descriure i justificar segons el 

grau d’evidència, els suplements que poden ajudar a mantenir la funció immunitària per tal de 

prevenir la major incidència d’URTI en els esportistes d’alt rendiment. S’ha de considerar que, a 

vegades, si es pot trobar una relació clara entre el suplement proposat i alguns dels mecanismes i/o 

causes de la major incidència d’infeccions indicats en l’apartat anterior, però en altres casos no és 

fàcil deduir el motiu que ha duit a proposar aquell suplement. En qualsevol cas, alguns dels 

suplements que es suggereixen es poden veure a la Taula 1. 

Taula 1. Alguns dels suplements proposats per prevenir la incidència d’URTI i principal motiu pel qual 

es proposa. 

SUPLEMENT MECANISME D’ACCIÓ PROPOSAT 

Hidrats de carboni 

Estalvi del glucogen muscular pel que es 

produeix un menor augment d’hormones com 

cortisol i adrenalina. 

Glutamina 

Aminoàcid no essencial important com a 

substrat per les cèl·lules immunitàries, 

particularment pels limfòcits. 

Quercetina 
Flavonoide amb possibles efectes 

antiinflamatoris, antioxidants i anti-patogènics. 

Antioxidants 

Composts antioxidants, especialment vitamina C, 

que són essencials per mantenir la integritat i 

funcionalitat de les cèl·lules del sistema 

immunitari, especialment les fagocitàries. 

Echinacea 
Extracte de planta que ajuda a millorar la 

funcionalitat dels macròfags.  

Probiòtics 

Increment del número de bacteris beneficioses 

als intestins, millorant la defensa i evitant 

l’entrada de patògens per aquesta via.  
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Calostre boví (Bovine Colostrum) 

Millora la immunitat de la mucosa i incrementa 

la resistència a les infeccions pel seu elevat 

contingut en anticossos, IgA, factors de 

creixement i citocines. 

 

-Els hidrats de carboni (HdC), són un dels composts bàsics de l’alimentació i la seva contribució com 

a font d’energia durant l’exercici depèn de la intensitat i durada del mateix [25]. El consum d’HdC 

durant l’activitat física ajuda a estalviar el glucogen muscular, fet que l’organisme interpreta com a 

una situació de menor estrès fisiològic, i així s’alliberen quantitats menors d’hormones com 

adrenalina i cortisol. Aquest és un fet essencial ja que aquestes hormones són immunosupressores i, 

atenuant el seu augment, es poden prevenir alguns dels canvis del sistema immunitari que s’associen 

a la major incidència d’infeccions [10]. Per tant, aportar les quantitats recomanades d’HdC tan antes 

com durant la realització d’una activitat física, especialment si és intensa i prolongada, és essencial 

no només per poder mantenir el rendiment sinó també per mantenir la funcionalitat del sistema 

immunitari. 

- La glutamina és l’aminoàcid no essencial més abundant al múscul i al plasma. Els leucòcits la 

utilitzen en quantitats elevades per proporcionar l’energia i les condicions òptimes per la biosíntesis 

de nucleòtids [26]. Per tant, la glutamina és important tant pels limfòcits i altres cèl·lules, incloses les 

de la mucosa i les cèl·lules mare de la medul·la òssia marró. A més, també pot ser usat com a 

modulador del metabolisme intermediari dels aminoàcids. La proposta de la glutamina com a 

suplement per mantenir la funció immunitària deriva del fet que es va observar que durant l’exercici 

es produïa una davallada dels seus nivells circulants, podent disminuir la disponibilitat pel leucòcits i, 

per tant, es podria veure afectada la seva funcionalitat [26]. 

- La quercetina és un flavonoide amb efectes fisiològics d’interès a causa de la seva capacitat 

antioxidant, antiinflamatòria, anti-patogènica, cardioprotectora i anti-carcinogènica. Es poden 

absorbir quantitats importants d’aquest flavonoide a partir d’aliments com pomes, cebes, te, etc. o 

bé a partir de suplements específics d’aquest producte. Alguns estudis amb animals mostren que la 

suplementació amb quercetina durant 7 dies augmenta la supervivència després de la inoculació amb 

el virus de la grip [27]. 

- Els antioxidants neutralitzen les ROS i participen en el reciclatge d’altres antioxidants. En general el 

fet d’utilitzar aquests antioxidants com a suplement nutricional deriva, en primer lloc, de l’observació 

de que en els neutròfils es concentren elevades quantitats dels mateixos, especialment de vitamina 
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C, quantitats que pareix que són indispensables per defensar la cèl·lula de les ROS produïdes per ella 

mateixa per eliminar els patògens. De fet, es considera que les membranes de les cèl·lules 

immunitàries, presenten una concentració elevada d’àcids grassos poliinsaturats que la fan 

especialment susceptible a l’oxidació, requerint per tant concentracions elevades d’antioxidants, 

especialment la vitamina E a nivell de membrana [28]. Per una altra part, alguns estudis han 

demostrat que una suplementació amb elevades quantitats de vitamina C provoquen menors 

augments de cortisol després de l’exercici, el que podria prevenir, al menys en part, la 

immunosupressió induïda per volums molt elevats d’exercici [29-31]. 

- L’Echinacea, és un extracte d’una planta (Echinacea purpurea) que presenta molècules bioactives 

que milloren la immunitat. Entre moltes de les propietats que presenta, les més rellevants són la 

capacitat per l’activació dels macròfags i dels limfòcits NK [32, 33]. 

- Els probiòtics són suplements nutricionals o aliments que contenen bacteris intestinals 

beneficiosos. Si s’administren amb les quantitats adequades, poden conferir efectes beneficiosos per 

la salut del hoste ja que també poden modificar la població bacteriana de l’intestí, millorant la 

defensa contra les infeccions. En quan als aliments, els microorganismes probiòtics es troben en 

aliments fermentats, inclosos els tradicionals productes lactis fermentats. En general, els 

microorganismes que es poden trobar en els aliments o suplements probiòtics comercials inclouen 

bacteris àcid-làctiques (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Enterococcus faecium) i 

Bifidobacterium spp. Aquests microorganismes colonitzen l’intestí de forma temporal, pel que és 

necessari un consum regular de l’aliment probiòtic per a mantenir els seus nivells. Aquesta 

colonització manté la barrera o defensa immunològica que es troba a nivell de l’intestí. Actualment 

existeixen evidències de que el consum regular de probiòtics pot modificar la població de la 

microbiota intestinal i millorar la funció immunològica. Encara que no es disposa de molts resultats 

en humans, diferents estudis han mostrat un augment de marcadors de la funció immunològica 

després d’una suplementació amb probiòtics [34]. Aquestes millores en els marcadors immunològics 

inclouen, entre altres, nivells superiors d’immunoglobulines A, G i M i una major capacitat de 

fagocitosis per part de neutròfils i monòcits [35]. 

- El calostre boví és la primera llet secretada per les glàndules mamàries de les vaques després del 

part [36]. Presenta alts nivells de proteïnes, immunoglobulines, enzims, gangliòsids (àcids 

glucoesfingolípids), vitamines i minerals, diversos factors de creixement i citocines. Els gangliòsids 

que conté el calostre boví poden modificar la microbiota de l’intestí augmentant l’adhesió de les 

bacteris, de manera que també es dona lloc a un efecte directe sobre la estimulació del sistema 
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immunitari [37]. A més, la suplementació amb aquesta llet, augmenta el número d’anticossos a la 

circulació i a la saliva [38]. 

 

7.  ESTUDIS QUE DEMOSTREN L’EFECTIVITAT DELS 
SUPLEMENTS 

 

Alguns suplements poden millorar la funció immunitària i reduir la incidència d’infeccions en 

persones que experimenten situacions d’estrès [13]. Encara que en el mercat, hi ha molts de 

suplements nutricionals als quals se’ls atribueix la propietat d’estimular el sistema immunitari, 

moltes vegades, aquesta atribució deriva d’evidències selectives d’eficàcia en animals, estudis in 

vitro, o en persones majors o malnutrides, mentre que no hi ha evidències directes de la seva eficàcia 

en esportistes. En aquest apartat s’analitzarà el grau d’evidència en esportistes d’algun dels 

suplements  introduïts en l’apartat anterior. S’ha d’indicar que en alguns casos, com el dels hidrats de 

carboni, s’ha trobat que la majoria d’estudis no es centren en cercar la relació entre el suplement i la 

incidència d’infeccions, sinó en la relació entre el suplement i alguns dels mecanismes possiblement 

implicat en la major incidència d’infeccions. A continuació es mostren els estudis més significatius 

dels suplements introduïts en l’apartat anterior.  

 Hidrats de carboni: 

Encara que es dona per demostrat que els HdC són un dels suplements més efectius a l’hora de 

prevenir les URTI en els esportistes, realment molts pocs estudis s’han centrat estrictament en 

aquesta relació, ja que la majoria miren la influència dels suplements amb HdC sobre alguns dels 

possibles mecanismes implicats en la major incidència d’URTI. Així, un primer estudi va demostrar 

una disminució de la concentració de IFN-γ a la circulació després de l’exercici en el grup control però 

no en els grup que havia ingerit HdC, a més d’un menor augment de cortisol en el grup suplementat 

[39], dos factors que estarien a favor d’un efecte protector dels suplements d’HdC. En un altre estudi, 

s’observaren els efectes que tenia l’elevada ingesta d’HdC durant 6 dies sobre els nivells de cortisol i 

IgA durant un període d’alta intensitat d’entrenament. Participaren 32 triatletes masculins assignats 

aleatòriament a un grup que ingeria 12 g d’HdC per Kg/dia o a un grup placebo que seguia la dieta 

habitual (6-7 g HdC/kg). Els resultats mostraren un augment significatiu dels nivells de cortisol i una 

disminució dels nivells de IgA al grup control després dels dies d’entrenament en comparació al grup 

que ingeria HdC. Aleshores, es pot concloure que mantenir una dieta rica en HdC durant 6 dies 
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d’entrenament intens, té efectes favorables sobre el sistema immunitari i, per tant, podria disminuir 

la susceptibilitat a patir URTI [40]. 

A més, en un altre estudi, l’únic que realment ha comprovat directament la relació entre HdC i 

incidència d’URTI, es va voler determinar la influència dels HdC (1L/h d’una beguda amb un 6% 

d’HdC) sobre la IgA i la incidència d’URTI en un grup de 98 corredors (de maratons). S’observà que el 

17% dels subjectes que participaren a l’estudi (16 corredors), varen presentar URTI després de la 

realització d’una marató. D’aquests 16 corredors, 6 d’ells eren del grup suplementat i 10 del grup 

placebo. Aleshores, es pot concloure, per una part, que el grup suplementat experimentà menys 

episodis d’URTI en comparació al grup placebo. Per altra part, les disminucions de IgA registrades 

després de la marató no es van veure influenciades per la ingesta d’HdC ja que no es van trobar 

diferències significatives entre les concentracions de IgA salivals registrades en els dos grups [41]. 

Per tant, encara que diferents autors inclouen els HdC dins el llistat de suplements efectius a 

l’hora de prevenir la major incidència d’URTI, realment la majoria dels estudis s’han centrat en els 

efectes d’aquests HdC sobre alguns dels possibles mecanismes implicats més que en determinar 

l’efecte sobre la incidència d’URTI, pel que no es pot treure una conclusió definitiva. 

 Glutamina: 

Castell i col·laboradors, van voler determinar si la glutamina disminuïa la incidència d’infeccions 

als esportistes d’alt rendiment. Per això, es va realitzar un estudi amb 200 esportistes que es van 

distribuir entre un grup suplementat amb glutamina (antes i després d’una prova d’esforç) i un grup 

control. Es va veure que el percentatge d’atletes que no presentaren episodis d’URTI la setmana 

següent a la prova d’esforç que implicava l’estudi, fou considerablement major (81%) en el grup 

suplementat en comparació al grup control (49%) [42]. Per tant, segons aquest estudi, es podria 

concloure que la suplementació amb glutamina, pot ser efectiva per disminuir la incidència 

d’infeccions. 

Per tal d’intentar demostrar si realment la glutamina ajuda a millorar la funcionalitat dels 

limfòcits i evitar la immunosupressió, es va realitzar un estudi aleatoritzat i controlat amb un grup 

control on hi participaren un total de 10 atletes (homes). Els participants, es van sotmetre a dues 

hores d’exercici al 75% de VO2màx durant dos dies (separats). La glutamina o el placebo, es va 

subministrar durant i fins després de dues hores d’haver realitzat l’exercici. Aleshores, s’observà que 

la concentració de glutamina en plasma en el grup control, va davallar un 15% després de les dues 

hores d’haver acabat l’exercici, en canvi, els nivells de glutamina al grup suplementat, no va variar. 

Per altra banda, les concentracions de limfòcits en relació a l’exercici, no van variar entre el grup 
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suplementat i el grup control així com tampoc es van observar diferències significatives entre les NK i 

la funcionalitat dels limfòcits. Aleshores, es pot concloure que la suplementació amb glutamina fa 

que no disminueixi aquest aminoàcid després de l’exercici en el plasma encara que no té efectes 

sobre la funcionalitat del sistema immunitari i per tant, sobre la incidència d’infeccions [43]. 

Degut a aquesta controvèrsia generada, es requereixen més estudis en atletes per tal de 

determinar la estratègia òptima de suplementació amb aquest aminoàcid.  

 Quercetina: 

Els estudis de suplementació amb quercetina a petita escala, han produït resultats contradictoris 

pel que fa els efectes d’aquest suplement sobre la incidència d’infeccions del tracte respiratori 

superior. A més, hi ha poc coneixement sobre els efectes en relació a la dosis apropiada [44]. 

S’han duit a terme alguns estudis sobre la suplementació amb quercetina, entre ells, el que es va 

realitzar amb un total de 40 participants ciclistes (homes), durant 5 setmanes i a doble-cec. A 20 

d’ells, se’ls va suplementar amb 1.000 mg/dia de quercetina durant tres setmanes i els altres 20 

participants, van ser el grup control (sense suplementació). Els ciclistes van realitzar tres sessions de 

tres hores diàries d’exercici aproximadament al 57% de VO2 màx. Les mostres de saliva es van recollir 

antes i després de cada una de les 3 sessions. A partir d’aquestes mostres s’analitzà l’activitat de les 

NK, la proliferació de limfòcits i els nivells de IgA. Els resultats mostraren una disminució de la 

incidència d’URTI en el grup suplementat amb quercetina durant les dues setmanes posteriors a 

haver realitzat els tres dies d’exercici (5% en el grup suplementat en comparació al 45% del grup 

control) [45], encara que aquesta disminució, no es trobava relacionada amb una millora de cap dels 

paràmetres de funcionalitat del sistema immunitari mesurats. 

En un estudi realitzat al 2010 [44] a un grup de 1023 participants (homes i dones físicament 

actius entre 18 i 85 anys), a doble cec i controlat amb un grup placebo durant 12 setmanes, es van 

voler examinar els efectes de la suplementació amb quercetina sobre la incidència d’URTI. Aleshores, 

es va mesurar la influència d’aquest suplement distribuït en dues dosis diferents (500 i 1000 mg/dia) 

en comparació amb el grup placebo (sense suplementació). Els resultats mostraren que la 

suplementació amb quercetina en dosis de 500 i 1000 mg/dia no disminuïa el número total 

d’episodis d’URTI en els participants més joves, i només es van veure una disminució dels episodis 

d’URTI en el grup de participants majors de 40 anys i amb una alta condició física que ingerien la 

dosis de 1000 mg/dia de quercetina, aleshores, en aquest grup, si que s’observà una disminució 

significativa del número d’episodis d’URTI en comparació al grup placebo. 
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Per tant, encara que pareix que els resultats són positius, seran necessaris més estudis per tal de 

confirmar l’efectivitat de la quercetina i demostrar si el seu efecte és general o si depèn de les 

característiques de la població d’estudi. 

 Antioxidants: 

La majoria dels estudis que han intentat relacionar la suplementació amb antioxidants i una 

menor incidència d’infeccions s’han centrat en la vitamina C com a antioxidant. Encara que dos 

estudis previs ja havien demostrat un efecte beneficiós de la suplementació amb vitamina C 

disminuint la incidència d’URTI en grups heterogenis de participants que seguien programes 

d’entrenament (revisat a Hemilä, 1996 [46]), podem considerar que el primer estudi centrat a 

esportistes va ser el de Peters et al. 1993 [5]. Aquest estudi, tingué com a objectiu determinar si la 

suplementació amb 600 mg de Vitamina C podia reduir la incidència d’URTI després de la participació 

a una ultra-marató en un grup de 92 corredors, 46 suplementats amb 600 mg diaris de vitamina C 

(les RDA estan en torn a 60 mg) els 21 dies previs a la competició i 46 participants del grup control. 

Els resultats mostraren que durant els 14 dies posteriors a la competició, hi havia un 33% d’incidència 

d’URTI en els participants del grup suplementat mentre que la incidència entre els participants del 

grup intervenció va ser del 68%. A més, també es van observar diferències significatives en la duració 

dels dies de la malaltia i la severitat, que foren menors en el grup suplementat en comparació al grup 

control. Per tant, els autors de l’estudi concloïen que la suplementació amb vitamina C disminueix la 

severitat, la duració i la incidència d’URTI. 

En un estudi posterior, també desenvolupat durant una ultra-marató, Molla i col·laboradors [47] 

varen observar que la suplementació amb 250 mg/dia de vitamina C, la més baixa utilitzada en 

aquests estudis, provocava una petita disminució de la incidència d’URTI (5 dels 11 suplementats van 

patir URTI i 12 dels 19 control també van patir URTI). Però els autors d’aquest estudi destacaven que 

la severitat de les infeccions era menor en el grup suplementat en comparació al grup placebo ja que 

cap dels participant del grup d’intervenció informà de que els episodis fossin més greus, en canvi, 4 

del grup placebo informaren sobre la major severitat de la infecció. 

En un altre cas es va voler comparar l’eficàcia de la suplementació només amb vitamina C o amb 

vitamina C en combinació amb altres antioxidants disminuint la incidència d’infeccions [48]. Així, es 

varen formar quatre grups d’estudi: suplementat amb vitamina C (500 mg), suplementat amb la 

mateixa quantitat de vitamina C i amb vitamina E, suplementat amb vitamina C, vitamina E i β-carotè 

i el placebo. La suplementació es va dur a terme les tres setmanes anteriors a una ultra-marató de 90 

km, registrant-se la incidència de símptomes d’URTI després de la prova. Es va veure que la 
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suplementació amb antioxidants provocava una menor incidència d’URTI, respecte del grup placebo 

(aproximadament la meitat), però que afegir vitamina E o β-carotè a la suplementació no provocava 

cap efecte protector addicional. 

Per tant, pareix que la suplementació amb quantitats diàries iguals o superiors a 500 mg de 

vitamina C provoquen una menor incidència d’URTI, a més de menors durades de les mateixes, 

mentre que les suplementacions amb quantitats menors pareix que no tenen un efecte tan clar al 

menys en quan a la incidència d’URTI. 

 Echinacea: 

Els primers estudis de suplementació amb Echinacea indicaven que aquesta planta podria 

presentar efectes beneficiosos, encara que més recentment, els estudis indiquen que la Echinacea no 

presenta efectes sobre la incidència d’infeccions encara que podria disminuir la duració de la 

infecció.  Així, en un dels primers estudis, un grup de 42 triatletes varen ser suplementats amb 

Echinacea durant 28 dies, observant-se que durant aquest període de temps, 9 dels atletes del grup 

suplementat varen patir URTI en comparació a 4 atletes que formaven part del grup control [49]. 

Aleshores, es podria concloure que la Echinacea no presenta efectes sobre la incidència d’URTI.  

Més endavant, en un estudi realitzat al 2007 [50], es va investigar els efectes que presenta la 

Echinacea purpurea sobre la immunitat de la mucosa, la incidència i la duració d’URTI. L’estudi va 

presentar una durada de 4 setmanes i va estar format per 32 esportistes distribuïts amb el grup 

suplementat amb Echinacea i el grup placebo. Es van recollir mostres de saliva per a realitzar les 

determinacions antes i 5 minuts després d’haver acabat l’exercici. Aleshores, s’observà que al principi 

de l’estudi, els dos grups van presentar una davallada dels nivells de IgA ( 69% al grup control i 43% al 

suplementat) i també van presentar una davallada de la secreció de IgA (45% al grup control i 7% al 

grup placebo). Seguidament, durant les 4 setmanes d’intervenció, només el grup control va mostrar 

una altra davallada dels nivells de IgA (45%), mentre que el grup suplementat, experimentà una 

pujada del 7% dels nivells de IgA. Per altra banda, no es van trobar diferències significatives sobre la 

incidència d’URTI entre els dos grups encara que la duració de les infeccions fou menor al grup 

suplementat. Per tant, segons els resultats d’aquest estudi, suggereixen que la Echinacea pot atenuar 

la supressió immunitària i reduir la duració de la infecció.  

Però, la resta dels estudis realitzats amb nombres molt superiors de participants, ens indica que 

la Echinacea no presenta cap efecte positiu en quan a la prevenció de les URTI (revisat a Linde et al. 

2006 [51]), encara que cal dir que hi ha autors [51] que suggereixen que els resultats podrien ser més 

o menys positius en funció que de la part de la planta amb la que s’obtingui el suplement. 



 

 

 Probiòtics: 

Un nombre creixent d’estudis s’ha dirigit en els darrers anys a estudiar la relació en general entre 

la suplementació amb probiòtics i el sistema immunitari en els esportistes. Un 

examinar els efectes dels suplements probiòtics sobre la incidència d’infeccions del tracte respiratori 

superior i els marcadors immunitaris dins un període de temps de 4 mesos, durant l’hivern i dirigit a 

84 persones de entre 18-55 anys que realitzen activitats extenuants

foren dividits en dos grups: els que van ingerir placebo (no suplementats amb probiòtics) i els que si 

que es van suplementar amb llet comercial que contenia 

van obtenir mostres de saliva i de sang. Les mostres de sang foren estimulades amb una mescl

d’antígens la qual simulava l’exposició al patogen. Amb els resu

major incidència d’URTI en el 

probiòtics. En canvi, una vegada s’experimentaven els símptomes d’URTI, no es van veure diferències 

significatives entre els dos grups en quant a la durada i la severitat dels símptomes, encara que

vegada presents els símptomes, 

relació al grup placebo varen indicar que el seu entrenament no es veia afectat negativame

presència dels símptomes. En quant a la IgA, es va observar que la concentració d’aquesta 

immunoglobulina va ser significativament major als suplementats amb probiòtics després de 8 i

setmanes de suplementació (Figura 8). En canvi, no es van t

dos grups sobre la producció de IL

                                    

Figura 8. S’observa que després de 16 setmanes de suplementació amb probiòtics, els efectes sobre 

la IgA a la saliva són significatius. Imatge e

(Lactobacillus casei Shirota) Reduction of Inf
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Un nombre creixent d’estudis s’ha dirigit en els darrers anys a estudiar la relació en general entre 

la suplementació amb probiòtics i el sistema immunitari en els esportistes. Un 

lements probiòtics sobre la incidència d’infeccions del tracte respiratori 

superior i els marcadors immunitaris dins un període de temps de 4 mesos, durant l’hivern i dirigit a 

55 anys que realitzen activitats extenuants [52]. Els participants de l’estudi, 

foren dividits en dos grups: els que van ingerir placebo (no suplementats amb probiòtics) i els que si 

s van suplementar amb llet comercial que contenia Lactobacillus casei Shirota (LcS). Per això, es 

van obtenir mostres de saliva i de sang. Les mostres de sang foren estimulades amb una mescl

exposició al patogen. Amb els resultats de l’experiment, es 

major incidència d’URTI en el grup placebo en comparació als subjectes suplementats amb 

En canvi, una vegada s’experimentaven els símptomes d’URTI, no es van veure diferències 

grups en quant a la durada i la severitat dels símptomes, encara que

vegada presents els símptomes, una major proporció de participants dels grup suplementat

indicar que el seu entrenament no es veia afectat negativame

. En quant a la IgA, es va observar que la concentració d’aquesta 

immunoglobulina va ser significativament major als suplementats amb probiòtics després de 8 i

igura 8). En canvi, no es van trobar diferències significatives entre els 

dos grups sobre la producció de IL-10 a les mostres de sang [52]. 

S’observa que després de 16 setmanes de suplementació amb probiòtics, els efectes sobre 

la IgA a la saliva són significatius. Imatge extreta i adaptada de l’article: “

(Lactobacillus casei Shirota) Reduction of Infection incidence in Athletes” [52]. 
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En canvi, una vegada s’experimentaven els símptomes d’URTI, no es van veure diferències 

grups en quant a la durada i la severitat dels símptomes, encara que, una 

participants dels grup suplementat en 

indicar que el seu entrenament no es veia afectat negativament per la 

. En quant a la IgA, es va observar que la concentració d’aquesta 

immunoglobulina va ser significativament major als suplementats amb probiòtics després de 8 i 16 

robar diferències significatives entre els 

 
S’observa que després de 16 setmanes de suplementació amb probiòtics, els efectes sobre 
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Aleshores, es va concloure que la suplementació amb probiòtics presenta efectes beneficiosos a 

la població que realitza exercicis vigorosos, per tant, suplements com el descrit, poden ser efectius 

per tal d’ajudar a la funció immunitària als esportistes d’alt rendiment prevenint tant infeccions 

gastrointestinals com respiratòries [52]. 

En un altre estudi, també es a voler examinar l’efecte de la suplementació amb probiòtics sobre 

les infeccions del tracte respiratori superior. L’estudi es va realitzar durant 164 dies (14 dies on els 

participants deixaren de consumir aliments amb suplementació probiòtica/prebiòtica i aliments 

fortificats i 150 dies suplementació) i de manera aleatòria a 465 homes i dones els quals realitzaven 

grans quantitats d’exercici. Els participants, es van distribuir en 3 grups diferents: el grup 1 fou 

suplementat amb Bifidobacterium lactis; el grup 2 es va suplementar amb Lactobacillus acidophilus i 

Biffidobacaterium lactis i finalment el grup 3 fou el grup placebo. Aleshores, s’observà que els del 

grup 1 presentaren un menor risc a partir URTI en comparació al grup placebo. En canvi, no es van 

trobar diferències significatives entre el grup 2 i el grup 3 (placebo). Aleshores, es pot concloure que 

dins aquests dos tipus de suplements, el probiòtic Bifidobacterium lactis sembla ser un suplement 

nutricional més útil en la reducció del risc d’URTI als adults sans físicament actius [53]. 

En un altre estudi, 30 jugadors de rugby professionals (homes i dones) que entrenaven 5-6 dies a 

la setmana (4-5 h al dia) varen ser distribuïts en dos grups (suplementat i placebo). La suplementació, 

va consistir amb la presa d’una càpsula al dia contenia tres tipus de bacteris: Lactobacillus gasseri, 

Bifidobacterium longum i Bifidobacterium bifidum durant les 4 setmanes que va durar l’estudi. Els 

resultats mostraren que el nombre de jugadors que patien algun episodi d’URTI, fou 

significativament més elevat en el grup placebo (21) en comparació al grup suplementat (16). A més, 

el nombre de dies de la malaltia, també tendeix a ser major al grup placebo (5,8 ± 4,6 dies) que en el 

grup suplementat (3,4 ± 4,6 dies). Per tant, aquest estudi dóna suport a la hipòtesis de que la 

suplementació amb probiòtics redueix la duració de la malaltia a més de reduir la incidència d’URTI 

en els esportistes d’alt rendiment [54].  

Es pot concloure que hi ha evidències sobre l’eficàcia de la suplementació amb probiòtics 

disminuint la incidència d’URTI en els esportistes, a més de reduir el nombre de dies amb símptomes. 

 Calostre boví: 

Un primer estudi duit a terme [55] durant 12 setmanes de suplementació amb calostre boví a 

l’hivern, va tenir com a objectius demostrar els efectes d’aquest suplement sobre la disfunció 

immunitària induïda per l’exercici. Per això, van participar un total de 53 esportistes (homes) 

distribuïts aleatòriament (28 participants en un grup control i 25 participants suplementats amb 20 g 
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diaris de calostre boví). Els resultats mostraren una menor proporció d’episodis d’URTI en el grup 

suplementat en comparació al grup control, a més, també s’observà que el grup control (placebo), 

presentà nivells superiors de càrrega bacteriana a la saliva en comparació amb el grup suplementat. 

En canvi, no es van trobar diferències significatives sobre producció de ROS per part dels neutròfils i 

la secreció de IgA. Aleshores, no es poden explicar els mecanismes pels quals ocorre ja que no es 

coneixen, encara que si que es pot concloure que el calostre boví limita l’augment de càrrega 

bacteriana a la saliva en els homes altament entrenats podent disminuir el risc d’URTI [55].  

En un altre estudi, on un grup de 35 corredors de llarga distància (homes i dones entre 35 i 58 

anys) es van distribuir en dos grups segons si es suplementaven amb calostre boví o amb un placebo 

durant 12 setmanes, es va voler determinar si aquest suplement millorava els nivells de IgA per així 

disminuir el risc d’URTI. En aquest estudi, es va observar un augment dels nivells de IgA a la saliva 

(79%) en el grup suplementat, que podria ser rellevant per tal de disminuir la incidència d’URTI als 

esportistes que realitzen exercicis extenuants. Encara que, cal dir, que la interpretació fisiològica, 

s’ha de considerar amb cautela a causa del petit nombre de participants de l’estudi i la gran 

variabilitat en els nivells de IgA i a la manca de mesures relacionades amb la incidència d’URTI [38].  

Un altre estudi més recent va demostrar que 4 setmanes de suplementació amb calostre boví, 

podien prevenir la immunosupressió induïda per l’exercici (nivells baixos de IgA) i accelerar també la 

recuperació de la funció dels neutròfils després de dues hores d’exercici extenuant, podent disminuir 

així la incidència d’URTI. Per això, els participants de l’estudi varen realitzar 2 hores de bicicleta al 

64% de la VO2màx després de ser suplementats amb calostre boví o amb un placebo, obtenint 

mostres de saliva antes i després de l’exercici. Els resultats d’aquest estudi suggeriren que la 

suplementació amb calostre boví durant les 4 setmanes, limita la immunosupressió induïda per 

l’exercici, el que podria contribuir a prevenir la major incidència d’URTI [56]. 

Per tant, a partir dels resultats d’aquests estudis, es pot concloure que el calostre boví si que es 

tracta d’un bon suplement per tal de reduir la incidència d’URTI als esportistes d’alt rendiment. 

 

8. UN SUPLEMENT EN ESTUDI: LA VITAMINA D 
 

Probablement, el darrer suplement proposat per prevenir la major incidència d’URTI en els 

esportistes és la vitamina D. De fet, existeix un sol estudi centrat en l’efecte d’una suplementació de 

vitamina D i és en combinació amb altres nutrients, sobre la incidència d’URTI en esportistes [57]. 
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La forma activa de la vitamina D actua com a una hormona, concretament com a una hormona 

secosteroide (1,25-dihidroxi-colecalciferol, forma activa de la vitamina D). Es presenta en dues 

formes: el colecalciferol (D3) que es forma per l’acció dels raigs UV sobre la pell després de la 

exposició al sol i l’ergocalciferol (D2) que prové de les fonts d’aliments. El paper clàssic de la vitamina 

D a la mineralització òssia és molt conegut, encara que el paper sobre el manteniment de la funció 

immunitària, especialment la immunitat innata, encara es troba en vies d’estudi. De fet, la proposta 

de que la vitamina D podria influir sobre el sistema immunitari deriva de que es va veure que 

pràcticament totes les cèl·lules immunitàries presenten el receptor per la forma activa de la vitamina 

D [57]. Estudis recents indiquen que són necessaris nivells adequats de vitamina D per la producció 

de proteïnes antimicrobianes com la catelicidina a través de la estimulació dels TLR (Toll-like 

receptors). Així, la forma biològicament activa de la vitamina D propiciarà la síntesis de catelicidina 

per tal d’ajudar a la funció dels monòcits i macròfags eliminant els patògens i altres agents a través 

del potencial oxidant d’aquestes cèl·lules fagocítiques i ajudant així a la resposta del sistema immune 

innat [58, 59]. Per tant, la vitamina D juga un paper important en l’activació dels TLR i la regulació de 

l’expressió dels pèptids antimicrobians com, entre d’altres, la catelicidina i la β-defensina. Per altra 

banda, la vitamina D també influeix en la secreció de IgA [58]. 

Aquest suplement, podria ser especialment eficaç en els entorns que en determinades èpoques 

de l’any presenten una insolació limitada, o en els cas d’esportistes que realitzen competicions i 

entrenaments exclusivament en instal·lacions totalment tancades i cobertes. Així, la vitamina D 

provinent de la dieta, o dels suplements, es convertirà en una font important d’aquesta vitamina 

durant els mesos d’hivern perquè l’exposició al sol és limitada, el que donaria lloc a nivells 

inadequats d’aquesta vitamina. 

L’únic estudi on s’ha suplementat vitamina D en esportistes analitzant la seva relació amb la 

incidència d’URTI es va realitzar en un grup de 42 atletes joves que es van distribuir aleatòriament en 

dos grups: suplementat amb 10 µg de vitamina D, 550 mg d’oli de peix i 550 mg de proteïnes i 

placebo [57]. S’observà que no hi va haver diferències entre grups en la severitat i la incidència 

d’URTI, encara que, la duració dels episodis d’URTI va ser menor en el grup suplementat. 

En un altre estudi es varen intentar relacionar els nivells de vitamina D amb la incidència d’URTI 

durant els 4 mesos d’entrenament hivernal en un grup de 225 esportistes d’entre 18 i 40 anys [58]. 

Es varen classificar els participants segons els seus nivells plasmàtics de vitamina D (òptims, 

adequats, inadequats i deficients). Els resultats de l’estudi mostraren que una major proporció dels 

esportistes que presentaven deficiència de vitamina D, patiren alguna URTI durant l’estudi (9 de 18 

participants amb deficiència de vitamina D front a 4 dels 125 amb nivells òptims). A més, tant el 
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número de dies amb símptomes com la severitat de la URTI era superior en el grup deficient en 

vitamina D. En aquest mateix estudi, es va veure que en el grup amb nivells òptims de vitamina D, la 

secreció de IgA i els nivells dels pèptid antimicrobià catelicidina eren més elevats que a la resta de 

grups, el que podria indicar alguns dels mecanismes pels quals actua la vitamina D. En la mateixa 

línia, un estudi realitzat a Finlàndia amb un grup de 756 militars que seguien un programa de 

preparació física, pogué comprovar que 24 dels participants a l’estudi (3,6%) que presentaven nivells 

per davall de 40 nmol/L de 25(OH)D al sèrum, experimentaren major incidència d’URTI en 

comparació amb els que presentaven nivells superiors de 25(OH)D [60]. 

Per tant, els resultats obtinguts fins ara pareixen confirmar que nivells òptims de vitamina D 

milloren la funció immunitària, encara que farien falta estudis centrats en la influència d’una 

suplementació de vitamina D sobre la incidència d’infeccions en els esportistes. 

 

9. CONCLUSIONS 
 

 La realització d’un volum elevat d’exercici, períodes d’entrenament intens o proves extenuants, 

provoca un cert grau d’immunosupressió que indueix un augment de la incidència d’infeccions 

de les vies respiratòries altes (URTI). 

 

 Entre els mecanismes i/o causes implicats, destaquen: l’augment d’hormones 

immunosupressores com el cortisol, la disminució del nombre d’algunes cèl·lules immunitàries i 

la disminució de la secreció de IgA a saliva. 

 

 S’han proposat diferents suplements nutricionals per a prevenir aquesta immunosupressió i la 

major incidència d’infeccions associada a volums elevats d’exercici. 

 

 El calostre boví, els probiòtics i dosis altes de vitamina C han demostrat la seva eficàcia en la 

prevenció de la major incidència d’URTI associada a l’exercici. En canvi, i encara que diferents 

autors indiquen que és un dels suplements amb efectivitat contrastada, hi ha poca evidència que 

demostri l’efecte dels hidrats de carboni disminuint la incidència d’URTI. 

 

 Actualment, es proposa la vitamina D com un dels suplements que podria ser més efectiu 

millorant la funcionalitat del sistema immunitari, tan en els esportistes com a la població en 

general, prevenint així la major incidència d’URTI. 
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