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1 Resum 

A la darrera dècada, el nombre d’estudis que relacionen activitat física i nutrició han augmentat 

significativament, havent-hi una gran quantitat d’informació que sovint pot ser difícil de classificar. 

L’objectiu d’aquest treball és revisar els aspectes relacionats amb l’aport exogen d’hidrats de carboni 

(HdC) i proteïnes durant i després de l’exercici, així com l’efecte de l’entrenament en condicions de 

manca de glucogen. Així s’ha proposat que en proves curtes (30-60’) la ingesta d’HdC no seria 

necessària, ja que bastaria mantenir un contingut d’HdC a la boca durant uns segons per induir una 

resposta cerebral positiva per l’exercici. D’altre banda si la durada és major a 2,5 hores de durada es 

requeririen  quantitats d’HdC d’almenys 1,5 g/min combinant dos tipus d’HdC degut al paper dels 

transportadors GLUT-5 i SGLT-1. En canvi, un cop acabat l’exercici, la ingesta immediata d’entre         

1-1,5 g HdC/kg pes corporal resulta clau per recuperar les reserves de glucogen muscular, essent, a 

vegades, necessària una certa quantitat de proteïna per optimitzar el procés. A més, sembla que 

ingerir 20 g de proteïna un cop finalitzat un exercici permet un augment de la síntesi de proteïna 

muscular. En quant a l’entrenament amb manca de glucogen sembla que provoquen una adaptació a 

utilitzar  més lípids com a substrat energètic però no s’observen millores en el rendiment esportiu. 

 

Abstract 

In the last decade, the number of studies that relate physical activity and nutrition have increased 

significantly, showing a lot of information that can often be difficult to classify. The aim of this study 

is to review some ideas about the exogenous carbohydrate (HdC) and protein intake during and after 

exercise, as well as the effect of training with muscular low-glycogen levels. Therefore, it has been 

shown that in short exercises (30-60’) the intake of HdC would not be necessary, and it would be 

enough to keep a sufficient amount of HdC in the mouth for a few seconds to induce a positive 

cerebral response during exercise. On the other hand, in exercices over 2.5 hours of duration 

amounts of HdC of at least 1,5 g/min combining two types of HdC, due to the role of transporters 

GLUT-5 and SGLT-1, would be required. Furthermore, immediately after finishing the exercise, the 

intake of 1-1.5 g HdC/kg body weight is essential to resynthesize muscle glycogen stores, being, 

sometimes, adequate the intake of protein to optimize this resynthesis. Moreover, it seems that 

ingesting 20 g of protein after the exercise allows an increase in muscle protein synthesis. Regarding 

training with low glycogen levels, it seems that it causes a higher use of lipids as energetic substrate 

but no improvements in athletic performance have been observed.  
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2 Introducció 

Nutrició i esport són dues paraules que a mesura que ha passat el temps han anat més lligades, 

degut a l’augment de persones que fan exercici regularment i a l’interès de la ciència pel món de 

l’esport. Basta observar l’increment de publicacions que es poden trobar en el Pubmed sobre nutrició 

i esport en els darrers anys. Així, el nombre de publicacions a partir de la darrera dècada ha 

augmentat d’una manera molt significativa, de 252 publicacions a l’any 2004 a 1106 al 2014. I si 

únicament ens fixam a partir de l’any 2012 els resultats s’han més que duplicat, passant de 481 a les 

1106 publicacions a l’any 2014.  

Ja des de molt antic s’ha sabut o intuït que existia una relació entre alimentació i activitat física, 

encara que actualment es sap que algunes de les idees que es tenien eren equivocades. Així, fins a 

finals del segle XIX es creia que la font més important d’energia eren les proteïnes [1], i un exemple 

d’aquesta creença són els escrits de Diògenes Laerci en la seva obra “Vides dels filòsofs” en el qual 

cita que Pitàgores va ser el primer en entrenar atletes amb una dieta de carn, a diferència de que 

anys abans la dieta es basava en figues seques, formatge humit i blat [2]. D’aquesta manera, victòries 

en carreres de llarga distància s’atribuïen al fet de menjar carn, com les dues victòries aconseguides 

per Dromeus de Stymphatos en la carrera a peu més important de les Olimpíades [2].  A més, durant 

els Jocs Olímpics de l’Antiguitat, existia una espècie d’entrenador que tenia coneixements importants 

de medicina, anomenat “paidotribo” el qual aconsellava als esportistes sobre el que havien de 

menjar. Era comú que s’ingerissin gran quantitats de calories, segons els escrits, el llegendari atleta 

Milo de Creta diàriament s’alimentava de 9 kg de carn, 9 kg de pa i 8,5 litres de vi [3], fet que és 

impossible però que ens dóna una idea de la percepció que es tenia de la nutrició esportiva. A més, la 

presa de substància per tal de mitigar el dolor o el cansament va anar cobrant importància entre els 

esportistes, com la ingesta d’un tipus de planta al·lucinògena (la flor del jusquiam), la qual servia de 

remei contra dolors articulars [4]. 

Amb l’auge de l’Imperi Romà (segle VIII a.C.), l’esport passà a ser considerat una activitat social, de 

diversió, i no competitiva, on els lluitadors eren principalment esclaus que lluitaven a vida o mort en 

els coliseus [5]. Durant els quasi mil anys que durà l’Edat Mitjana, els Jocs Olímpics foren abolits per 

l’emperador cristià Teodosi I, ja que la Església considerava que eren pagans [5]. No va ser fins el 

Renaixement i l’Edat Moderna, quan les idees Greco-Romanes tornaren ser importants com a 

mètode per el manteniment de la salut, com es pot observar en els dibuixos de artistes com 

Leonardo Da Vinci. Pel que fa a l’alimentació, la carn estava a l’abast de poca gent, però degut al 

descobriment d’Amèrica, nous aliments foren introduïts als distints indrets d’Europa, induint un 

canvi en l’alimentació. 
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A finals del segle XVIII, amb l’inici de l’Edat Contemporània, es crearen distintes Escoles Gimnàstiques 

a certs països d’Europa com Alemanya, Suècia o França [6] i jocs tradicionals, incorporant normatives 

clares. D’aquesta manera, l’any 1896 el baró Pierre de Coubertien inaugurà els primers Jocs Olímpics 

de l’Era Moderna, els quals sumats a la creació de la nutrició com a ciència un segle abans per 

Lavoisier (1770), provocaren un canvi en els coneixements nutricionals establerts fins ara.    

No va ser fins els inicis del segle XX quan aquesta creença va canviar, ja que es descobrí que els  

hidrats de carboni (HdC) són la principal font energètica [1]. L’any 1939 es va publicar un article en el 

qual s’exposava que l’ús d’HdC durant l’exercici podria estar influït per la dieta, i per tant, que es 

podia millorar la tolerància a l’exercici [1]. Als Jocs Olímpics de Berlín, l’any 1936, la major part dels 

participants consumien prop de 500 g/dia de carn, i la seva dieta pre-competició consistia en 1-3 

bistecs amb ous [2]. Tot i així, ja hi havia participants de països com Anglaterra, Finlàndia o Holanda 

que es preocupaven per els HdC, ingerint civada, altres, com els italians, prenien pasta i els americans 

afegien cereals a la llet [2]. Un dels punts clau en l’avanç de la fisiologia de l’esport va ser el 

descobriment del paper del glucogen muscular en l’exercici [1]. I a partir d’aquí, els constants 

descobriments relacionats amb nutrició i esport, han permès seguir unes millors pautes nutricionals, i 

per tant, aconseguir una millora en el rendiment dels esportistes. 

Dins de l’àmbit de la nutrició esportiva, aquest treball de revisió es centra principalment en analitzar 

les darreres recomanacions en quan a la ingesta d’HdC i de proteïnes durant i després de l’exercici. 

No s’estudiarà el cas de la ingesta d’HdC prèvia a l’exercici (sobrecàrrega d’HdC) ja que és un aspecte 

que està perfectament establert i sobre el qual no hi ha hagut canvis recents. Per una altra part, 

s’analitzaran alguns aspectes relacionats com les estratègies d’entrenament en condicions de baixa 

disponibilitat de glucogen. 

 

 

3 Metodologia de recerca 

Per dur a terme aquest treball, s’ha realitzat una recerca al PubMed sobre estudis relacionats amb 

els continguts que es tracten al treball. Degut a la complexitat en quant a efectes que produeixen els 

HdC i les proteïnes en l’activitat física, la recerca s’ha realitzat per apartats, iniciant-se sempre per 

una revisió general, mitjançant la introducció de paraules clau, és a dir, realitzant una recerca per 

ingesta d’HdC, una per entrenament en baixes condicions de glucogen, importància de les proteïnes, 

etc. A partir d’aquestes “reviews”, detectant a la bibliografia articles que pareixien ser interessants, 

s’ha realitzat una recerca directa al PubMed. Tot i així, en alguns casos els articles no s’han triat 
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directament de les revisions, sinó que introduint paraules claus de l’apartat pertinent al cercador del 

PubMed, s’ha realitzat la recerca. 

 

4 Importància dels HdC i les proteïnes en l’activitat física 

Des dels anys 1940 es coneix la important influència de la dieta sobre el metabolisme durant 

l’exercici i el rendiment. Més endavant es va demostrar que la durada de l’exercici i la fatiga estaven 

directament relacionats amb els nivells inicials de glucogen en el múscul. Aquest glucogen 

s’emmagatzemarà en el citoplasma dels miòcits per ús exclusiu del múscul, ja que aquesta estructura 

manca de l’enzim glucosa-6-fosfatasa, necessari per permetre la sortida de la glucosa al torrent 

sanguini. D’altra banda, el fetge emmagatzemarà glucogen, que, quan hi hagi una demanda 

energètica, es podrà hidrolitzar donant molècules de glucosa que passaran a la circulació i podran ser 

captades pel múscul actiu i iniciar el procés de glucòlisi. De fet, degut al paper que juguen els HdC en 

l’exercici és molt important abastir les reserves al màxim, ja que aquestes es troben limitades a 

menys de 2.000 kcal, l’equivalent a córrer uns 32 km [7]. D’aquesta manera, el rendiment en 

condicions on les reserves de glucogen es troben per sota del 50%, seria menor [8]. De fet, s’ha 

considerat que el contingut inicial de glucogen del múscul és el principal factor limitant del 

rendiment. Tot i així, i tal com es discutirà posteriorment, un entrenament en condicions de nivells 

baixos de glucogen muscular tendria efectes potenciadors del metabolisme lipídic [8, 9], permetent 

una millora en la utilització dels lípids com a combustible i per tant, durant una competició es podria 

estalviar glucogen. Ara bé, es sap que la recuperació muscular després de l’exercici no es completarà 

fins que no s’hagin restablert els depòsits de glucogen dels músculs implicats i, finalment, també serà 

essencial establir les estratègies més adequades per poder estalviar glucogen durant l’exercici, 

principalment amb un aport adequat d’HdC exògens, un dels aspectes claus del present treball. 

Dels tres tipus de nutrients energètics, els HdC són els més rellevants des del punt de vista de 

permetre’ns realitzar una activitat física de certa intensitat. A diferència de les proteïnes, que tot i 

resultar claus per l’adaptació i recuperació muscular a l’exercici, o els greixos, els quals són menys 

accessibles pel metabolisme cel·lular degut a que han de ser reduïts de triglicèrids a àcids grassos 

lliures i glicerol [7], els HdC tenen com a funció principal la producció d’energia, que en el cas de 

l’activitat física, resultarà clau, sobre tot en exercicis intensos. Tot i així, a intensitats baixes o 

moderades, els greixos s’empren com a combustible, sobre tot a mesura que la durada de l’exercici 

s’allarga, i en proves de llarga durada les proteïnes aniran aportant progressivament majors 

quantitats de substrats energètics i precursors gluconeogènics quan les reserves de glucogen davallin 

de forma significativa. 
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Una característica essencial dels HdC és la velocitat en que són digerits i absorbits per arribar a la 

circulació. L’índex glucèmic (IG) és el paràmetre que ens dóna aquesta mesura. Aquest terme va ser 

descrit l’any 1981 per Jenkins et al. [10], en el qual es comparava la capacitat que tenien certs 

aliments per provocar canvis en la glucèmia després de 2 hores de la seva ingesta en comparació a 

l’augment provocat per la ingesta de 50 g de glucosa o pa blanc, als quals se’ls atribueix 

arbitràriament el valor de 100 [7]. D’aquesta manera el valor d’índex glucèmic es calcula mitjançant 

la següent fórmula: IG=100x(resposta de la glucèmia durant 2 hores a 50 g de l’aliment 

problema/resposta de la glucèmia durant 2 hores a 50 g de glucosa) [7]. Així, s’han establert tres 

categories distintes [7]: 

- Aliments d’alt índex glucèmic (IG>85): Exemples d’aquests són els refrescos ensucrats, la mel, 

les patates, els gelats, l’arròs blanc, les pastanagues o la glucosa. 

- Aliments d’índex glucèmic moderat (IG 60-85): Com la pastisseria industrial, la sacarosa, 

l’arròs blanc, les taronges, o els plàtans. 

- Aliments de baix índex glucèmic (IG<60): Com els espaguetis, la llet, els llegums, la fructosa,  

les pomes, les peres o el iogurt.  

Cal destacar que tot i que en general els HdC o aliments d’alt índex glucèmic es consideren poc 

saludables, en les condicions i situacions que es revisen en aquest treball seran els més utilitzats, ja 

que interessarà una absorció ràpida i que els HdC estiguin disponibles pels músculs el més aviat 

possible. De fet, els primers estudis realitzats demostraren que l’administració d’HdC d’alt IG 30 

minuts abans d’iniciar un exercici augmentava els nivells de glucosa i d’insulina en sang, provocaven 

un descens dels àcids grassos lliures, i en conjunt, la utilització d’HdC durant l’exercici era major, en 

comparació a quan s’administraven HdC de baix IG [11].  

En quan a les proteïnes, la seva importància des d’un punt de vista purament energètic és mínima, ja 

que són els HdC juntament amb els greixos els encarregats d’aportar majoritàriament l’energia 

necessària per afrontar un exercici físic depenent de la intensitat d’aquest. Tot i així, en exercicis molt 

perllongats les proteïnes sí que poden aportar una certa quantitat d’energia a l’organisme. Per tant, 

el paper fonamental no és l’energètic sinó l’estructural, de manera que la ingesta de proteïnes un 

cop ha finalitzat un exercici provocarà un augment de la síntesi proteica o del balanç net de proteïna, 

que depenent de l’objectiu de l’esportista i de la quantitat que ingereixi servirà per sintetitzar nova 

proteïna que incrementarà la massa muscular o repararà les proteïnes i teixits danyats. A més, degut 

a que els aminoàcids estimulen l’alliberació d’insulina, l’aport de proteïna en combinació amb HdC 

permetrà una major captació de glucosa i, per tant, una recuperació més ràpida i efectiva dels nivells 

de glucogen muscular. 



9 
 

3 Subministrament de substrats energètics durant l’exercici: ingesta d’hidrats de carboni 

Com hem anat comentat fins ara, els HdC són el principal combustible en exercicis d’una certa 

intensitat i la seva ingesta té com objectiu mantenir aquesta intensitat estalviant glucogen muscular.  

Tot i així, des que es van començar a avaluar els efectes del consum d’HdC en el rendiment esportiu 

es creia que els HdC exògens només tenien un paper rellevant en proves de llarga durada (més de 1 

hora) i es varen establir unes recomanacions que s’han acceptat durant molt de temps i que 

consistien en ingerir un màxim de 1 g de glucosa per minut durant l’exercici [12]. De fet, es pensava 

que els HdC ingerits durant l’exercici es podrien oxidar a una velocitat de no més de 1 g/min, 

independentment del tipus d’HdC considerat, el que va donar lloc a la recomanació d’ingerir un 

màxim de 1 g d’HdC per minut i només en exercicis prolongats. Però en els darrers 10 anys, 

nombrosos autors han anat fet importants contribucions que han derivat en unes noves 

recomanacions més específiques i amb una millor base teòrica. 

 

 

 

 

 

 

 

A la Figura 1 es poden veure les recomanacions generals sobre ingesta de HdC depenent de la durada 

de l’activitat [13]. Els continguts d’aquest apartat seguiran l’estructura de la figura 1, explicant-se en 

primer lloc les recomanacions per una durada de 30-60 minuts, seguida d’un apartat de més de 1 

hora, per finalitzar amb durades superiors a les 3 hores. Però com que en algunes de les situacions 

que es plantegen l’absorció dels HdC és un factor determinant, en primer lloc es revisaran alguns dels 

aspectes essencials de l’absorció dels HdC de la dieta. 

 

 

 

Durada de l’activitat Quantitats d’HdC 
recomanades 

Tipus d’HdC Entrenament 
nutricional 

30-60 minuts Petites quantitats 
esbandides a la boca 

Que emprin un o dos 
transportadors 

Altament recomanat 

1-2 hores 30 g/h Que emprin un o dos 
transportadors 

Altament recomanat 

2-3 hores 60 g/h Que emprin un o dos 
transportadors 

Altament recomanat 

> 3 hores 90 g/h Que emprin dos 
transportadors 

Essencial 

Figura 1. Recomanacions en quant a quantitat i tipus d’HdC per proves de distinta durada 

(Adaptat de Jeukendrup [13]). 
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3.1 Transportadors d’HdC 

Els HdC exògens ingerits durant l’activitat física poden suposar una important font d’energia , però 

per ser utilitzats com a substrat energètic  requereixen arribar al múscul actiu i ser oxidats. S’ha 

determinat que el factor limitant de la velocitat d’oxidació dels HdC exògens és la absorció intestinal 

dels mateixos. Per tant, els factors que provoquin un augment de la velocitat d’absorció podrien 

produir un augment en la velocitat d’oxidació dels HdC i, per tant, del rendiment. 

Degut al caràcter protector de la membrana cel·lular, la glucosa, molt majoritàriament, no es pot 

absorbir de forma passiva i, per tant, necessita l’ajuda de proteïnes transportadores, les quals es 

troben ancorades a la membrana cel·lular, com a porta d’entrada a l’interior de la cèl·lula intestinal 

[14], sent aquest punt el factor limitant dins el procés global de digestió dels HdC. 

D’aquesta manera trobam dos tipus de transportadors d’HdC: els transportadors de glucosa acoblats 

a sodi (SGLT) i les proteïnes facilitadores del transport de glucosa (GLUT) [15]. Els SGLT es troben a 

l’epiteli tubular renal i a l’epiteli de l’intestí prim on realitzen funcions de reabsorció i absorció d’HdC 

mitjançant transport actiu secundari, i es coneix l’existència de tres tipus, mentre que els GLUT es 

troben distribuïts per tot l’organisme, permetent un transport d’HdC a favor de gradient, i a dia 

d’avui es coneixen 13 GLUT distints [15, 16]. 

Transportador Lloc on es troba Km (mM) Transporta 

GLUT-1 Eritròcits, cervell 2 Glucosa i galactosa 

GLUT-2 Pàncrees, intestí, 

fetge 

17 Glucosa 

GLUT-3 Cervell 2 Glucosa i galactosa 

GLUT-4 Teixit adipós blanc , 

múscul esquelètic 

5 Glucosa 

GLUT-5 Intestí 10 Fructosa 

SGLT-1 Intestí 0,3 Una glucosa o 

galactosa per dos Na+ 

 

 

 

D’aquests, degut a l’especial importància que tenen dins l’àmbit de l’activitat física com veurem més 

endavant, ens centrarem en el GLUT-5 i en el SGLT-1. 

Figura 2 . Es mostren els principals transportadors d’HdC a l’organisme, diferenciant 

els òrgans on es poden trobar, la Km i els HdC que transporten.                           

Adaptat de Castrejón et al. [15] 
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El SGLT-1 és una proteïna transportadora de glucosa 

depenent de sodi que consta de 664 aminoàcids i 

que és codificada en el cromosoma 22, a més de 

presentar 14 dominis transmembrana en forma 

d’hèlix-α [16]. La seva afinitat per la glucosa és alta 

(la Km és molt baixa) i el mecanisme de transport es 

basa en un simport de Na+-glucosa (2:1) o             

Na+-galactosa (2:1). Pel que fa al mecanisme de 

transport a través de SGLT-1, és descrit a 

continuació: 

En primer lloc es produeix la unió de dos ions Na+ al 

transportador provinents del pàncrees que allibera 

bicarbonat sòdic per tal de neutralitzar el pH àcid 

produït a l’estómac durant la digestió o de la bomba Na+/K+ que es troba a la zona basal dels 

enteròcits, provocant un canvi conformacional que permetrà l’acoblament de la glucosa o galactosa 

[14]. Com es pot veure a la figura 3, un cop s’ha produït l’arribada del monosacàrid es produeix un 

segon canvi conformacional degut a la glucosa o galactosa que provocarà el transport dels Na+ i sucre 

a la cara citoplasmàtica [14]. A continuació, en la cara interna del transportador, la glucosa i 

galactosa són alliberades, passant al citosol. En aquest punt, mitjançant la glucòlisi part de la glucosa 

serà convertida en lactat, principal font energètica dels enteròcits, mentre que la resta de glucosa i la 

galactosa seran transportades a la sang a través del GLUT-2. 

 El GLUT-5 és un transportador exclusiu de fructosa, el qual es troba principalment a l’intestí prim, tot 

i que també és present als testicles i als ronyons [15]. Pertany a la classe II dels transportadors GLUT, 

juntament amb el GLUT-7,9 i 11, degut a les seves semblances estructurals i bioquímiques [15]. 

Presenta 12 dominis transmembrana en estructura d’hèlix-α , està format per 501 aminoàcids i es 

codifica al cromosoma 1 [15, 16]. L’entrada de la fructosa a la cèl·lula resulta més senzilla que la del 

SGLT-1: la fructosa s’uneix a la cara externa del transportador, provocant-li un canvi conformacional 

de manera que tant el sucre com el lloc d’unió queden dirigits cap a la cara interna de la membrana 

[16]. A continuació, es duu a terme l’alliberació de la fructosa al citoplasma, induint un nou canvi 

conformacional al GLUT-5, retornant-lo al seu estat inicial [16]. Finalment, la fructosa, igual que la 

glucosa, podrà ser substrat per l’intestí mitjançant el pas a lactat. De no ser així, passarà a la sang a 

través del transportador GLUT-2. 

Figura 3. Paper dels transportadors en el 

transport d’HdC a l’intestí. S’observa la presència 

del SGLT1 per l’entrada de glucosa i galactosa i 

del GLUT5 per la de fructosa. Ambdós transports 

empren el GLUT2 per dur a terme la sortida dels 

HdC cap a la sang. Jeukendrup et al. [24] 
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Degut a les diferències en la capacitat de transport de cada transportador, no tots els HdC s’oxidaran 

a la mateixa velocitat en el múscul, fet que serà important depenent de la durada de l’activitat. Així, 

es podrien classificar els HdC en dos grups segons la seva velocitat de transport i, per tant, 

d’oxidació: HdC que són transportats a una velocitat de 0,5 g/min i HdC que són transportats a 1 

g/min [17, 20]. I com veurem en els següents apartats, velocitats de transport, i d’oxidació majors, 

únicament es poden obtenir amb combinacions d’HdC [20], per tal d’evitar una saturació d’un únic 

transportador. 

 

  3.1 Exercici de 30-60 minuts 

Des de fa temps es coneix la importància dels HdC en exercicis de més de 2 hores de durada, i es 

pensava que la ingesta d’HdC  en exercicis de menys de 1 hora no tenia cap efecte en el rendiment 

[12]. Tot i així, l’any 1997 Jeukendrup et al. [17] s’adonaren del paper que juguen els HdC en 

activitats d’una durada més curta, quan les reserves de glucogen encara estan “intactes”: Un grup de 

ciclistes els quals ingeriren HdC abans de pedalejar 40km a alta intensitat foren un minut més ràpids 

que el grup control. Tot i així, tenint el compte el temps que és necessari per dur a terme l’assimilació 

dels sucres a l’organisme, el seu transport i la seva viabilitat pel múscul, va fer pensar als autors de la 

possibilitat d’haver una relació directa amb el cervell. En estudis posteriors [17], el protocol que es va 

dur a terme va ser distint: els ciclistes prenien la beguda amb HdC o el placebo, però mantenien el 

líquid dins la boca durant 5 segons. Passat aquest temps, havien de dipositar el contingut dins un 

altre recipient, és a dir, no ingerien els HdC. Sorprenentment, els resultats foren els mateixos de 

l’estudi anterior. Els ciclistes que havien tastat els HdC tardaren un minut menys en realitzar la prova, 

evidenciant la proposta de que hi pot haver una connexió boca-cervell, concretament entre els 

receptors T1R3 i T1R2 de la llengua 

i el cervell [18].  

Mitjançant escàners cerebrals 

(figures 4-5) es va poder 

comprovar l’activació de l’opercle 

insulino/frontal, el còrtex 

prefrontal dorsolateral, el nucli 

estriat, el gir cingulat i la zona 

orbitofrontal [19], fent evident la 

presència de receptors a la boca que 

Figura 4. Es mostren distintes zones del cervell i la seva 
activació en relació amb el consum de glucosa (A) i sacarina 
(B). Les zones encerclades fan referència a activació produïda 
pel sucre trobada en l’experiment. Chambers et al. [19] 
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connecten amb el cervell [12, 17, 19]. A més, tot fa indicar que aquests receptors “són sensibles al 

valor calòric dels HdC i independents a la seva dolçor” [17] ja que l’activació de les zones ja 

esmentades és distinta si es tracta de glucosa o maltodextrina (poc dolç) o sacarina (acalòric). 

Tot i així, recentment s’ha publicat 

un estudi que no demostra 

l’efecte dels HdC en proves 

d’aquesta durada, ja que els 

esportistes que s’esbanien amb 

glucosa al 6,4% i pedalejaven 

durant una hora, no obtenien 

millors resultats que el grup 

control [18]. Aquests resultats es 

poden deure a que l’experiment es 

va dur a terme en condicions de 

calor (30ºC i 60% d’humitat 

relativa), fet que podria perjudicar als esportistes d’igual manera. A més, si la prova es duu a terme al 

matí pareix que també s’hauria de tenir en compte si els subjectes es troben en dejuni o no [12]. 

 Tot i haver-hi certa controvèrsia sobre aquest tema, en un dels darrers experiments s’observà una 

millora del 3,4% en el rendiment en subjectes que s’esbaniren la boca amb HdC trobant-se en dejuni 

respecte als que sí que havien berenat (1,8%) [12]. Tot i així, la disparitat de resultats obtinguts i el 

desconeixement del tema, ocasionen resultats no concloents. 

Apart d’aquesta aparent millora en el rendiment, el fet de no ingerir el líquid podria provocar la 

desaparició de dolors gastrointestinals habituals en molts esportistes deguts a la posterior ingesta de 

líquids [17].   

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Es mostren distintes zones del cervell i la seva 

activació en relació amb el consum de glucosa (A) i 

maltodextrina (B). Les zones encerclades fan referència a 

activació produïda pel sucre trobada a l’experiment.                   

Chambers et al. [19] 
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3.2 Exercici de 1-3 hores 

Tot i que la recomanació d’ingesta d’HdC és distinta en proves de 1-2 hores (0,5 g HdC/min) de les de 

2-3 hores (1 g HdC/min) la majoria d’estudis consultats analitzen situacions de més de 2 hores. Per 

aquest motiu, en aquest apartat es tractaran amb més profunditat aquests estudis. Fins i tot es  

podria plantejar la possibilitat de substituir la recomanació de 0,5 g HdC/min per una general de        

1 g HdC/min. 

 A partir de l’hora de la pràctica d’un exercici es produeix un canvi metabòlic en el qual degut a la 

impossibilitat de mantenir uns valors de VO2 propers al màxim, l’ús del glucogen muscular minva i és 

substituït per la utilització de glucosa circulant (exògena i/o provinent del fetge) i/o lípids. D’aquesta 

manera, el consum d’HdC exògens s’empra per evitar el descens de la glucèmia i per mantenir la 

velocitat d’oxidació d’HdC suficientment alta per evitar una disminució de la intensitat d’exercici  

[17]. 

A més, resulta lògic pensar que com més quantitat d’HdC es pugui oxidar per hora, més energia 

obtindrà l’esportista i per tant, el seu rendiment serà major. Ara bé, com s’ha comentat abans s’han 

de tenir en compte els problemes gastrointestinals que pot patir l’atleta, per aquesta raó, es 

considera que la quantitat òptima de HdC és aquella que manté els nivells d’oxidació d’HdC elevats 

sense provocar problemes gastrointestinals [17], tot i que la ingesta d’HdC en forma de barra 

energètica o gel, a més de provocar els mateixos efectes en el rendiment, permet una reducció del 

risc de patir problemes digestius [20]. Apart de la limitació intestinal, existeix una altra raó per la qual 

el consum de quantitats majors a 1 g/min d’un tipus d’HdC no provoca una oxidació major a 1 g/min 

d’HdC. L’any 2004 es va dur a terme el primer estudi que demostrà que l’administració de fructosa i 

glucosa presa conjuntament en una proporció 1:2 provocava un augment pròxim al 55% de la 

velocitat d’oxidació d’HdC en comparació amb la ingesta de glucosa sola [21, 22]. Aquest fet va fer 

pensar en la possibilitat de que els transportadors d’HdC es saturessin amb ingestes superiors a          

1 g/min d’HdC [13, 17, 21-24] quan s’administrava un HdC sol (veure figura 6), ja que en el mateix 

estudi, la ingesta de 1,2 o 1,8 g/min de glucosa provocaven pics d’oxidació molt semblants              

(0,8 vs. 0,83 g/min). Tot i que la idea principal era que la capacitat de transport de l’intestí estava 

limitada a un màxim de 1 g/min, estudis de perfusió de lumen demostraren que el rang d’absorció es 

trobava entre 1,2-1,7 g/min [25], evidenciant que el factor limitant és l’absorció, és a dir, l’entrada a 

l’enteròcit.  A més, també es va observar un descens global de l’oxidació lipídica, d’un 54% amb el 

consum d’aigua a valors pròxims al 30% amb glucosa o glucosa:fructosa i un augment d’entre el 20-

25% en la concentració de lactat quan la fructosa s’ingeria una hora abans de la prova [21]. Això és 

degut a que la fructosa és ràpidament fosforilada a fructosa-1-fosfat degut a l’elevada activitat de la 
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fructoquinasa, provocant la transformació a piruvat quinasa que provocarà la formació de lactat o 

piruvat [21]. A més, durant l’absorció de grans quantitats de glucosa o fructosa, aquests són 

convertits a lactat a l’intestí i transportats per la vena porta cap al fetge, on es formarà glucosa 

novament [23]. El que pot passar és que certa quantitat de lactat passi a la circulació, augmentant la 

seva concentració [23]. 

Tot i haver explicat anteriorment el mecanisme pel qual els HdC són transportats a l’interior de 

l’enteròcit, la raó per la qual són importants des del punt de vista de l’exercici encara no s’ha tractat. 

El transportador de glucosa SGLT-1 és capaç de transportar glucosa a una velocitat de 1 g/min, per 

tant, quan la quantitat ingerida supera la capacitat que té el transportador per transportar el 

monosacàrid, com succeeix a l’experiment anterior, es satura, impedint una major oxidació d’HdC 

exògens i, per tant, limitant el rendiment de l’esportista [13, 17, 21-24]. En canvi, la fructosa és 

absorbida a l’intestí per un altre tipus de transportador, el GLUT-5, per tant, encara que s’ingereixen 

quantitats totals de glucosa i fructosa majors de les que podria tolerar un transportador, el fet de 

que participin dos transportadors produeix un efecte additiu que permet velocitats d’oxidació majors 

de les esperades (veure figura 6) ja que tal com s’ha dit, la velocitat d’oxidació dels HdC exògens està 

limitada per la velocitat d’absorció [13, 17, 21-24]. 

3.3 Exercici a partir de les 3 hores 

A partir de les 2,5-3 hores, les funcions dels HdC ingerits es basen en mantenir la glucèmia i intentar 

que els ratis d’oxidació d’HdC exògens siguin el més elevats possibles, per tal de limitar l’aparició de 

fatiga, allargar el temps fins a l’extenuació i, en general, evitar una disminució  del rendiment [13]. En 

aquestes condicions, el requeriment energètic és tan elevat, que les recomanacions actualitzades 

d’ingesta d’HdC són d’almenys 1,5 g/min i sempre combinant HdC per tal de que els dos tipus de 

transportadors estiguin en funcionament [13]. De fet, es considera que un dels aspectes claus 

d’aquesta estratègia és que el transportador de glucosa funcioni a la seva màxima capacitat, i així es 

produirà l’efecte addicional del segon HdC aportat. 

Arran de l’estudi de l’any 2004 explicat en l’apartat anterior on es va comprovar els efectes de la 

ingesta de combinacions d’HdC en exercicis de 2 hores de durada, es van dur a terme altres proves 

que combinaven l’administració de distints tipus d’HdC per tal d’observar quin provocava la velocitat 

d’oxidació més elevada i si hi havia un màxim de “tolerància” per part dels transportadors. Alguns 

dels resultats s’observen a la figura 6. 
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Hidrats de carboni Quantitat ingerida 

(g/min) 

Velocitat d’oxidació 

(g/min) 

Referència 

Glucosa 1,2 0,80 Jentjens et al. [21] 

Glucosa 1,8 0,83 Jentjens et al. [21] 

Fructosa:Glucosa 1,8 (0,6+1,2) 1,26 Jentjens et al. [21] 

Maltosa:Glucosa 1,8 (0,6+1,2) 1,06 Jentjens et al. [22] 

Sacarosa:Glucosa 1,8 1,25 Jentjens et al. [22] 

Sacarosa:Glucosa  2,4 1,2 Jentjens et al. [24] 

Fructosa:Glucosa 2,4 (1,2+1,2) 1,75 Jentjens & 

Jeukendrup [23] 

Maltodextrina:Fructosa 1,8 (1,2+0,6) 1,5 Wallis et al. [24] 

 

 

Cal destacar els resultats de l’administració de maltosa:glucosa els quals són semblants als de glucosa 

sola. Això és degut a que la maltosa està formada per dues molècules de glucosa, i per tant, empra el 

transportador SGLT-1 [13, 22, 24].  D’aquesta manera, aquest transportador es saturaria i no es 

podria augmentar l’oxidació dels HdC. D’altra banda, veiem com en dosis de també 1,8 g els valors de 

l’oxidació combinant fructosa:glucosa són més elevats, degut a l’ús del transportador GLUT-5 per la 

fructosa i del SGLT-1 per part de la glucosa, impedint la saturació d’un tipus de transportador sigui un 

factor limitant per la velocitat d’oxidació [21]. 

Tot i així, cap resultat és comparable a l’administració de 2,4 g repartits en quantitats iguals de 

fructosa i glucosa, que a dia d’avui provoca el millor pic d’oxidació d’HdC exogen, de 1,75 g/min en 

una prova de 150 minuts de durada [23]. Aquest fet és possible que es degui a que la saturació dels 

dos transportadors induiria un augment de l’absorció intestinal d’HdC, potenciant l’oxidació d’HdC 

exogen. A més, s’ha postulat el mecanisme pel qual la glucosa permetria una ràpida absorció de la 

fructosa dins l’enteròcit implicaria la participació de la via paracel·lular, de manera que la fructosa 

s’absorbiria amb l’aigua i altres soluts per aquesta via [23], provocant una major absorció conjunta 

de fructosa, degut a l’entrada de fructosa per l’esmentada via paracel·lular i per la que es transporta 

a través del GLUT-5. 

En proves d’una durada molt més prolongada, com puguin ser ultramaratons de 5 hores, es va 

comprovar que amb la ingesta de 1,5 g/min de glucosa:fructosa (2:1), l’oxidació d’HdC després de 2 

Figura 6. Resum d’estudis realitzats amb combinacions d’HdC a diferent quantitat ingerida i la 

velocitat d’oxidació obtinguda. 
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hores es mantenia en 1,40 g/min i que, tot i així, a la darrera hora d’activitat, la gluconeogènesi 

hepàtica jugava un paper clau en el manteniment dels ratis d’oxidació [26]. 

Tot i saber els efectes que produeix la combinació d’HdC en diferents quantitats totals i proporcions, 

l’altre objectiu d’aquest apartat és comprovar si com a conseqüència hi ha algun efecte ergogènic en 

el rendiment. L’any 2008, Currell i Jeukendrup varen realitzar un estudi en el qual un grup de ciclistes 

havien de rodar durant 60 min a la màxima capacitat possible després d’haver realitzat 2 h al 54% del 

seu VO2màx prenent glucosa (1,8 g/min) o aigua. Els resultats indicaren una millora del 9% en la 

potència del grup de glucosa enfront el control. Ara bé, quan els esportistes realitzaven la prova 

havent pres una mescla de glucosa:fructosa els valors finals foren un 8% millors que els obtinguts 

quan únicament havien pres glucosa [13, 24]. Aquests resultats, que varen ser els primers que 

demostraren els beneficis de la combinació d’HdC en el rendiment esportiu, s’han anat ratificant 

durant els anys següents [13, 24]. 

En proves d’una durada tan elevada i que obliguen a l’atleta a mantenir un VO2 exigent, 

“l’entrenament” previ de l’intestí per suportar càrregues d’HdC superiors als 1,5 g/min sembla que 

podria ser clau per tal d’aconseguir els registres desitjats [13]. S’ha demostrat que la ingesta de       

6,5 g HdC/kg de pes corporal durant 28 dies permetia aconseguir ratis d’oxidació més elevats que la 

ingesta de 5 g HdC/kg de pes durant el mateix temps [13], i que per tant, l’adaptació de l’intestí és un 

factor a tenir en compte. Això pot suggerir, per exemple, que “rompre la barrera de les 2 hores en 

una marató” es podria aconseguir seguint aquest protocol d’adaptació de l’intestí. 

Per tant, com a protocol general podem afirmar que en exercicis de 1-2 hores de durada es 

recomanen quantitats de 0,5 g HdC/min [13, 17], tot i que pot ser qüestionable. A mesura que la 

durada va augmentat, les necessitats d’HdC són majors, raó per la qual en activitats de 2-3 hores les 

quantitats desitjables augmenten fins 1 g HdC/min [13, 17]. En activitats d’una durada superior a les 

2,5-3 hores les recomanacions serien a partir dels 1,5 g HdC/min, sempre combinant distints tipus 

d’HdC per tal d’evitar la limitació que suposa la saturació del transportador de glucosa [13]. 
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4 Recuperació dels depòsits de glucogen després de l’exercici 

A l’apartat anterior s’ha comentat el paper que juga l’aport exogen d’HdC durant l’exercici, el qual 

permet que la velocitat d’oxidació d’HdC sigui la més elevada possible i que el rendiment esportiu no 

decaigui. Com hem vist, aquest protocol de suplementació és eficient en proves que van d’una 

durada de 30 minuts a més de 3 hores, en les quals el paper dels HdC com a combustible principal 

resulta clau en el manteniment del rendiment.  

Tot i així, en distintes modalitats esportives o mètodes d’entrenament trobem esportistes que en 3-4 

dies s’han d’enfrontar a més d’una prova d’exigència elevada [27], per la qual cosa les seves reserves 

energètiques s’han de recuperar de la forma més ràpida possible. En el cas que el temps fins a la 

següent activitat sigui superior a aquests dies, la resíntesi dels depòsits de glucogen es pot 

aconseguir seguint la dieta habitual, sempre que es compleixi amb les recomanacions d’ingesta        

d’HdC [27, 28], ara bé, en activitats que s’hagin de realitzar en un temps igual o inferior, com pugui 

ser el cas d’una prova ciclista per etapes, o a dos partits de futbol en 3-4 dies, un protocol estricte 

d’aport d’HdC les hores següents a haver finalitzat l’activitat, com veurem a continuació, serà 

essencial per a que els depòsits de glucogen es recuperin amb la major eficàcia. En aquests casos i 

com a protocol general, es pot afirmar que quantitats d’HdC d’entre 1-1,5 g/kg pes corporal durant 

les dues hores posteriors a l’exercici són suficients per resintetitzar el glucogen muscular, però quan 

aquestes quantitats d’HdC són inferiors és important incloure proteïna [27]. En qualsevol cas, s’ha de 

considerar que una recuperació ràpida dels depòsits musculars de glucogen sempre serà beneficiosa 

per la recuperació general de l’esportista després de l’exercici. De fet, s’ha indicat que un cop 

l’activitat física ha finalitzat, l’esportista té l’obligació de preocupar-se per les 3 “R”: rehidratació, 

reposar les reserves de glucogen i reparar les proteïnes musculars [29]. 

Un punt a ressaltar és la metodologia emprada: A diferència dels estudis exposats en l’apartat del 

”subministrament de substrats energètics durant l’exercici ”en els quals la majoria de les proves es 

realitzaren en cicloergòmetre i sobre una durada corresponent a la de la competició, en aquest cas, 

les proves varien en quant a durada/intensitat (60 minuts a la màxima capacitat, 2 hores alternant 

velocitats, 90 minuts al 65%VO2màx, etc.) [30-32], o a més d’observar els canvis en el glucogen [32, 

33], també s’avaluen valors de glucèmia o síntesi d’insulina [34-36]. Per aquesta raó, trobem alguns 

resultats contradictoris i un consens general pot resultar difícil d’aplicar. 

En el cas que els HdC siguin l’únic component que s’ingereixin després d’una prova, és important que 

es faci el més ràpid possible, sobretot entre els 15-30 primers minuts d’haver finalitzat l’exercici per 

tal d’aprofitar el període màxim de sensibilitat a la insulina [27]. En el cas que es tardin més de 2 

hores després de la finalització de l’exercici, la resíntesi de glucogen es veu reduïda en un 50% [27]. A 
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part del temps, el tipus d’HdC que s’ingereix també és important. Com ja s’ha comentat a la 

introducció, podem classificar els HdC en funció del seu IG. Pel que fa a la recuperació de les reserves 

de glucogen muscular, es va observar que els HdC d’alt IG acceleraven la resíntesi en comparació 

amb els de baix IG [37]. Tot i així, nous estudis han demostrat que la combinació de glucosa i 

fructosa, els quals tenen IG distints, permetria una correcta recuperació de les reserves de glucogen 

muscular, degut a l‘ús de transportadors distints per part dels HdC esmentats [27]. Per una altra part, 

alguns estudis indiquen que la ingesta d’HdC de baix IG permetrien augmentar la capacitat de 

realitzar un exercici continuat durant més temps que amb la ingesta d’HdC d’alt IG [38, 39]. En 

aquests casos la prova es realitzava el dia següent a haver corregut 90 minuts al 70% del VO2màx [38] 

o 3 hores després d’haver ingerit els HdC [39], i s’observà un augment dels ratis d’oxidació lipídics en 

ambdós casos en el grup de baix IG, que podria ser la raó dels resultats obtinguts.  

Tot i que, evidentment, la ingesta d’HdC és la clau per recuperar el contingut de glucogen després 

d’un exercici, des de fa més de 40 anys es va enunciar que la ingesta d’aminoàcids provocava una 

estimulació de la síntesi d’insulina al pàncrees [27] i, per tant, es varen iniciar estudis que 

combinaven la ingesta d’HdC i proteïnes per tal d’aconseguir una major alliberació d’insulina. 

D’aquesta manera, en aquest apartat s’analitzaran protocols d’administració d’HdC sols o combinats 

amb proteïnes, els quals presenten unes quantitats d’HdC entre 0,15 i 1,2 g/kg pes corporal i de 

proteïnes entre 0,2 i 0,4 g/kg per la recuperació del glucogen muscular. En aquests experiments 

s’observà un augment de la síntesi de glucogen [30, 33, 36, 40] en aquells grups que se’ls administrà 

HdC i proteïnes de forma conjunta, respecte a només HdC. Els resultats arribaren a ser d’un 22% més 

de síntesi de glucogen [30]. Tot i així, la ingesta exclusiva d’HdC també ocasiona un augment de la 

síntesi de glucogen [32, 35].  D’altra banda, també s’observaren efectes sobre la glucèmia [36, 41, 42] 

i la insulina [34-36, 40, 43]. Els resultats indicaren un increment de fins el 88% d’insulina quan es 

combinaven 0,8 g HdC/kg amb 0,4 g proteïnes/kg, les quals estaven hidrolitzades i combinades amb 

leucina i fenilalanina [40], a més, la síntesi d’insulina era d’un 100% més quan a més d’aquests 

aminoàcids s’afegia arginina i glutamina. En quant a la glucosa en sang, quantitats majors d’HdC 

ingerides provoquen un major pic un cop l’exercici ha finalitzat [36, 41]. Pel que fa a l’addició 

d’aminoàcids, tot i que es pensava que l’arginina presa individualment tenia efectes d’estimulació de 

la insulina [27], no s’ha observat cap efecte sobre aquesta hormona, inclús provocaria problemes 

gastrointestinals [40]. A més, la glutamina, de la qual també es creia que podria potenciar la síntesi 

d’insulina, tampoc tendria cap efecte sobre aquesta hormona [40]. Van Loon et al. [35] demostraren 

que la proteïna parcialment hidrolitzada combinada amb aminoàcids té uns millors efectes sobre la 

insulina que la caseïna, un tipus de proteïna emprada com a complement de la insulina per 

augmentar la seva alliberació.  
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Tot i així, quantitats de proteïna iguals o inferiors a 0,1 g/kg pes corporal combinades amb HdC no 

tindrien cap efecte major que la ingesta només d’HdC. Tarnopolsky et al. [32] no observaren canvis 

en la síntesi de glucogen entre els grups que ingeriren 0,75 g HdC/kg pes corporal amb                      

0,1 g proteïnes/kg pes i als qui s’administraren 1 g HdC/kg pes, tot i que ambdós grups sintetitzaren 

més glucogen que el control. De la mateixa manera, Carrithers et al. [44] argumentaren la falta de 

resultats a que la ingesta de proteïnes havia estat menor a 0,1 g/kg pes corporal. A part d’aquests 

resultats negatius, Betts et al. no trobaren cap diferència entre ingerir 0,8 g HdC/kg amb 0,3 g 

proteïnes/kg i ingerir únicament 0,8 g HdC/kg, tot i que els efectes sobre la glucèmia eren majors que 

en el grup control, no hi havia diferències significatives [42]. 

En quant a  la presa d’HdC sols, la ingesta de 1 g de glucosa o sacarosa/kg pes corporal posterior a 

una activitat d’uns 80 minuts de ciclisme al 70% del VO2màx pareix iniciar els processos de 

gluconeogènesi hepàtica [45]. I pel que fa als efectes sobre el rendiment, Berardi et al. [30] 

observaren que les distàncies recorregudes al matí i l’horabaixa en la prova eren més semblants en 

aquells que havien ingerit durant el temps de recuperació HdC i proteïnes en comparació als que 

només havien pres HdC. D’altra banda, en les mateixes condicions que l’experiència anterior, una 

ingesta de 0,8 g d’HdC/kg més 0,4 g de proteïnes/kg o 1,1 g de HdC/kg tenia els mateixos efectes en 

quant a mantenir-se corrent al 70% del VO2màx, tot i que la distància recorreguda en aquesta darrera 

situació fou major que quan s’ingeriren 0,8 g HdC/kg [42]. 

Per tant, es pot afirmar que la ingesta d’HdC en les primeres hores després d’haver acabat un exercici 

és clau per dur a terme la reposició dels nivells de glucogen d’una forma ràpida i efectiva, que 

permetran un rendiment òptim en competicions pròximes. A més, el seu efecte de resíntesi de 

glucogen no difereix si aquests HdC han estat ingerits en forma sòlida o líquida [27]. Tot i així, una 

ingesta no inferior a 0,1 g de proteïnes/kg de pes pareix que poden accelerar la resíntesi de glucogen 

muscular, especialment quan la ingesta d’HdC no supera la quantitat de 1 g/Kg pes.  

 

5 Entrenament en condicions de manca de glucogen 

El fet de realitzar una activitat física en condicions on s’hagin esgotat aquestes reserves induirà uns 

canvis metabòlics distints als comentats fins ara ja que, entre altres qüestions, la realització 

d’activitat física en condicions de baixa disponibilitat de glucogen suposa un major estrès per 

l’organisme. Aquests canvis metabòlics es tradueixen en uns majors ratis d’oxidació lipídica [8, 46, 

47] i en un augment en l’activitat de certs enzims relacionats amb el metabolisme lipídic [8, 9, 46-49]. 

Per a que es puguin produir aquestes variacions del metabolisme, trobam un conjunt de components 
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clau com PGC1α, AMPK i PPARα/δ [8]. PGC1α és un coactivador transcripcional relacionat amb els 

processos d’angiogènesi, biogènesi mitocondrial i metabolisme lipídic. L’AMPK és un enzim 

heterotrimèric que és activada per estrés i té un paper com a regulador dels ratis de metabolisme 

lipídic a través de la regulació 

dels nivells de malonil-CoA. I els 

PPARs, juntament amb PGC1α 

controlen l’expressió d’enzims 

relacionats amb el metabolisme 

dels àcids grassos.  D’aquesta 

manera, la interconnexió 

d’aquests components permetria 

l’activació del metabolisme lipídic 

en condicions de baix glucogen, 

tot i que el mecanisme definitiu       

encara no és coneix a la perfecció, 

aquest seria un possible model [8]. 

La realització d’exercici físic en 

aquestes condicions provocarà una major alliberació de catecolamines, les quals promouran un 

augment de la transcripció de PGC1α i un augment de la concentració d’àcids grassos per ruptura de 

triglicèrids. En el cas dels triglicèrids del múscul, la producció d’àcids grassos es deurà a una activació 

de la LSH (lipasa sensible a hormones) promoguda per les catecolamines. D’aquesta manera, 

l’arribada d’àcids grassos al múscul induirà un augment de la transcripció dels PPARs. D’altra banda, 

un exercici en condicions de més estrès provocarà un increment dels nivells d’AMPK major que quan 

l’exercici es du a terme en condicions de nivells de glucogen normals. D’aquesta manera, tal com es 

pot observar a la figura 7, pareix que el PPAR interacciona amb la AMPK i el PGC1, unint-se als 

promotors de gens implicats en el metabolisme dels àcids grassos com CPT-1, HSL o PDK4, induint la 

seva transcripció, i incrementant la capacitat per obtenir energia dels lípids. 

En relació als estudis realitzats, la majoria d’ells segueixen un protocol semblant, i per tant els 

resultats obtinguts podran ser més ben comparables. Hansen et al. [9], realitzaren un estudi basat en 

un cicle de dos dies d’entrenament durant deu setmanes en el qual dividiren els subjectes en dos 

grups. Un d’ells, el de “baix glucogen” en el dia 1 realitzava 1 hora d’exercici de força de cames al 

75% de la potència màxima seguit de 2 hores de recuperació en dejuni, per a continuació ,repetir 

l’entrenament. En el dia 2 aquest grup no entrenava. D’altra banda, el grup control realitzava 1 hora 

del mateix exercici el dia 1 i el dia 2. Els resultats mostraren que el temps fins a l’esgotament va ser 

Figura 7. Mecanisme d’inducció del metabolisme lipídic en 

condicions de baix glucogen. L’acció de PPARα/δ, PGC1α i AMPK 

indueix l’augment de l’expressió de gens relacionats amb el 

metabolisme lipídic. Philip et al. [8] 
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un 90% més elevat en el grup de “baix glucogen” respecte el grup control, que la quantitat de 

glucogen muscular en repòs i l’activitat de l’enzim 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa varen 

augmentar significativament només en el grup “baix glucogen” i que tot i haver-hi un augment en 

l’activitat de la citrat sintasa en ambdós grups, aquest va ser major en el cas de “baix glucogen”. 

Yeo et al. [46, 48] realitzaren dos estudis que seguiren el mateix protocol, però durant 3 setmanes, 

dividint l’experiment en dos grups iguals que Hansen et al. però el grup “baix glucogen” realitzava el 

primer dia 100 minuts d’exercici en bicicleta aeròbic seguit de 1-2 hores de repòs per a continuació, 

realitzar un entrenament d’alta intensitat en intervals (HIT), i el segon dia no entrenaven. D’altra 

banda, el grup control realitzava al primer dia els 100 minuts d’exercici aeròbic per el segon dia dur a 

terme el HIT. 

 En el primer estudi [46] observaren un major augment del contingut de glucogen muscular en repòs 

en el grup “baix glucogen”, uns ratis majors d’oxidació lipídica i una major activitat de la citrat sintasa 

i del β-3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa en comparació amb el grup control. A més, els nivells 

d’expressió de citocrom C oxidasa va augmentar únicament en el grup “baix glucogen”. Per tal 

d’avaluar si aquests canvis induïen a un millor rendiment, 48 hores abans i després del primer i 

darrer dia d’estudi els participants realitzaren una prova de 60 minuts a la màxima capacitat. Els 

resultats mostraren una millora del rendiment durant les 3 setmanes d’entrenament però no hi va 

haver diferències significatives entre els dos grups. 

En el segon estudi [48], es va observar un augment dels nivells d’AMPK en el grup “baix glucogen” 

respecte el control després d’haver realitzat el HIT. En quan a la concentració muscular de glucogen 

els valors foren menors després d’haver realitzat l’exercici intens, però hi va haver diferències entre 

grups: Abans i després dels HIT els valors de glucogen muscular varen ser més elevats en el grup 

control que en el grup “baix glucogen”. 

Bartlett et al. [49] realitzaren un experiment partint de la hipòtesi que nivells baixos de glucogen 

muscular poden provocar un augment dels nivells de p53, potenciant la biogènesi mitocondrial. 

D’aquesta manera, es va realitzar un protocol on el grup “baix glucogen” realitzava exercici en 

bicicleta amb la finalitat d’esgotar les reserves de glucogen muscular, per a continuació duu a terme 

un HIT. Els resultats de concentració de glucogen muscular en repòs seguiren la mateixa tendència 

que els experiments de Yeo et al. [48]. En quant a p53, es va observar un augment de la fosforilació 

de p53 en la posició Ser15 en el grup “baix glucogen” respecte al grup control a les 3 hores d’haver 

finalitzat l’exercici, així com una fosforilació major en l’enzim acetil-CoA-carboxilasa a la posició Ser79 

en el mateix grup. A més, abans de l’exercici i 3 hores després d’haver-lo finalitzat els nivells d’ARNm  

de PDK-4, citocrom C oxidasa IV i l’expressió de PGC-1α varen ser majors en el grup “baix glucogen”. 
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El darrer estudi que es tractarà és el de Van Proeyen et al. [47] en el qual es va dur a terme un 

programa d’entrenament de sis setmanes amb 4 sessions setmanals de 1-1,5 hores de 

cicloergòmetre a una intensitat del 70% VO2màx. Els participants es dividiren en dos grups: el grup 

dejuni, que no rebia aliment, excepte aigua, ni abans ni durant la prova (estaven unes 12 hores sense 

menjar), i el grup HdC, que ingeria entre 646-907 kcal (85% HdC) 90 minuts abans de l’exercici i 

bevien 1 g maltodextrina/kg pes corporal durant la prova. Cal dir que dies abans i després dels 

entrenaments els subjectes realitzaren una prova de 60 minuts al màxim esforç per tal d’avaluar els 

seus progressos. Tot i que s’observaren diferències entre les dues proves en quant a millorar el 

VO2màx (+8%) i el rendiment en la prova (+9%), no es varen observar diferències entre grups. En 

quant a paràmetres metabòlics es va observar un augment de la ruptura dels lípids miocítics (IMCL)  

induïda per l’exercici en el grup dejuni, un augment dels ratis d’oxidació lipídica en ambdós casos, tot 

i que major en el grup dejuni (21% vs. 6%), i un augment de les activitats de la citrat sintasa i β-

hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa únicament en el grup dejuni.  

En resum, pareix que existeixen evidències suficients per afirmar que l’entrenament en condicions de 

manca de glucogen provoca una millora en la capacitat per utilitzar lípids com a substrat energètic, 

tot i que encara no s’ha observat una millora clara en el rendiment. En qualsevol cas, els 

investigadors recomanen limitar els entrenaments en aquestes condicions ja que podria dur a una 

disminució de la capacitat d’utilitzar HdC, i per tant, d’arribar a intensitats màximes. 

 

6 Ingesta de proteïna per millorar les adaptacions i la recuperació muscular a l’exercici 

Tal com s’ha comentat en apartats anteriors, una de les necessitats després de l’exercici és recuperar 

les proteïnes musculars [29]. Però a més, s’han de procurar les condicions adequades perquè es 

produeixin les adaptacions musculars a l’exercici. En aquest sentit, la ingesta de proteïnes i l’exercici 

físic són els dos estímuls anabòlics que permeten al múscul esquelètic dur a terme processos de 

síntesi de proteïnes, que permetran una correcta recuperació i adaptació muscular [50]. Pel que fa a 

la ingesta, un cop la digestió i absorció s’ha completat, els nivells d’aminoàcids essencials a plasma 

són elevats, estimulant la síntesi de proteïnes musculars [51]. D’altra banda, l’efecte de l’exercici físic 

sobre el metabolisme proteic depèn principalment del tipus d’activitat que s’hagi realitzat, i es pot 

mantenir fins a 24 hores després d’haver acabat l’exercici [52]. Així, cal distingir els exercicis aeròbics 

(“endurance exercise”) dels de força (“resistance exercise”) [50, 52] . Els primers tenen un efecte 

sobre l’expressió de proteïnes relacionades amb el metabolisme oxidatiu, mentre que els segons 

estimulen l’expressió de miofibril·les [50].  Sigui quin sigui l’exercici realitzat, la funció de les 

proteïnes ingerides serà estimular la síntesi de proteïna muscular, inhibir la destrucció de proteïna 



24 
 

que s’estimula durant l’exercici i, per tant, aconseguir que el balanç net de proteïnes musculars sigui 

positiu [51]. Així, com veurem en aquest apartat, la ingesta de 20 g de proteïna després d’un exercici 

és suficient per aconseguir una síntesi de proteïna muscular màxima [50, 53]. 

A nivell molecular, quan es realitza un programa d’entrenament de força on constantment es duen a 

terme exercicis que estimulen la síntesi proteica fins a provocar augments tan de la massa muscular 

com de la força de l’esportista, la mTOR (mammalian target of rapamycin) és la principal reguladora 

[50]. Tot i així, aquest component cel·lular s’activa tant en exercicis de resistència com de força, 

encara que només durant els segons la seva activació és prolongada [54], podent mantenir-se actiu 

durant 18 hores [55]. La mTOR és una proteïna quinasa regulada per nutrients, estrès i  factors de 

creixement que s’encarrega de dur a terme funcions transcripcionals. S’ha observat que els 

aminoàcids, sobretot la leucina, tenen un paper clau en l’activació de la mTOR, estimulant-la sense 

necessitat d’haver-hi cap 

factor dels indicats 

anteriorment [50]. Com es pot 

veure a la figura 8, quan la 

leucina entra dins el múscul 

via LAT1, el transportador 

d’aquest aminoàcid dins el 

múscul, s’inicien un seguit 

d’aconteixements mediats per 

les proteïnes Rag i Vps34 que 

provocaran el reclutament de 

factors de transcripció per tal 

d’induir la síntesi proteica i la 

hipertròfia muscular [50].  

Drummond et al. [56] 

observaren que l’activitat de 

mTOR augmentava entre les 6-24 hores posteriors a haver realitzat un exercici de força en individus 

joves (28 anys), mentre que en persones majors (68 anys) no hi havia un increment de LAT1 i, per 

tant, els nivells de mTOR tornaven al seu valor basal a les 6 hores, fet que podria explicar el motiu pel 

qual a mesura que passen els anys és més difícil guanyar massa muscular. Pel que fa al paper de la 

leucina, la seva importància en quan a la síntesi proteica provocarà que la ingesta d’aminoàcids 

Figura 8. Mecanisme d’activació de la mTOR a través de la 

leucina. L’entrada d’aquest aminoàcid al múscul a través de LAT1 

provoca un reclutament de maquinària transcripcional mediat 

per Rag i Vps34 que provocarà l’activació de mTOR i una síntesi 

proteica i hipertròfia muscular. Adaptat d’Aguirre et al. [51] 
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essencials tingui un millors efectes anabòlics després d’un exercici que la ingesta dels aminoàcids no 

essencials. 

Pel que fa a la quantitat de proteïna necessària per aconseguir els objectius comentats,  segons la 

American Dietetic College of Sports Medicine [57] les recomanacions per aconseguir un augment de 

la massa muscular són d’un mínim de 1,6 g de proteïna/kg pes corporal al dia, quantitat que duplica 

les recomanacions habituals de ingesta diària, però que en casos de culturistes pot ser triplicada [58]. 

Tot i així, la ingesta de 20 g de proteïna després d’haver realitzat un exercici és suficient per 

aconseguir una síntesi de proteïna muscular màxima, ja que quantitats majors, com puguin ser 40 g 

de proteïna no produeixen un efecte superior sobre aquest paràmetre [50, 53]. 

Un altre punt a tenir en compte és el tipus de proteïna ingerida, ja que depenent del seu origen té 

unes característiques distintes que podran afectar de manera diferent a les adaptacions musculars. 

Així, entre les que s’utilitzen de forma habitual en aquestes situacions, cal diferenciar la proteïna de 

sèrum de llet (whey protein), la caseïna i la proteïna de soja. En primer lloc, les proteïnes amb un 

origen làctic tenen un paper anabòlic més elevat que les de soja [51], tot i que aquestes darreres 

pareixen poder potenciar els efectes antioxidants  [59]. Pel que fa a les proteïnes que procedeixen de 

la llet, la de sèrum de llet, és la que té un valor biològic més elevat i consisteixen en un conjunt de 

proteïnes globulars que són extretes directament de l’esmentat sèrum, solubles en un ampli marge 

de pH, i en comparació amb la caseïna presenta diferències en quant a la digestió i absorció, ja que 

aquestes es completen més ràpidament. Per aquesta raó provoca una estimulació més pronunciada 

de la síntesi de proteïna muscular durant les primeres hores després de la ingesta [51]. D’altra banda, 

la caseïna un cop ingerida es manté a l’estómac, retardant els processos d’absorció post exercici [51]. 

Cribb et al. [58] analitzaren l’efecte d’ingerir diàriament caseïna o proteïna de sèrum de llet (1,5 g/kg 

pes corporal) sobre distints paràmetres en un programa de 10 setmanes d’entrenament de força. Els 

resultats indicaren un augment de la quantitat de massa magra en el grup que ingeria sèrum de llet 

en relació a la caseïna, i per contra, un descens en la quantitat de greix en el primer grup respecte el 

segon. A més, el màxim pes que es podia aixecar en una repetició va augmentar més en el grup de 

sèrum de llet que en el caseïna. 

Però si parlam d’una suplementació basada en aminoàcids, el tipus i la quantitat també s’han de 

tenir en compte. Així, sembla que l’administració d’aminoàcids no essencials, no seria necessària per 

aconseguir unes millors adaptacions musculars, i els aminoàcids essencials serien els realment 

efectius, degut sobretot a la leucina. Tipton et al. [60] analitzaren l’efecte d’ingerir 40 g d’aminoàcids 

essencials o 40 g d’una mescla d’aminoàcids (essencials i no essencials) posterior a la realització 

d’exercicis de força de cames. Els resultats indicaren un augment en la concentració d’aminoàcids en 
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sang del 150% en la mescla i del 640% en els essencials, a més d’observar un balanç net de proteïnes 

més positiu quan els aminoàcids ingerits foren essencials. En un altre estudi, es va observar que la 

ingesta de 6 g d’aminoàcids essencials immediatament després d’un exercici tenia uns efectes 

superiors sobre el balanç net de proteïnes que la ingesta de 3 g d’essencials més 3 g de no essencials 

[61].  

A part del tipus i quantitat de proteïna, el moment en que s’ingereix també té una importància 

rellevant sobre les adaptacions musculars a l’exercici. D’aquesta manera, des de fa alguns anys es sap 

que la ingesta de proteïnes o aminoàcids en les primeres hores després d’haver acabat un exercici 

provoca millors efectes sobre la síntesi de proteïna muscular [52]. Levenhagen et al. [62] realitzaren 

un dels primers estudis que demostrà que la ingesta de proteïna en els primers minuts després 

d’haver acabat un exercici provocava un major balanç net de proteïnes que quan aquesta ingesta es 

feia a les 3 hores de la finalització de l’activitat. A més, si la quantitat ingerida era de 20 g de 

proteïna, els efectes sobre la síntesi de proteïna muscular i albúmina eren majors [53]. Per aquesta 

raó, al temps que passa des que es finalitza un exercici fins les 2 hores posteriors es denomina 

“finestra metabòlica”, i és el període durant el qual la ingesta de proteïnes o aminoàcids provoca uns 

majors augments de massa magra i indueix la hipertròfia muscular [29] i, en general, hi ha un millor 

aprofitament dels nutrients per la recuperació post-exercici.  

Tot i així, hi ha altres estudis que sense qüestionar els efectes anabòlics d’ingerir proteïnes o 

aminoàcids després de l’exercici indiquen que si aquesta ingesta es duu a terme abans o durant 

l’activitat es produeix una major síntesi de proteïna muscular. Tipton et al. [63] demostraren que es 

produïa una major síntesi de proteïna muscular quan s’ingerien 6 g d’aminoàcids essencials 

combinats amb 35 g de sacarosa abans respecte després de l’exercici. Ara bé, en un estudi posterior 

els mateixos investigadors no observaren diferències en quant a síntesi de proteïna muscular quan 

s’ingerí proteïna de sèrum de llet abans i després de l’exercici [64].  

Tal i com hem vist a l’apartat anterior, evidentment els HdC són el nutrient clau per dur a terme els 

processos de resíntesi de glucogen muscular, mentre que les proteïnes tenen un paper possibilitant 

una major síntesi. En el cas dels mecanismes de recuperació muscular la importància dels dos 

components esmentats és diferent. Com s’ha explicat, l’aport de proteïnes permet mantenir un 

balanç proteic net positiu, inhibint la degradació i estimulant la síntesi, mentre que la ingesta d’HdC 

després de l’exercici inhibeix la destrucció de proteïna estimulada pel propi l’exercici, però no 

provoca la síntesi de proteïna nova [51], com es veurà a continuació.  

Koopman et al. [36] analitzaren els canvis produïts per la ingesta d’una quantitat fixa de proteïna 

durant 6 hores (0,3 g/kg pes) a la qual se li afegien 0, 0,15 o 0,6 g HdC/kg després d’haver realitzat 
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exercici durant 60 minuts. Els resultats indicaren que no es produïa un augment de la FSR (taxa 

sintètica fraccional) i que per tant, no hi havia síntesi proteica. Els únics canvis significatius que 

s’observaren foren un augment de la concentració d’insulina en sang en el grup on la quantitat          

d’HdC era major, fet que podria ser el motiu de l’efecte inhibitori de la destrucció de proteïna 

muscular que s’ha introduït abans [51]. En un altre estudi [65] es va comprovar com la ingesta de     

100 g d’HdC post exercici provocava un millor balanç proteic respecte al grup control, que no prenia 

els HdC. 

 

 

 

7 Conclusions 

- En proves d’una durada superior a les 3 hores, les necessitats en quant a ingesta d’HdC 

augmenten considerablement, de manera que es recomana ingerir 1,5g HdC/min combinant 

dos tipus d’HdC per tal d’aprofitar la presència dels transportadors SGLT-1 i GLUT-5 i 

aconseguir una major velocitat d’absorció dels HdC.  

- La ingesta de 1-1’5 g HdC/kg pes corporal dins les dues hores posteriors a la finalització de 

l’exercici és necessària per optimitzar la recuperació del glucogen muscular. En el cas que 

s’ingereixin quantitats d’HdC inferiors a 1 g/kg és important introduir quantitats de proteïna 

superiors als 0,1 g/kg. 

- L’entrenament en condicions de manca de glucogen provoca un augment de l’expressió de 

gens relacionats amb el metabolisme lipídic, el que incrementa la utilització de lípids com a 

substrat energètic. Tot i així, sembla que no provoca un major rendiment respecte 

l’entrenament amb quantitats de glucogen normals. 

- La ingesta de 20 g de proteïna un cop finalitzat un exercici és suficient per aconseguir una 

síntesi màxima de proteïna, el que permetria tant una adaptació com una recuperació 

muscular òptimes, especialment en exercicis i entrenaments de força. 
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