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Resum
La suplementació nutricional i ergogènica és una ajuda típica utilitzada pels esportistes. Els
nutricionistes ens veiem amb la necessitat de planificar-la de manera individualitzada, tot i que
actualment no existeix cap eina a l’abast que ens ho permeti.
L’objectiu d’aquest treball és dissenyar i elaborar noves estratègies de suplementació dietètica per
mitjà de la investigació i formulació magistral.
Com a resultat, s’ha elaborat l’inici d’un vademècum nutricional que consta de substàncies
dietètiques i d’ajudes ergogèniques com a eina essencial per als nutricionistes mitjançant una
recerca bibliogràfica. Aquestes s’han classificat segons evidència científica i s’han estudiat les dosis,
els efectes secundaris, els beneficis i quines són les indicacions de cadascuna de les substàncies
escollides entre d’altres.
Es conclou que hi ha suficient informació publicada per a la realització d’un vademècum
nutricional a més a més d’obtenir una sèrie d’aspectes específics de cadascuna de les substàncies
estudiades. Aquestes són la creatina, la cafeïna, la leucina, la isoleucina, la valina i el conjunt dels
tres d’aminoàcids ramificats (BCAA).
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Resumen
La suplementación nutricional y ergogénica es una ayuda típica utilizada por los deportistas. Los
nutricionistas nos vemos con la necesidad de planificarla de manera individualizada, aunque
actualmente no existe ninguna herramienta al abasto que nos lo permita.
El objetivo de este trabajo es diseñar y elaborar nuevas estrategias de suplementación dietética
mediante la investigación y formulación magistral.
Como resultado, se ha elaborado el inicio de un vademécum nutricional que consta de substancias
dietéticas y de ayudas ergogénicas como herramienta esencial para los nutricionistas a través de
una búsqueda bibliográfica. Estas se han clasificado según evidencia científica y se han estudiado
las dosis, los efectos secundarios, los beneficios y cuáles son las indicaciones de cada una de las
substancias escogidas entre otros.
Se concluye que hay suficiente evidencia científica para la realización de un vademécum
nutricional además de obtener una serie de aspectos específicos de cada una de las substancias
estudiadas. Estas son la creatina, la cafeína, la leucina, la isoleucina, la valina y el conjunto de los
tres aminoácidos ramificados (BCAA).

4

Abstract
Nutritional and ergogenic supplementation is a typical aid used by athletes. Nutritionists are faced
with the need to plan it individually, although currently there is no tool to supply that allows us
to do so.
The objective of this work is to design and develop new dietary supplementation strategies through
research and master formulation.
As a result, the beginning of a nutritional vademecum that consists of dietary substances and
ergogenic aids has been elaborated as an essential tool for nutritionists through a bibliographic
search. These have been classified according to scientific evidence and the doses, side effects,
benefits and what are the indications of each of the substances chosen among others have been
studied.
It is concluded that there is sufficient scientific evidence for the realization of a nutritional
formulary in addition to a series of specific aspects of each of the substances studied. These are
creatine, caffeine, leucine, isoleucine, valine, and all three Branched-Chain Amino Acids (BCAA).
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1. Introducció
La nutrició i l’alimentació són dos termes que estan estrictament relacionats, però no signifiquen
el mateix.
L’alimentació és la manera de proporcionar a l’organisme substàncies essencials per al
manteniment de la vida. És un procés conscient i voluntari que consisteix en l’acte d’ingerir
aliments per satisfer la necessitat de menjar. En aquest moment és quan comença la nutrició, un
procés involuntari i autònom de la utilització dels nutrients en l’organisme per convertir-los en
energia i complir les funcions vitals (1).
Una alimentació saludable o equilibrada és aquella que aporta tots els nutrients essencials i
l’energia que cada persona necessita per mantenir-se sana. Cada individu és únic i per tant, els
requeriments nutricionals i energètics variaran depenent de l’edat, el pes, la talla i l’activitat física.
L’alimentació, la hidratació i l’esport també són conceptes que estan íntimament relacionats i si un
d’aquests no es compleix correctament, l’equació es trenca.
En la pràctica esportiva, les necessitats d’energia i de nutrients es veuen elevades respecte a les
d’una persona sedentària. L’activitat física augmenta la despesa calòrica i per tant, és important
ingerir una major quantitat de nutrients i d’energia per poder cobrir les necessitats bàsiques.
La ingesta dels aliments ha de ser l’adequada en termes de qualitat i quantitat, abans, durant i
després d’un entrenament o d’una competició per poder maximitzar el rendiment esportiu. La dieta
ha de ser variada, equilibrada i individualitzada perquè aquesta sigui correcta.
La individualització en la nutrició d’un esportista és de real importància, ja que hi ha molts factors
interns i externs que condicionen els requeriments calòrics de cada persona. Alguns d’aquests són
la intensitat i el tipus d’activitat executada, la duració de l’exercici, l’edat, el sexe i el tipus de cos
de l’esportista, la temperatura de l’ambient i el grau d’entrenament. Depenent d’aquests factors,
les necessitats energètiques variaran (2).
Per altra banda, l’aigua és el component més abundant del nostre organisme i la quantitat més
gran d’aquesta s’emmagatzema al múscul. Quan un esportista realitza un exercici físic, utilitza un
vint-i-cinc per cent de l’energia que és l’anomenada energia mecànica o treball i la resta, el setantacinc per cent, es dissipa en forma de calor.
Una conseqüència immediata de fer esport és l’increment de la temperatura corporal. L’evaporació
de l’aigua a través de la producció de suor és el mètode que utilitza l’organisme per termo-regularse. L’aigua que perdem mitjançant la suor és a nivell extracel·lular és a dir, aigua de la sang i és
molt important la seva reposició juntament amb l’ió predominant que en aquest cas és el sodi.
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De la mateixa manera que l’alimentació és molt important abans, durant i després de la realització
de l’exercici, la hidratació també. S’ha comprovat que una hidratació deficitària disminueix el
rendiment de l’esportista.
Com hem mencionat anteriorment, una alimentació variada i equilibrada és suficient per cobrir els
requeriments d’energia i de nutrients necessaris per a l’organisme. S’ha vist que en moltes ocasions
això no és possible i per tant, es fa ús de suplements dietètics. Aquests s’han d’utilitzar
raonablement en el moment correcte i pel motiu adequat. És molt important que estiguin pautats
i supervisats per un professional de la salut.
A més a més, existeixen les substàncies ergogèniques i aquestes s’utilitzen freqüentment en l’àmbit
esportiu amb la finalitat de disminuir els efectes negatius produïts durant l’exercici o simplement
per augmentar o millorar el rendiment (3).
La indústria dels suplements esportius ha crescut ràpidament en les últimes dècades. La seva època
daurada va començar als anys 1970 amb la introducció del Gatorade i altres marques, va continuar
als anys 1980 amb el “boom” de les barretes energètiques i es va expandir en la dècada de 1990
amb nous productes i marques. Des de llavors, moltes empreses s’han unit per crear nous
suplements per qualsevol necessitat dietètica possible.
En general, l’ús dels suplements solen estar més enfocats a la comoditat que a la necessitat, tot i
que hi ha esportistes que especialment els necessiten com poden ser ciclistes, maratonians o bé
trins atletes d’alt nivell (4).
La majoria dels esportistes que utilitzen aquest tipus de suplements no són conscients de la falta
d’informació i d’investigació de cadascun d’aquests pel que fa al seu mecanisme d’acció, aspectes
beneficiosos, efectes secundaris, dosis recomanades, etc.
Segons Laurent Bannock, un nutricionista esportiu, abans de recomanar una suplementació
esportiva s’han de tenir en compte altres aspectes com seguir una dieta balancejada és a dir,
equilibrada i aspectes relacionats amb la nutrició esportiva com pot ser la dieta i hidratació abans,
durant i després de la realització de l’exercici físic. Si tot això se segueix correctament, es valora la
possibilitat i necessitat de prendre un suplement esportiu.
Per poder explicar això ho fa mitjançant una piràmide, on el més important està a la base i el que
és complementari com els suplements, al pic d’aquesta (5).

Figura 1. Piràmide de Laurent Bannock
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Una altra qüestió important és la compra de suplements per internet sense tenir una informació
totalment verídica sobre aquests i sense saber si poden contenir alguna substància prohibida o que
pugui fer mal, únicament per voler arribar a complir un objectiu. La desinformació i la falta
d’investigació donen lloc a una suplementació errònia en la majoria dels casos (5).
Per poder distingir els suplements, complements dietètics i les ajudes ergogèniques s’han de tenir
en compte una sèrie d’aspectes:

1.1 Suplements nutricionals
1.1.1 Suplements dietètics
No existeix una definició única, ni legal ni en el marc de la ciència de la nutrició, del que constitueix
un suplement dietètic. El Congrés dels Estats Units a l’elaborar la Llei de 1994 sobre la salut i
l’educació en matèria de suplements dietètics va descriure un suplement dietètic com:
“… un producte, diferent del tabac, que s’utilitza juntament amb una dieta saludable i
conté un o més dels següents ingredients dietètics: vitamines, minerals, herbes o altres productes
botànics, aminoàcids, substàncies dietètiques per ser utilitzades per l’home com complement de la
dieta augmentant la ingesta diària total, un concentrat, un metabòlit, un component, un extracte
o una combinació de tots aquests ingredients” (6).
Aquesta definició no és del tot satisfactòria, ja que depèn de si es consumeix o no una dieta
saludable. Als efectes d’aquesta visió general, definim un suplement dietètic com:
“… un aliment, component alimentari, nutrient o compost no alimentari que s’ingereix a
propòsit a més a més de la dieta consumida habitualment amb la finalitat d’obtenir un benefici
específic per la salut i/o el rendiment” (6).
Podem trobar aquests suplements amb diferents presentacions:
" Aliments funcionals, aliments enriquits amb nutrients addicionals o components fora de la
composició típica de nutrients: aliments enriquits amb minerals i vitamines com per exemple una
beguda vegetal enriquida amb calci i vitamina D.
" Aliments formulats i aliments esportius: productes que proporcionen energia i nutrients en una
forma més convenient que els aliments normals per recolzar la nutrició en general o per a un ús
específic com l’exercici com les begudes esportives, gels o barretes.
" Nutrients individuals de forma aïllada o concentrada: proteïnes.
" Productes amb múltiples ingredients que contenen una barreja de diferents combinacions dels
productes descrits anteriorment.
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1.1.2 Complements alimentaris
El Reial decret 1487/2009, de 26 de setembre, relatiu als complements alimentaris defineix els
complements alimentaris com:
“els productes alimentaris la finalitat dels quals sigui complementar la dieta normal i que
consisteixin en fonts concentrades de nutrients o d#altres substàncies que tinguin un efecte
nutricional o fisiològic, en forma simple o combinada, comercialitzats en forma dosificada, és a dir
càpsules, pastilles, dragees, píndoles i altres formes similars, bossetes de pols, ampul·les, ampolles
amb comptagotes i altres formes semblants de líquids i pols que s#han de prendre en petites
quantitats unitàries” (7).
S’ha comprovat que amb una bona alimentació, suficient en quantitat i equilibrada en qualitat, no
fa falta cap complement alimentari. Un excés o bé un dèficit d’algun mineral o vitamina pot resultar
perjudicial per a la salut de l’esportista. Aquesta suplementació ha de ser recomanada i pautada
per un expert en el cas que hi hagués algun dèficit d’algun dels minerals o vitamines necessàries.

1.2 Ajudes ergogèniques
La majoria de la població, quan es parla d’una ajuda ergogènica ho relaciona amb les substàncies
dopants. Aquests dos conceptes tenen significats molt diferents i cal fer una distinció:
“ajuda ergogènica és qualsevol mesura, de qualsevol índole, dirigida a mantenir en el
possible el nivell de prestació esportiva, que minimitza les manifestacions objectives i subjectives
de la fatiga i que no posa en perill la salut de l’esportista”.
Les ajudes ergogèniques engloben totes aquelles substàncies, mètodes, fàrmacs, equipaments i
màquines que contribueixen a millorar la capacitat innata per la producció o generació de treball
físic per l’organisme, generalment d’un esportista.
“substància dopant és tota substància exògena, o també d’origen fisiològic, subministrat en
condicions o quantitats anormals, administrada per qualsevol via, amb l’objectiu d’augmentar de
forma artificial el rendiment esportiu, i que pot suposar un perjudici a l’ètica esportiva i a la
integritat física o psíquica de l’esportista” (8).
Les substàncies dopants en aquest cas, són quasi exclusivament d’origen farmacològic.
Hi ha diferents tipus d’ajudes ergogèniques (7):
" Fisiològiques: milloren el rendiment esportiu i aquestes són l’escalfament, els massatges, la
fisioteràpia, l’autotransfusió sanguínia i la inhalació d#oxigen.
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" Psicològiques: les tècniques de concentració, de relaxació i de pèrdua d#ansietat. També és una
ajuda psicològica la hipnosi.
" Biomecàniques: la vestimenta, la indumentària (cascos, bicis i esquis), les pistes sintètiques i el
calçat esportiu.
" Farmacològiques: aquestes s’han de diferenciar de les ajudes ergogèniques nutricionals.
Engloben les substàncies dopants i les que no ho són, tot i que normalment totes les substàncies
dopants són fàrmacs. Aquestes s’han d’utilitzar sota una prescripció mèdica si no, estan
prohibides.
L’Agència Mundial d’Antidopatge (WADA) va ser fundada amb l’objectiu d’aportar coherència a
les polítiques i regulacions antidopatge dins de les organitzacions esportives i els governs. Aquesta
va crear un Codi Mundial d’Antidopatge que es va revisant i publicant cada any. Es classifiquen les
substàncies i mètodes prohibits dins i fora de la competició, només dins de la competició i en algun
esport en especial (9).
" Nutricionals: són nutrients que depenent de la quantitat que s’ingereix poden afavorir el
desenvolupament muscular, la potència i la resistència, incrementant així el rendiment físic de
l’esportista.
1.2.1 Classificació de les ajudes ergogèniques nutricionals
Les ajudes ergogèniques nutricionals es poden classificar segons el moment idoni per prendre-les
(abans, durant i després de l’entrenament), la composició nutricional que presenten (hidra
carbonades, lipídiques, proteiques, vitamíniques, antioxidants i altres) i la funció que exerceixen
en l’organisme respecte al rendiment esportiu.
En aquest treball ens centrem a fer una distinció de les ajudes tenint en compte la funció que
exerceixen sobre l’organisme. Podem classificar-les com: substàncies que milloren la força
muscular, substàncies antioxidants, els emmagatzemadors de fosfagen, els immunomoduladors,
les substàncies anti fatigants, els cremadors de greix, i les alcalinitzants (10).
A més a més, aquestes també les classifiquem tenint en compte el seu grau d’evidència. Per poder
fer-ho, ens basem en la Societat Internacional de Nutrició Esportiva o International Society of Sports
Nutrition (ISSN)(11) i en l’Institut Australià de l’Esport o Australian Institute of Sport (AIS) (12).
L’AIS juntament amb l’ISSN són dues de les grans institucions de nutrició esportiva de referència.
Les dues presenten una classificació pròpia dels suplements tot i que la de l’AIS és la més utilitzada
per categoritzar-los.
El Sistema de Classificació ABCD és el mètode utilitzat per l’AIS i en aquest s’agrupen els
suplements de major a menor evidència en quatre grups. Aquests s’expliquen en l’apartat 5.2.2 del
treball.
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Taula 1. Classificació de les substàncies ergogèniques nutricionals
SUBSTÀNCIA

COM AFECTA EL RENDIMENT ESPORTIU

GRAU
D’EVIDÈNCIA

MILLORA DE LA FORÇA MUSCULAR
Aminoàcids ramificats
(BCAA)

Milloren el rendiment en exercicis de força i velocitat. Hi ha dubtes si
millora el rendiment en exercicis de resistència. Redueixen la fatiga central.

Taurina

Millora el rendiment, però hi ha certs dubtes en exercicis de resistència i
força.

C

B

SUBSTÀNCIES ANTIOXIDANTS
Vitamina C, E, Pro
vitamina A

Existeixen dubtes sobre si milloren el rendiment en la realització d’exercicis
de resistència i aquells que suposin un esforç intens amb generació de
radicals lliures.

B

Picnogenol

Existeixen dubtes sobre si milloren el rendiment esportiu. Vàlid per esports
que causen hipòxia i en processos inflamatoris de lesions musculars.

C

EMMAGATZEMADORS DE FOSFÀGENS
Creatina

És un dels suplements amb més evidència científica i aquesta millora el
rendiment en exercicis de força i resistència amb una dosi estrictament
recomanada.

A

IMMUNOMODULADORS
Glutamina

Aquesta sembla millorar el rendiment en exercicis de resistència, però
existeixen dubtes.

C

ANTI FATIGANTS
Cafeïna

Millora el rendiment en exercicis de resistència i activitats físiques intenses
i de curta durada. Redueix la percepció de l’esforç durant l’exercici.

A

Ginseng

Presenta dubtes davant la possibilitat de millorar el rendiment en exercicis
de resistència.

C

CREMADORS DE GREIX
L-carnitina i glicerol
Triglicèrids de cadena
mitjana (TCM)
Omega-3 i omega-6

No hi ha evidències que millorin el rendiment en exercicis de resistència.
Hi ha dubtes en si millora el rendiment en exercicis de resistència.
Hi ha dubtes en si millora el rendiment en exercicis de resistència i força.

C
C
B

ALCALINITZANTS
Bicarbonat i citrat sòdic

Beta alanina

Són dues substàncies tamponadores que milloren el rendiment esportiu en
exercicis d’alta intensitat o d’intervals, fonamentalment de tipus anaeròbic
làctic.

A

La ingesta de beta alanina té efectes beneficiosos potencials en el rendiment
sostingut de l’exercici d’alta intensitat. La suplementació crònica augmenta
el contingut de carnosina en el múscul esquelètic.

A
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La realització d’aquest treball té l’objectiu de dissenyar noves estratègies de suplementació
dietètica mitjançant la investigació i formulació magistral.
D’aquesta manera, s’ha dut a terme l’elaboració de l’inici d’un vademècum que consta de
substàncies nutricionals i ergogèniques. Un vademècum és un llibre de poc volum fàcil de
manipular per poder consultar de manera immediata nocions o informacions fonamentals.
El motiu principal pel qual s’inicia la creació d’aquest vademècum és l’existència d’una gran
quantitat d’informació sobre suplements nutricionals i ajudes ergogèniques la qual no tota és
vàlida. La majoria de les pàgines web de suplementació indiquen la ingesta de dosis
estandarditzades i per tant, no individualitzades.
La no individualització de les dosis en suplementació és un dels grans problemes del món actual,
ja que tothom és diferent i cadascú té unes necessitats molt diferents.
Amb la creació d’aquest vademècum el que volem aconseguir és recopilar les dades més importants
i rellevants de les substàncies utilitzades com suplements i plasmar-les de manera clara i concisa
en un document. D’aquesta manera, pautar una suplementació nutricional serà molt més fàcil i
individualitzada que anys enrere.
Finalment, l’elaboració de l’inici d’aquest document va dirigit als dietistes-nutricionistes dedicats a
la nutrició esportiva com a eina essencial per poder recomanar una pauta de suplementació
individualitzada i adequada depenent de les necessitats físiques de cadascú.
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2. Hipòtesi
Existeix suficient evidència científica publicada per elaborar l’inici d’un vademècum nutricional
que consti de substàncies dietètiques i d’ajudes ergogèniques, com a eina essencial per als
nutricionistes dedicats a la nutrició esportiva i amb la finalitat de poder planificar una
suplementació adequada individualitzada. !
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3. Objectius
3.1 Objectius principals
" Dissenyar i elaborar l’inici d’un vademècum nutricional on constin suplements i ajudes
ergogèniques amb una informació clara i concisa per tal de poder utilitzar-se com una eina
essencial per als nutricionistes mitjançant la formulació magistral.
" Revisar bibliogràficament els suplements que s’introdueixen en el vademècum nutricional.
3.2 Objectius específics
" Saber quines són les dosis recomanades de cada substància que s’estudia.
" Presentar el mecanisme d’acció dels suplements per a cadascun dels esportistes.
" Buscar la possible interacció entre substàncies ergogèniques.
" Enumerar els efectes beneficiosos de la ingesta de cadascun dels suplements.
" Veure quines són les substàncies recomanades per a cada tipus d’esport.
!
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4. Metodologia
4.1 Descripció
S’ha elaborat un inici de vademècum nutricional a partir del vademècum de farmàcia ja existent.
Aquest conté tots els medicaments ordenats alfabèticament i cadascun d’aquests compta amb una
informació general; descripció de la fórmula, composició quantitativa, forma farmacèutica i
aspecte físic, indicacions, posologia, reaccions adverses i contraindicacions entre d’altres.
Les fitxes elaborades per aquest diccionari nutricional s’han dissenyat perquè siguin el més visual
possible. Aquestes s’han adaptat de tal manera que incloguin els següents apartats: descripció de
la fórmula, composició quantitativa i posologia, forma farmacèutica i aspecte físic, indicacions,
beneficis, efectes secundaris, contraindicacions, interaccions amb altres substàncies, instruccions
d’ús i forma de preparació, advertències, embaràs i lactància, emmagatzematge i conservació i el
preu. Tots aquests apartats varien depenent de la substància i els trobem desglossats en l’apartat
4.3 del treball.
Finalment, els suplements escollits per la recerca en aquest treball són sis: la creatina, la cafeïna,
la leucina, la valina, la isoleucina i el conjunt dels tres aminoàcids ramificats (BCAA). Cadascun té
una funció diferent i la barreja d’aquests, pot ajudar a potenciar el rendiment esportiu.

4.2 Selecció de motors de cerca i criteris d’inclusió i d’exclusió
4.2.1 Recerca bibliogràfica
Aquest treball consta en dur a terme una recerca bibliogràfica d’informació sobre suplementació
dietètica i ajudes ergogèniques mitjançant articles científics, revisions sistemàtiques, llibres i
revistes científiques per tal de poder realitzar les fitxes que formen part del vademècum
nutricional.
Els motors de cerca que s’han utilitzat han sigut el Google Acadèmic, PubMed i SciELO.
4.2.1.1 Google Acadèmic
Google Acadèmic o en anglès Google Shcolar és un cercador de Google enfocat i especialitzat en la
cerca de contingut i bibliografia científic-acadèmica. Aquí es poden trobar articles de revistes
científiques, llibres, comunicacions i congressos, tesis, etc.(13).
En aquest treball s’ha utilitzat aquest motor de cerca per trobar la informació necessària de manera
correcta i filtrada és a dir, material més fiable. Per tal de poder trobar dades del nostre interès,
s’ha utilitzat la paraula del suplement o substància estudiada a més a més d’aplicar en alguna
ocasió també el terme esport.
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4.2.1.2 PubMed
PubMed és un motor de cerca totalment gratuït i per tant, de lliure accés que permet consultar
principal i majoritàriament els continguts de la base de dades Medline (14), probablement la base
de dades bibliogràfiques més àmplia que existeix (15).
Aquest ens permet aplicar filtres per tal de poder minimitzar la quantitat d’articles a estudiar.
Alguns dels filtres que podem trobar són la disponibilitat del text (abstracte, text complet i text
complet gratuït), resultats per any (del 1993-2021), tipus d’articles (llibres i documents, assaigs
clínics, metanàlisis, assaig controlat aleatori, ressenya i revisió sistemàtica) i la data de publicació
(fa 1, 5 o 10 anys).
4.2.1.3 SciELO
SciELO (Scientific Electronic Library Online) és un model per a la publicació de revistes científiques
a internet. El seu objectiu principal és augmentar la difusió i la visibilitat de la ciència generada a
Llatinoamèrica, el Carib, Espanya i Portugal. Aquest motor de cerca és d’accés universal i gratuït i
et permet visualitzar totes les publicacions que hi ha en la biblioteca online (16).
4.2.2 Criteris inclusió i exclusió
Una vegada classificades les ajudes ergogèniques nutricionals segons l’AIS en el punt 1.2.1 del
treball, s’estableixen quins són els criteris d’inclusió i d’exclusió. Aquests ens permeten escollir les
substàncies que formen part de l’inici d’aquest vademècum nutricional.
4.2.2.1 Criteris d’inclusió
Els criteris d’inclusió són les característiques que han de complir les substàncies o fórmules
escollides per formar part de les fitxes del vademècum. Els criteris d#inclusió són tots els suplements
que s’inclouen dins del grup A, B i C de la classificació de suplements nutricional segons evidència
científica per l’AIS (12).

- Grup A: inclou tots aquells suplements que presenten una evidència científica sòlida per al seu
ús en situacions específiques per a l’esport. Aquest grup inclou la creatina, la cafeïna, el
bicarbonat sòdic i la beta-alanina.

- Grup B: inclou tots els suplements que tenen un suport científic emergent que mereix més
investigació. Aquest grup inclou la taurina, la vitamina C i E i els olis de peix com l’omega-3 i 6.

- Grup C: el formen els suplements del grup A o B fora dels protocols aprovats o qualsevol altre
suplement que no estigui categoritzat en els grups A, B o D. Dins d’aquest grup podem trobar
els aminoàcids ramificats, el picnogenol, la glutamina, el ginseng, la L-carnitina i el glicerol.
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4.2.2.2 Criteris d’exclusió
Els criteris d’exclusió són les característiques que determinen quines substàncies o fórmules no
poden formar part del vademècum nutricional. El criteri d’exclusió en aquest cas és qualsevol
substància que formi part del grup D.

- Grup D: està constituït per substàncies prohibides o amb un alt risc de contaminació que podrien
conduir a una prova de dopatge segura
(10)
.

(12)

. Són totes les substàncies que apareixen al WADA

4.2.3 Tipus d’informació inclosa
El tipus d’article escollit per poder obtenir informació i elaborar cadascuna de les fitxes s’ha
obtingut a partir dels motors de cerca esmentats anteriorment. La major part dels articles escollits
han sigut revisions sistemàtiques, blocs de nutrició i suplementació esportiva amb una base
científica al darrere, revistes científiques i pàgines web que tracten sobre aquests temes en concret.

4.3 Variables
Les variables d’aquest treball són els apartats que apareixen en les fitxes de cada substància
nutricional que forma el vademècum. Aquestes seccions s’han escollit en relació amb la substància
estudiada i per tant, no totes les fitxes presenten els mateixos apartats. El conjunt d’aquests formen
una guia completa on s#especifica la composició i les aplicacions de cadascun dels suplements.
4.3.1 Descripció de la fórmula
La descripció de la fórmula o substància és un apartat essencial en aquest document. Aquesta, com
indica la paraula, ens descriu quina és la fórmula o la substància que s’està referint de manera
simplificada. És molt important indicar si aquesta és una substància simple com per exemple la
creatina o bé si està composta per més d’una substància com poden ser els aminoàcids ramificats
(BCAA).
4.3.2 Composició quantitativa i posologia
La composició quantitativa fa referència a les substàncies que formen part d’aquell suplement com
és el cas dels BCAA. Aquests inclouen els tres aminoàcids ramificats que són la leucina, la isoleucina
i la valina en la seva fórmula. La posologia és la quantitat recomanada que s’ha d’ingerir de
cadascuna de les substàncies i normalment s’expressa en mg/kg de pes corporal/dia.
4.3.3 Forma farmacèutica i aspecte físic
La forma farmacèutica i l’aspecte físic ens indiquen el format el qual es comercialitza aquella
substància com per exemple en pols o en càpsules, el color que tenen i els al·lèrgens que poden
presentar. És un aspecte que s’ha de tenir en compte, ja que avui en dia gran part de la població
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presenta algun tipus d’intolerància, al·lèrgia, o bé segueix una dieta diferent a la omnívora com
vegetariana o vegana.
4.3.4 Indicacions
Les indicacions, tal com diu la paraula, ens indiquen les persones a les quals va dirigida aquella
substància. En la majoria d’ocasions, aquestes estan destinades a esportistes que practiquen
exercicis de força o de resistència, però també n’hi ha que són útils per tractar alguna patologia.
Aquest apartat és clau per saber quin suplement és millor per cada persona.
4.3.5 Beneficis
Ens indiquen quins són els beneficis de prendre aquest suplement és a dir, de quina manera ajuda
a la recuperació muscular, com influeix en el rendiment esportiu, quin paper juga amb la fatiga i
com afecta l’organisme en general.
4.3.6 Efectes secundaris
Els efectes secundaris són els que no volem aconseguir consumint aquella substància. Aquest
apartat ens indica quins són els efectes que es poden provocar quan es fa un mal ús de la substància
consumida. Habitualment aquests efectes secundaris poden aparèixer quan hi ha un consum
excessiu.
4.3.7 Contraindicacions
L’apartat de les contraindicacions és el que s’encarrega d’informar quines persones són aptes i
quines no per consumir una substància en concret. Hi ha persones que pateixen una patologia
contraindicada i per tant, no se’ls pot donar aquest tipus de substància o bé s’ha de vigilar el
consum d’aquesta per evitar un empitjorament de la malaltia.
4.3.8 Interaccions amb altres substàncies
És de real importància saber quins són els medicaments o substàncies que s’ingereixen per tal de
poder descartar interaccions o bé escollir un altre suplement similar. També és important a l’hora
de pautar la suplementació individualitzada, ja que hi ha suplements que interaccionen entre ells
fent disminuir l’efecte positiu d’un d’ells.
4.3.9 Instruccions d’ús i forma de preparació
Aquest apartat va molt relacionat amb el 4.3.3 de forma farmacèutica i aspecte físic. Aquest ens
indica quin és el millor moment per a la ingesta d’aquest suplement, com s’ha de fer i amb quin
aliment o substància es pot barrejar per tal d’obtenir majors beneficis.
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La major part dels suplements escollits per aquest treball els podem trobar en format pols i/o
càpsules/comprimits i per tant, la forma de preparació d’aquests és diferent.
4.3.10 Advertències
La major part de les advertències de les substàncies estudiades es resumeixen que aquestes són
suplements alimentaris i per tant, mai s’han d’utilitzar com un substitut d’una dieta equilibrada i
d’un estil de vida saludable. També és important advertir que no s’ha d’excedir la dosis, ja que una
sobre dosi d’aquesta pot donar lloc a molts efectes secundaris.
4.3.11 Embaràs i lactància
L’embaràs i la lactància són dues etapes excepcionals per a les dones i per tant, s’ha de dedicar un
apartat a aquestes. S’han d’incloure els beneficis i les contraindicacions de prendre un suplement
o un altre, tot i que abans de prendre qualsevol suplement, sempre s’ha de consultar amb el metge
per evitar interaccions.
4.3.12 Emmagatzematge i conservació
La temperatura, el temps, el lloc d’emmagatzematge i de conservació del producte és essencial
perquè aquest no es faci malbé. També s’ha de tenir en compte la data de caducitat. Tots aquests
suplements s’han d’emmagatzemar lluny de l’abast dels nens.
4.3.13 Recomanacions de compra
En aquest últim apartat s’inclou una recomanació de compra és a dir, quin és el format més
econòmic i quin el més fàcil de transportar. Depenent del tipus de substància escollida, aquestes
dues característiques poden trobar-se contraindicades.!

4.4 Col·laboradors
Amb la col·laboració dels laboratoris de formulació magistral farmàcies Isanta i Disanta nutrició
S.L situats en l’Avinguda Alcalde Porqueres 74, 25005 Lleida.

4.5 Aspectes ètics i legals
Aquest treball no presenta cap conflicte d’interès. S’ha dut a terme legalment, sense apropiar-se de
cap informació que no estigui citada.
4.5.1 Cronograma
El desenvolupament d’aquest treball escrit s’ha dut a terme en un període de 9 mesos, des del 5
d’octubre de 2020 fins al 14 de juny de 2021.
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Taula 2. Cronograma del treball

1. Enfocar el treball al tema escollit

5/10/2020

2. Realització de fitxes nutricionals

10/11/2020 – 30/05/2021

3. Entrega Annex 1

12/02/2021

4. Entrega escrita del treball final de grau

14/06/2021

5. Defensa oral del treball final de grau

5-9 /07/202

!
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5. Resultats
Tenint en compte els objectius que es plantegen al principi del treball, s’han elaborat unes fitxes
tècniques de suplements dietètics i ajudes ergogèniques mitjançant la recerca bibliogràfica amb la
finalitat que aquestes, en un futur formin part d’un vademècum nutricional.
Aquest sorgeix de la idea del vademècum de farmàcia perquè els dietistes-nutricionistes dedicats
a la nutrició esportiva, puguin utilitzar-lo com una eina de treball per pautar una suplementació
individualitzada de manera correcta.
Per poder elaborar aquestes fitxes nutricionals s’ha dut a terme una recerca bibliogràfica a partir
dels motors de cerca anteriorment mencionats: Google Acadèmic, la base de dades de PubMed i la
biblioteca online SciELO.
Aquests portals web ens han permès obtenir una gran quantitat d’articles i revistes científiques, tot
i que no s’han utilitzat totes. La recerca per a cadascun dels suplements ha sigut diferent, ja que
no tots presenten la mateixa evidència científica ni la mateixa quantitat d’informació.
Mitjançant la classificació dels suplements dietètics per evidència científica segons l’AIS (Taula 1.
Classificació de les substàncies ergogèniques nutricionals), s’han escollit les substàncies que formen
part d’aquest treball.
En primer lloc, s’ha escollit la creatina i la cafeïna perquè aquestes dues presenten una evidència
científica A, és a dir, tenen un grau d’evidència elevat. La major part dels articles utilitzats s’han
obtingut de la base de dades del PubMed i molts d’ells es tracten de revisions sistemàtiques.
Aquesta recerca s’ha dut a terme de manera sistemàtica, és a dir, aplicant els filtres pertinents per
a no deixar-nos cap article d’interès.
Per altra banda, s’han escollit el conjunt dels tres aminoàcids ramificats (BCAA) a més a més
d’estudiar cadascun d’aquests per separat: la leucina, la valina i la isoleucina. En aquestes
substàncies, a diferència de les anteriorment mencionades, no s’ha realitzat una recerca
sistemàtica. Això ha pogut arribar a donar lloc a no incloure articles importants sobre aquests
suplements.
Les fitxes nutricionals dels BCAA són les primeres que es van elaborar, ja que al novembre de 2020
aquestes substàncies es trobaven dins de l’apartat d’evidència científica B. Al març de 2021, aquesta
classificació va canviar i van passar a formar part de la categoria d’evidència científica C. D’aquesta
manera, no s’ha fet recerca de cap suplement que pertany al grup d’evidència científica B.
A continuació, trobem les fitxes de les substàncies que s’han escollit per tal que arribin a formar
part del vademècum nutricional.
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5.1 Fitxes incloses en el vademècum
5.1.1 Creatina
La creatina és una substància amb una evidència científica elevada, es troba dins de la categoria A
en la classificació d’evidència científica segons l’AIS (12). D’aquesta manera, trobar informació
actualitzada i vàlida sobre la creatina és més senzill que en altres substàncies que formen part
d’una categoria inferior, substàncies del grup B o C.
Mitjançant la recerca bibliogràfica a través de PubMed i amb la paraula “creatine monohydrate
supplementation” s’han obtingut 344 resultats. En aplicar el filtre de “Free full text” per tal de
poder obtenir tots els articles a text complet i de manera gratuïta, s’han eliminat 235 articles
quedant-ne 99. Finalment, en aplicar els filtres “Meta-Analysis”, “Review” i “Systematic Review”,
s’obtenen els 13 articles definitius.
D’aquests 13 articles, s’han escollit tres (1, 4 i 5) i dins d’aquests s’han obtingut tres més (2, 6 i 7)
mitjançant la bibliografia mencionada en les cites dels tres articles anteriors.
Amb el cercador de Google Acadèmic s’ha obtingut la informació restant (2,8) per tal de poder
complementar els apartats que conté la taula.
Taula 3. Monohidrat de creatina

MONOHIDRAT DE CREATINA
Depenent del tipus de creatina que s’escull,
aquesta tindrà major o menor absorció en
l’organisme.

DESCRIPCIÓ DE LA FÓRMULA
La creatina és un compost de guanidina sintetitzat
a partir dels aminoàcids arginina i glicina al fetge
i ronyó. Aquesta està present en la carn i el peix de
manera natural i per tant, és abundant en una
dieta omnívora. Més del 90% de la creatina
s’absorbeix i es troba en altes concentracions al
múscul esquelètic (1).

La creatina la podem trobar en forma de
monohidrat de creatina, en sals de creatina com el
citrat de creatina, en èsters de creatina, en
creatinol i formant part de formulacions
nutricionals.
Aquestes formes es
poden
comercialitzar o bé en pols o en càpsules.

La forma de creatina més àmpliament estudiada és
el monohidrat de creatina en pols i per tant, és la
més utilitzada (2).

El monohidrat de creatina en pols és la forma de
creatina més estudiada, amb més seguretat i
eficàcia que qualsevol altra. El seu color és de
blanc a blanc trencat, és apta per a vegans,
vegetarians i celíacs. El seu sabor és neutre.

COMPOSICIÓ QUANTITATIVA I POSOLOGIA
La ingesta recomanada de creatina és de 3-5 g/dia
o 0,1 g/kg de massa corporal/dia. Amb aquesta
dosi ja s’obtenen efectes beneficiosos i per tant, no
es requereix una fase de “carrega” de creatina (2,3).

Les càpsules de monohidrat de creatina tenen una
absorció menor que la creatina en pols. Aquestes
són de color blanc, sense colorants ni conservants
artificials, llevat, gluten, midó ni lactosa. Sense
sucre ni sal afegit. Sense OGM. Aptes per
vegetarians (4) .

FORMA FARMACÈUTICA I ASPECTE FÍSIC
Aquesta
substància
la
podem
trobar
comercialitzada en vàries formes i presentacions.
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INDICACIONS

• En malalts de Parkinson, consumir creatina
juntament amb cafeïna empitjora els seus
símptomes (8).

Indicat en esportistes professionals que practiquen
entrenaments d’esprints amb sèries breus i
repetides d’esforç explosiu, aixecament de pesos i
esports d’equip amb patrons d’esforç intermitent
com el futbol, bàsquet, tenis i squash (5).

INTERACCIONS AMB ALTRES SUBSTÀNCIES
No hi ha cap evidència que la creatina interactuï
amb algun medicament. En cas d’estar prenent-ne
algun, consultar amb el metge abans d’ingerir
aquest suplement.

La suplementació amb creatina sembla segura i
potencialment beneficiosa per a nens i adolescents.
A més a més, també s’ha evidenciat que la ingesta
de creatina juntament amb exercici, proporciona
beneficis múscul esquelètics i de rendiment en
adults grans (2).

La ingesta de cafeïna juntament amb creatina
disminueix els efectes positius del rendiment
atlètic, ja que la cafeïna redueix l’absorció de
creatina en l’organisme (1,9).

BENEFICIS (6)

La ingesta de creatina amb suplements de
carbohidrats i proteïnes fortificats amb vitamines i
minerals promou majors guanys en força i massa
lliure de greix que els carbohidrats i proteïnes soles
(4)
.

• Major rendiment d’esprint únic i repetitiu.
• Augment del treball realitzat durant un conjunt
de contraccions musculars d’esforç màxim.
• Augment de la massa muscular i les adaptacions
de força durant l’entrenament.

INSTRUCCIONS
PREPARACIÓ

• Millora de la síntesi de glucogen.

D’ÚS

I

FORMA

DE

El monohidrat de creatina es pot ingerir com a
suplement nutricional en format de càpsules o en
pols. La diferència que hi ha entre els dos tipus és
la seva presentació i absorció.

• Augment del llindar anaeròbic.
• Possible millora de la capacitat aeròbica a través
d’un millor trasllat d’ATP de mitocondris.
• Augment de la capacitat de treball.

Monohidrat de creatina en càpsules: prendre les
càpsules diàries necessàries amb suficient líquid
com pot ser aigua o suc de fruites.

• Recuperació millorada.
• Major tolerància a l’entrenament.
EFECTES SECUNDARIS

Monohidrat de creatina en pols: barrejar la
quantitat adequada de pols en almenys 200 ml
d’aigua o suc de fruita. La solubilitat d’aquesta
substància és molt baixa en aigua i per tant, no es
dissoldrà.

No hi ha evidència científica que l’ús a curt o llarg
termini de monohidrat de creatina tingui efectes
perjudicials en individus sans.
L’únic efecte secundari possible i clínicament
significatiu és un augment de pes per una retenció
d’aigua a llarg termini, tot i que no sempre és així
(2,7)
.

Consumir preferiblement abans de l’entrenament o
bé a primera hora del matí. S’ha de tenir en compte
la ingesta de líquids durant el dia. Es recomana la
ingesta de creatina amb abundants líquids i
carbohidrats simples per poder aprofitar al màxim
el rendiment d’aquesta.

CONTRAINDICACIONS
• El consum de creatina pot empitjorar els
símptomes en persones amb trastorn bipolar.

ADVERTÈNCIES

• No utilitzar creatina si es pateix malaltia renal o
diabetis, ja que aquesta pot augmentar les
probabilitats d’empitjorar la malaltia.

Aquesta substància és un suplement alimentari i
per tant, no ha d’utilitzar-se com a substitut d’una
dieta variada i un estil de vida saludable. No
excedir la dosi diària recomanada.
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No s’ha d’acumular creatina, és a dir, les dosis més
baixes de suplementació amb creatina (3-5 g/dia)
són eficaces per augmentar les reserves de creatina
intramuscular, acumulació muscular, el rendiment
i la recuperació muscular (1).

4.

EMBARÀS I LACTÀNCIA
Durant l’embaràs, el fetus depèn de la
transferència placentària de creatina materna fins
al final i per tant, hi ha una major demanda i
utilització de creatina durant aquest període.

5.

Per tant, el consum de suplements de creatina
durant l’embaràs pot aportar beneficis en el
creixement desenvolupament i salut fetal (6).
Consultar amb un metge abans de prendre aquest
producte si es troba en un període de lactància o
bé està embarassada.

6.

EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ
Emmagatzemar en un lloc fresc, sec, lluny de la
llum i de l’abast dels nens.
RECOMANACIONS DE COMPRA
7.

El suplement de creatina és més car en format
càpsules que en pols. Les càpsules són més
fàcilment transportables tot i que el suplement en
pols s’absorbeix més fàcilment.
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5.1.2 Cafeïna
La cafeïna també forma part de les substàncies amb més evidència científica fins al moment. Per
tal de poder trobar informació vàlida s’ha dut a terme una recerca molt similar a la de la substància
anterior, la creatina.
Mitjançant la recerca bibliogràfica a través de la base de dades PubMed i posant “Caffeine
suplementation AND Caffeine sport” al cercador, s’han obtingut 267 resultats. En aplicar el filtre
de “Free full text” per tal de poder obtenir tots els articles a text complet i de manera gratuïta,
s’han eliminat 143 articles quedant-ne 124. Finalment, aplicant els filtres “Meta-Analysis”,
“Review” i “Systematic Review” s’obtenen els 22 articles definitius.
D’aquests 22 articles, s’han escollit tres (3, 6 i 8) i dins d’aquests s’han obtingut tres més (2, 4 i 7)
mitjançant la bibliografia mencionada en les cites dels tres articles anteriors.
Amb el cercador de Google Acadèmic s’ha obtingut la informació restant (1,5,9 i 10) per tal de
poder complementar els apartats que conté la taula.
Taula 4. Cafeïna

CAFEÏNA
DESCRIPCIÓ DE LA FÓRMULA

Substància comercialitzada en diferents formats:
càpsules, cafè i begudes esportives, goma de
mastegar, barretes, gels, col·lutoris, begudes
energètiques i aerosols.

La cafeïna és un compost químic que es troba de
manera natural en components vegetals com els
grans de cacau, el cafè, el te i el guaranà.

Les barretes i els gels milloren la funció cognitiva,
el temps fins a l’esgotament i el rendiment a
contrarellotge.

Hi ha begudes energètiques, gels esportius,
begudes alcohòliques i ajudes dietètiques que se’ls
afegeix cafeïna, ja que aquesta estimula el sistema
nerviós central, augmenta l’estat d’alerta i redueix
la somnolència (1).

La goma de mastegar amb cafeïna s’absorbeix més
ràpidament a través de la mucosa bucal en
comparació amb l’administració i absorció de les
càpsules.

COMPOSICIÓ QUANTITATIVA I POSOLOGIA
La ingesta recomanada de cafeïna és de 3-9 mg/kg
de pes/dia 60 minuts abans de realitzar un
exercici. Les directrius actuals no són òptimes per
a tothom i per tant, s’han de fer més estudis per tal
de poder arribar a individualitzar la dosi (2).

Els col·lutoris amb cafeïna poden estimular els
nervis amb vincles directes amb el cervell.
Els aerosols amb cafeïna administrats per la boca o
pel nas poden estimular els nervis amb connexions
cerebrals directes i entrar a la sang a través de
l’absorció mucosa i pulmonar (4).

La cafeïna és eficaç per millorar el rendiment
esportiu en atletes entrenats quan es consumeix en
dosis baixes a moderades, de 3 a 6 mg/kg/dia i no
s’ha demostrat una millora del rendiment quan es
consumeixen dosis més altes, per sobre de 9
mg/kg/dia (3).

INDICACIONS
Indicat en esports aeròbics com el ciclisme,
atletisme, rem i esquí de fons fent augmentant el
treball total realitzat, incrementant el temps de
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fatiga i disminuint el temps utilitzat per a la
realització d’una resistència aeròbica (3, 5).

precisió com el biatló, ja que el tremolor pot ser
un efecte ergonòmic (6).

Indicat en exercicis d’alta intensitat, inclosos els
esports d’equip com el futbol i el rugbi, classificats
per activitat intermitent dins d’un període de
duració perllongada (3,5).

INTERACCIONS AMB ALTRES SUBSTÀNCIES
La ingesta de cafeïna juntament amb creatina
disminueix els efectes positius del rendiment
atlètic, ja que la cafeïna redueix l’absorció de
creatina en l’organisme (6,7).

També està indicat en esports individuals com el
tenis o el judo (5).

La ingesta de la combinació de cafeïna, efedrina i
aspirina és més efectiva que la de cafeïna sola, és
un potent estímul metabòlic.

BENEFICIS
• Estimula el sistema nerviós central (SNC) fent
millorar la força i la percepció de l’esport en
l’esportista (5).
• Estimula la secreció d’adrenalina (2).
• Disminueix la percepció del dolor (2).
• Millora el rendiment de l’exercici (2).
• Potencia l’alliberació de calci des del reticle
sarcoplasmàtic fent incrementar la contracció
muscular (6).
• Estimula l’activitat de la bomba Na+/K+ fent
reduir la fatiga muscular (2).

ADVERTÈNCIES
Els suplements de cafeïna no pretenen ser un
substitut d’una dieta variada i equilibrada ni d’un
estil de vida saludable.
Aquests suplements es poden incorporar al pla
d’entrenament per a millorar la marca de
competició una vegada estigui adaptada
l’alimentació als entrenaments i competicions.
No consumir aquest suplement de forma habitual,
i sempre s’han de provar abans d’una competició,
mai el mateix dia (5).

EFECTES SECUNDARIS
La ingesta de cafeïna en quantitats més elevades a
les recomanades està associada a un increment de
la freqüència cardíaca i de la pressió arterial. Pot
provocar insomni, tremolors, mal de cap, ansietat,
dependència i problemes gastrointestinals.

No excedir la dosi diària recomanada. Mantenir
fora de l’abast dels nens.
EMBARÀS I LACTÀNCIA

La ingesta elevada de cafeïna amb una hidratació
deficitària pot provocar un efecte diürètic,
conduint a una pèrdua de líquids, electròlits i una
disminució del volum plasmàtic. (5,8).

La ingesta elevada de cafeïna, més de 300 mg/dia
pot associar-se a restriccions en el creixement del
nadó, reducció del pes en néixer, patir un part
prematur o una mort intrauterina.

Algunes persones consumidores de cafeïna poden
desenvolupar una tolerància i dependència a
aquesta. A més a més poden arribar a presentar un
trastorn de l’ansietat induït per aquesta substància
(8)
.

D’aquesta manera, es recomana una disminució de
la ingesta de cafeïna durant l’embaràs per reduir el
risc de pèrdua del nadó i del baix pes al néixer (9,10).
EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ
Dependrà de la forma farmacèutica que
s’administri. Seguir les instruccions del mateix
producte.

CONTRAINDICACIONS
• La ingesta de cafeïna en dosis agudes està
contraindicada en persones molt sensibles al
nerviosisme.
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5.1.3 Leucina
Per tal de trobar informació d’interès sobre l’aminoàcid ramificat leucina, s’ha utilitzat el motor de
cerca Google Acadèmic.
A través d’aquest, i mitjançant la paraula “leucina” juntament amb el terme “esport” i
“suplementació”, s’han obtingut articles, revistes científiques, blocs de nutrició esportiva i
suplementació, llibres i pàgines web d’aquesta substància, sigui en format pols o bé en comprimits.
Els articles (1, 7, 8, 11 i 13) es troben dins de la base de dades del PubMed, tot i que no s’han
buscat pel seu cercador. Seguidament, les referències (4, 5 i 10) pertanyen a blocs on es parla de
la suplementació amb leucina. Aquests, tot i ser una plataforma de caràcter personal, estan
enfocats a la suplementació esportiva i contenen les seves referències pertinents.
D’altra banda, amb el (3, 6 i 9) trobem referenciades revistes científiques extretes del SciELO, (12
i 14) fan referència a pàgines web i finalment la referència (2) pertany a un llibre.
Taula 5. Aminoàcid ramificat leucina

LEUCINA - BCAA
emmascarar el sabor amarg de la leucina com a
suplement.

DESCRIPCIÓ DE LA FÓRMULA
La leucina és un aminoàcid essencial i aquest s’ha
d’ingerir a partir de la dieta o mitjançant
suplements, ja que l’organisme no la pot sintetitzar
(1)
. Juntament amb la isoleucina i la valina formen
el grup dels aminoàcids ramificats (BCAA).

INDICACIONS
Indicat en esportistes i en persones d’edat
avançada, sempre sobre la base d’una alimentació
completa i equilibrada (5). Utilitzat en pacients amb
diabetis tipus II (T2DM) i sarcopènia (6,7,8).

COMPOSICIÓ QUANTITATIVA I POSOLOGIA
La ingesta diària recomanada de leucina és de 39
mg/kg/dia i de 59 mg/g de proteïna (2). La dosi
màxima recomanada és de 550 mg/kg/dia (3).

BENEFICIS
Augmenta la síntesi de proteïna muscular i
restaura la sensibilitat als estímuls anabòlics en
exercicis de resistència (9). Aquest efecte es
potència amb la insulina secretada en resposta a la
dosi de leucina (6).

Els especialistes estimen que la dosi diària
recomanada de leucina es situa entre els 2000 i
5000 mg/dia (4).

Aporta beneficis en l’etapa de recuperació en la
pràctica d’exercicis anaeròbics. En aerobiosi
aquesta pot millorar el consum màxim d’oxigen
(VO2) i del llindar ventilatori (VT), disminuir la
degradació de proteïnes i finalment incrementar la
resistència de l’esportista (6).

FORMA FARMACÈUTICA I ASPECTE FÍSIC
Compost comercialitzat en comprimits i en pols.
Les dues formes de presentació tenen avantatges i
inconvenients depenent de l’objectiu que es busca.
Comprimits de color blanc sense gust i aptes per a
vegetarians i vegans.

Disminueix el dany muscular en els exercicis de
força i ajuda a disminuir la fatiga muscular.

Pols de color blanc a blanc trencat, soluble i fàcil
de barrejar. Els compostos comercialitzats en
format pols solen contenir saboritzants per
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Té la capacitat de mantenir els nivells de glucosa
en sang i per tant, millora la glucèmia postprandial
i la secreció d’insulina (7,8).

prendre-la després de l’entrenament juntament
amb carbohidrats de ràpida acció (14).
La utilització d’aquest suplement en pols presenta
uns avantatges i uns inconvenients. Aquesta pols
té com a característica un sabor amarg que
juntament amb aigua o amb suc, sol ser bastant
poc agradable. Tot i aquest inconvenient, molts
usuaris barregen aquest suplement amb batuts, ja
que és més fàcil d’ingerir (13).

Contribueix a mantenir la massa muscular i a
preservar el teixit muscular. També accelera el
procés de recuperació de lesions musculars (4).
EFECTES SECUNDARIS
Una dosi elevada pot inhibir la degradació de
proteïnes en el múscul esquelètic així com al fetge.
Una ingesta excessiva causa retard en el
creixement i una disminució en el pes relatiu del
fetge.

Si s’ingereix leucina en comprimits, prendre’ls
després de l’exercici.

El consum de grans quantitats d’aquest aminoàcid
pot disminuir l’absorció d’aigua en l’intestí i per
tant, induir problemes gastrointestinals. Per evitarho, es recomana la ingesta d’aquest amb una
quantitat d’aigua abundant (6).

La utilització d’aquests comprimits té uns
avantatges i uns inconvenients. La leucina en
aquesta presentació és una opció molt pràctica, ja
que la pots transportar fàcilment i no presenta cap
tipus de sabor. Per altra banda, per arribar als
requeriments diaris s’han d’ingerir vàries càpsules
(4)
.

La sobredosi per leucina condueix a un augment
dels nivells d’amoníac en sang.

ADVERTÈNCIES
La ingesta de leucina no té la finalitat de substituir
una dieta, és suplementar una alimentació variada,
equilibrada i un estil de vida saludable. No superar
la dosi diària recomanada.

La ingesta de suplements de leucina pot disminuir
la serotonina; la barrera del cervell competeix per
l’absorció d’aminoàcids de cadena ramificada
(BCAA) i aminoàcids aromàtics (ArAA) que
aquests són els precursors de la serotonina (10).

Suplement no apte per dones embarassades, nens
ni consumir durant períodes més llargs sense
consultar a un professional de la salut. Mantenir el
producte fora de l’abast dels nens més petits (14).

CONTRAINDICACIONS
Ús contraindicat en persones que pateixen ELA o
altres malalties com Lou Gehrig Neurology (11).

EMBARÀS I LACTÀNCIA

Les persones amb un trastorn congènit poc comú
anomenat la malaltia de l’orina amb xarop d’arce
han de limitar la ingesta d’aquest compost, ja que
el seu cos és incapaç de descompondre’l (12).

Suplement no apte per dones embarassades (14).
EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ
Conservar hermèticament tancat en el seu envàs
original, en un lloc fresc, sec i allunyat de la llum
solar directa.

Contraindicat en persones que pateixen disfunció
endotelial. El consum d’aquest aminoàcid
afavoreix aquesta disfunció mitjançant un
augment de generació d’espècies reactives
d’oxigen (ROS) i inflamació (13).

RECOMANACIONS DE COMPRA
Els suplements en format pols són més econòmics
que en comprimits (4).

Pot provocar hipoglucèmies en persones
diabètiques medicades, ja que la leucina és capaç
de reduir els nivells de glucosa en sang (10).
INSTRUCCIONS
PREPARACIÓ

D’ÚS

I

FORMA
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5.1.4 Valina
Per tal de trobar informació d’interès sobre l’aminoàcid ramificat valina, s’ha utilitzat el motor de
cerca Google Acadèmic.
A través d’aquest, i mitjançant la paraula “valina” juntament amb el terme “esport” i
“suplementació”, s’han obtingut articles, blocs de nutrició esportiva i suplementació, llibres i
pàgines web d’aquesta substància, sigui en pols o bé en càpsula.
Els articles referenciats (1 i 8) es troben dins del PubMed. Amb el número (2) trobem un article
extret de la revista “American Journal of Clinical Nutrition” i amb el (4) un article de la revista
SciELO.
Seguidament, amb el número (3) trobem un llibre anteriorment mencionat en la fitxa de la
Leucina i una pàgina web amb el número (9). Finalment, les referències (5, 6 i 7) són blocs de
nutrició.
Taula 6. Aminoàcid ramificat valina

VALINA - BCAA
DESCRIPCIÓ DE LA FÓRMULA

La valina exerceix una funció imprescindible sobre
el sistema nerviós i la funció cognitiva, produint
una millora considerable en el tractament dels
trastorns del son com l’insomni, el nerviosisme i
altres trastorns relacionats amb els teixits
musculars (5).

La valina és un aminoàcid essencial i aquest s’ha
d’ingerir a partir de la dieta o mitjançant
suplements, ja que l’organisme no la pot sintetitzar
(1)
. Juntament amb la leucina i la isoleucina formen
el grup dels aminoàcids ramificats (BCAA).

La ingesta d’aquest aminoàcid ajuda al
funcionament idoni del sistema immunitari (5)
prevé de danys al fetge, vesícula biliar i contribueix
a l’optimització de moltes funcions corporals (6).

COMPOSICIÓ QUANTITATIVA I POSOLOGIA
La ingesta diària recomanada de valina és d’entre
10-26 mg/kg/dia (2,3) i d’entre 32-39 mg/g de
proteïna (2,4).

Aquest aminoàcid juntament amb els altres dos
BCAA augmenten la síntesi de l’hormona de
creixement (5).

FORMA FARMACÈUTICA I ASPECTE FÍSIC
Compost comercialitzat en comprimits i en pols.
Les dues formes de presentació tenen avantatges i
inconvenients depenent de l’objectiu que es busca.

CONTRAINDICACIONS
Ús contraindicat en persones que pateixen ELA o
altres malalties com Lou Gehrig Neurology (7).

Aquest normalment no es sol ingerir
individualment, sinó que es troba present en una
barreja de BCAA.

Les persones amb un trastorn congènit poc comú
anomenat la malaltia de l’orina amb xarop d’arce
han de limitar la ingesta d’aquest compost, ja que
el seu cos és incapaç de descompondre’l (8).

INDICACIONS
Indicat en persones esportistes. Aquest aminoàcid
és clau per a la reparació dels teixits musculars i la
millora del metabolisme (5).

Contraindicat en persones que pateixen disfunció
endotelial. El consum d’aquest aminoàcid
afavoreix aquesta disfunció mitjançant un

BENEFICIS
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augment de generació d’espècies
d’oxigen (ROS) i inflamació (9).
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Si s’utilitza la valina en pols, barrejar la quantitat
necessària recomanada per kg de pes corporal amb
una quantitat d’aigua raonable. Si es fa ús de
suplements encapsulats, prendre la quantitat
recomanada que indica l’envàs.
4.

ADVERTÈNCIES
La ingesta de valina no té la finalitat de substituir
una dieta, sinó suplementar una alimentació
variada, equilibrada i un estil de vida saludable. No
superar la dosi diària recomanada.

5.

Suplement no apte per dones embarassades, nens
ni consumir durant períodes més llargs sense
consultar a un professional de la salut. Mantenir el
producte fora de l’abast dels nens més petits.
EMBARÀS I LACTÀNCIA
Suplement no apte per dones embarassades (14).
6.

EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ
Conservar hermèticament tancat en el seu envàs
original, en un lloc fresc, sec i allunyat de la llum
solar directa (14).

7.

RECOMANACIONS DE COMPRA
Els suplements en pols són més econòmics que els
encapsulats (6) però més incomodes de transportar.
8.
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5.1.5 Isoleucina
Per tal de trobar informació d’interès sobre l’aminoàcid ramificat isoleucina, s’ha utilitzat el motor
de cerca Google Acadèmic.
La fitxa nutricional de la isoleucina i l’anterior, la de la valina, són molt similars. Aquests dos
aminoàcids no se solen ingerir sols, sinó que amb la barreja dels tres aminoàcids ramificats, la
leucina, la valina i la isoleucina.
A través d’aquest, i mitjançant la paraula “isoleucina” juntament amb el terme “esport” i
“suplementació”, s’han obtingut articles, blocs de nutrició esportiva i suplementació, llibres i
pàgines web d’aquesta substància, sigui en pols o bé en càpsula.
Els articles (1, 8) es troben dins del PubMed. Trobem un article extret de la revista “American
Journal of Clinical Nutrition” (2) i un article de la revista SciELO (4).
Seguidament, trobem un llibre anteriorment mencionat en la fitxa de la Leucina i de la Valina (3)
i una pàgina web (9). Finalment, (5, 6, 7) fan referència a blocs de nutrició.
Taula 7. Aminoàcid ramificat isoleucina

ISOLEUCINA - BCAA
traumatismes
trombosi (5).

DESCRIPCIÓ DE LA FÓRMULA
La isoleucina és un aminoàcid essencial i aquest
s’ha d’ingerir a partir de la dieta o mitjançant
suplements, ja que l’organisme no la pot sintetitzar
(1)
. Juntament amb la leucina i la valina formen el
grup dels aminoàcids ramificats (BCAA).

i ferides, trastorns mentals i

BENEFICIS
Regula els nivells de glucosa en sang, està
involucrada en els processos de coagulació
sanguínia (5) i prevé l’atrofia muscular causada per
la immobilització (6).

COMPOSICIÓ QUANTITATIVA I POSOLOGIA
La ingesta diària recomanada d’isoleucina és
d’entre 10-20 mg/kg/dia (2,3) i d’entre 25-30 mg/g
de proteïna (2,4).

CONTRAINDICACIONS
Ús contraindicat en persones que pateixen ELA o
altres malalties com Lou Gehrig Neurology (7).

FORMA FARMACÈUTICA I ASPECTE FÍSIC

Les persones amb un trastorn congènit poc comú
anomenat la malaltia de l’orina amb xarop d’arce
han de limitar la ingesta d’aquest compost, ja que
el seu cos és incapaç de descompondre’l (8).

Compost comercialitzat en comprimits i en pols.
Les dues formes de presentació tenen avantatges i
inconvenients depenent de l’objectiu que es busca.
INDICACIONS
Indicat en persones esportistes. És primordial per
aconseguir una perfecta recuperació en persones
que poden veure compromesa la seva massa
muscular en un entrenament amb pes (5).

Contraindicat en persones que pateixen disfunció
endotelial. El consum d’aquest aminoàcid
afavoreix aquesta disfunció mitjançant un
augment de generació d’espècies reactives
d’oxigen (ROS) i inflamació (9).

Suplement indicat en persones amb atròfia
muscular, diabetis, infeccions, lesions hepàtiques,
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Si s’utilitza la isoleucina en pols, barrejar la
quantitat necessària recomanada per kg de pes
corporal amb una quantitat d’aigua raonable. Si es
fa ús de suplements encapsulats, prendre la
quantitat recomanada que indica l’envàs.
ADVERTÈNCIES
4.

La ingesta d’isoleucina no té la finalitat de
substituir una dieta, és suplementar una
alimentació variada, equilibrada i un estil de vida
saludable. No superar la dosi diària recomanada.
Suplement no apte per dones embarassades, nens
ni consumir durant períodes més llargs sense
consultar a un professional de la salut. Mantenir el
producte fora de l’abast dels nens més petits.

5.

EMBARÀS I LACTÀNCIA
Suplement no apte per dones embarassades.
EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ
Conservar hermèticament tancat en el seu envàs
original, en un lloc fresc, sec i allunyat de la llum
solar directa.

6.

RECOMANACIONS DE COMPRA

7.

Els suplements en pols són més econòmics que els
encapsulats (6) però més incomodes de transportar.
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5.1.6 Aminoàcids ramificats
Per tal de trobar articles d’interès sobre la barreja d’aminoàcids ramificats o els anomenats BCAA,
s’han utilitzat els motors de cerca; Google Acadèmic, PubMed i SciELO.
A través de Google Acadèmic, mitjançant la paraula “aminoàcids ramificats”, “BCAA”, “BranchedChain Amino Acids” juntament amb el terme “esport” i “suplementació”, s’han obtingut la major
part dels articles utilitzats per a l’elaboració d’aquesta fitxa tècnica. Molts d’aquests formen part
del PubMed i per tant, en aquest cas no s’han utilitzat els filtres que ens proporciona el motor de
cerca. Podem trobar-los referenciats a la fitxa (2, 4 - 9, 11, 14-17).
D’altra banda, també s’ha utilitzat SciELO on es troba referenciat l’article (19) i finalment, també
s’han utilitzat llibres (1) i pàgines web (3, 10, 12 i 13) per tal de poder complementar al màxim la
fitxa.
Taula 8. Aminoàcids ramificats (BCAA)

AMINOÀCIDS RAMIFICATS (BCAA)
Pols de color blanc a blanc trencat, soluble i fàcil
de barrejar. Els compostos comercialitzats en
format pols solen contenir saboritzants per tal
d’emmascarar el seu sabor amarg.

DESCRIPCIÓ DE LA FÓRMULA
Aquesta fórmula està composta pels tres
aminoàcids de cadena ramificada (BCAA): leucina,
valina i isoleucina.

INDICACIONS

Aquests són essencials i s’han d’ingerir mitjançant
l’alimentació o a través de suplements, ja que
l’organisme no pot sintetitzar-los. S’han
d’administrar en una proporció de 2:1:1
respectivament (1).

Indicat en atletes d’aixecament de pesos i de
musculació per tal d’evitar el sobreentrenament (4).
També està indicat en pacients postquirúrgics i
amb càncer (5) com a suplement dietètic a causa
dels processos catabòlics soferts en l’organisme.
Utilitzat en pacients amb discinèsia com teràpia (6).

Els aminoàcids ramificats els podem incorporar
individualment o bé barrejats en una única
fórmula. L’opció més recomanada i la més
utilitzada és la ingesta del conjunt de BCAA.

BENEFICIS
Afavoreixen la síntesi de proteïnes del múscul i
prevenen del catabolisme muscular (7). Un major
subministrament de BCAA té un efecte moderador
sobre la degradació del glucogen muscular durant
l’exercici (8).

COMPOSICIÓ QUANTITATIVA I POSOLOGIA
Leucina ………………….. 40-50 mg/kg/dia
Valina …………………… 17-20 mg/kg/dia
Isoleucina ……………….. 19 mg/kg/dia (2)

Atenuen la reducció de la funció muscular,
acceleren la recuperació després d’un exercici de
força (7) i redueixen els símptomes de dolor
muscular post entrenament (9).

La ingesta recomanada és de 144-210 mg/kg/dia.
FORMA FARMACÈUTICA I ASPECTE FÍSIC
Fórmula comercialitzada en càpsules i en pols. Les
dues formes de presentació tenen avantatges
inconvenients depenent de l’objectiu que es busca.

Major disminució del percentatge de greix
corporal, augment de la massa magra i guany de
força (10).

Càpsules de pols blanca en un recobriment dur i
clar. Apte per a vegetarians, vegans, exempta de
lactosa i gelatina (3).
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Millora del rendiment mental i físic mitjançant una
ingesta de BCAA durant l’exercici en activitats
aeròbiques i anaeròbiques (11) .

Si s’utilitza la forma comercialitzada en pols, afegir
la quantitat necessària per cobrir els requeriments
individuals amb abundant aigua. La quantitat
d’aigua és important per evitar problemes
gastrointestinals.

Ajuden al sistema immunitari augmentant la
producció endògena de la glutamina. Aquest és un
aminoàcid no essencial, molt important i el més
abundant en els músculs (12).

Es poden ingerir aquests BCAA abans o després de
l’entrenament i no hi ha evidència que prendre’ls
durant l’entrenament aporti beneficis.

EFECTES SECUNDARIS

La utilització d’aquest suplement en pols presenta
uns avantatges i uns inconvenients. En primer lloc
permeten la ingesta d’una dosi elevada de forma
còmoda, a diferència de les càpsules que se
n’haurien de prendre moltes. Aquesta pols
normalment sol contenir saboritzants fent més
agradable la seva ingesta.

El consum de grans quantitats de BCAA durant
l’exercici pot disminuir l’absorció d’aigua en
l’intestí
i
per
tant,
induir
problemes
gastrointestinals. Per evitar-ho, es recomana la
ingesta de grans quantitats d’aigua durant el dia,
de 2 a 3 litres (13).
La ingestió d’unes dosis elevades de BCAA
augmenten la producció d’amoníac i per tant,
provocar fatiga prematura (4).

Per altra banda, presenten major dificultat per
transportar vàries dosis i també és més complicat
l’emmascarament dels sabors àcids o lleugerament
amargs dels suplements sense saboritzants (18).

CONTRAINDICACIONS
Ús contraindicat en persones que pateixen ELA o
altres malalties com Lou Gehrig Neurology (14).

ADVERTÈNCIES
Els suplements de BCAA no pretenen ser un
substitut d’una dieta variada i equilibrada ni d’un
estil de vida saludable. No excedir la dosi diària
recomanada. Mantenir fora de l’abast dels nens
menor de tres anys.

Les persones amb un trastorn congènit poc comú
anomenat la malaltia de l’orina amb xarop d’arce
han de limitar la ingesta d’aquest compost, ja que
el seu cos és incapaç de descompondre’ls (15,16).
Contraindicat en persones que pateixen disfunció
endotelial. El consum d’aquests aminoàcids
afavoreixen aquesta disfunció mitjançant un
augment de generació d’espècies reactives
d’oxigen (ROS) i inflamació (17).
INSTRUCCIONS
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EMBARÀS I LACTÀNCIA
Es desaconsella la ingesta de BCAA en dones
embarassades o en període de lactància (3).
EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ
Emmagatzemar en un lloc fresc, sec, lluny de la
llum i de l’abast dels nens (3).

DE

Si s’ingereix aquest suplement en càpsules,
prendre les necessàries per cobrir els requeriments
individuals calculats amb una quantitat d’aigua
abundant. Recomanat abans de fer exercici, mitja
hora abans de les menjades o bé abans d’anar a
dormir (3).

PREU
Els suplements en pols són més econòmics que els
encapsulats, però més incomodes de transportar.
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6. Discussió
Tal com s’ha esmentat en la introducció d’aquest treball, l’ús de suplements dietètics i d’ajudes
ergogèniques ha augmentat en aquests últims anys, sigui per comoditat o bé per necessitat. El gran
problema d’aquesta suplementació és la no individualització, ja que actualment existeixen molts
tipus de substàncies similars, però moltes d’elles no presenten suficient evidència científica.
Amb aquest treball s’ha pogut demostrar que hi ha informació suficient per generar un vademècum
senzill de nutrició esportiva perquè els nutricionistes puguin tenir una eina adequada per a la
planificació d’una suplementació individualitzada i per tant, podem afirmar la hipòtesi plantejada.
Després d’analitzar tota la informació utilitzada per a la realització de les taules que apareixen en
l’apartat anterior, es discuteixen alguns dels resultats obtinguts de cada substància.
Amb la creatina es volia aconseguir saber quina és la dosi recomanada i si aquesta és estàndard
per a la població general. Després de la recerca, s’ha pogut veure que aquesta té unes dosis
estandarditzades que consten en ingerir de 3-5 g/dia o bé 0,1 g/kg/dia (article 2 - Taula 3.
Monohidrat de creatina). Aquestes dades estan en sintonia amb la dosi de 3 g/dia esmentada al
Reglament (UE) núm. 432/2012 de la Comissió del “16 de maig de 2012” on s’estableixen les
declaracions autoritzades de la creatina per obtenir un efecte beneficiós (article 3 - Taula 3.
Monohidrat de creatina).
Una dada important sobre la creatina és per a qui està indicada la suplementació amb aquesta.
Actualment es recomana prendre creatina en exercicis de resistència i això és una dada nova, ja
que fins ara només estava indicada en esports de força. No obstant això, hi ha alguns estudis que
neguen l’efecte beneficiós del rendiment durant la realització d’algun exercici com pot ser la
natació (article 5 - Taula 3. Monohidrat de creatina). S’haurien de fer més estudis amb exercicis de
resistència per veure quins són els efectes beneficiosos que aporta la creatina a l’organisme.
La cafeïna i la creatina com ja s’ha esmentat anteriorment, són les dues substàncies amb major
evidència científica que s’han estudiat en aquest treball. Tot i això, la ingesta dels dos suplements
de manera simultània disminueix els beneficis ergogènics (article 1 - Taula 3. Monohidrat de
creatina). Aquesta interacció entre les dues substàncies s’afirma mitjançant un estudi realitzat amb
esportistes suplementats amb creatina i d’altres amb una càrrega de cafeïna i creatina alhora
(article 9 - Taula 3. Monohidrat de creatina). És molt important que els individus que es
suplementen estiguin informats i conscienciats sobre aquest aspecte, ja que si no, no obtindran
l’efecte que esperen.
Es pretenia trobar quina és la dosi recomanada de cafeïna en esportistes i s’ha comprovat que
aquesta no està del tot clara, ja que el rang que proposen és molt ampli. Tot i això, la ingesta de
cafeïna recomanada actualment és de 3-9 mg/kg/dia (article 2 - Taula 4. Cafeïna), i per sobre
d’aquests 9 mg/kg/dia no hi ha cap benefici extra (article 3 - Taula 4. Cafeïna). S’haurien de revisar
les dosis en esportistes que realitzen exercicis de llarga duració i esports d’equip per saber quin és
el benefici sobre el potencial ergogènic del rendiment anaeròbic.
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També es volia trobar quin és l’efecte de la ingesta de cafeïna en esportistes i s’ha vist que aquesta
millora la resistència i el rendiment en exercicis que duren d’entre 1 a 30 minuts (article 9 - Taula
4. Cafeïna). Això pot ser perquè la cafeïna té un efecte en el sistema nerviós central, fent reduir la
fatiga i per aquest motiu és tan important la ingesta d’aquesta substància en l’esport.
La ingesta d’aminoàcids ramificats és molt comú entre els esportistes i per tant, s’han volgut
estudiar cadascun d’ells per separat. Una dosi de leucina recomanada ha sigut de 39 mg/kg/dia
segons (article 2 – Taula 5. Aminoàcid ramificat leucina) i aquesta dada es troba en contra de la
dosi estipulada per (article 3 – Taula 5. Aminoàcid ramificat leucina), ja que aquest indica que la
recomanació és de <550 mg/kg/dia o bé 39 g/dia. S’haurien de fer més estudis per arribar a tenir
una dosi estandarditzada i eficaç.
S’ha observat que la ingesta de leucina és beneficiosa per a la millora del rendiment esportiu i
recuperació muscular dels esportistes, però també es pot utilitzar com a fàrmac-nutrient per a les
persones que pateixen sarcopènia o diabetis tipus II. Això és possible perquè la leucina és un
aminoàcid que juga un paper molt important en la síntesi de proteïnes i regulació del metabolisme
(article 7- Taula 5. Aminoàcid ramificat leucina), i la ingesta d’aquesta millora el control de la
glucèmia en persones diabètiques. Això està a favor amb les dades que ens mostra (article 8 –
Taula 5. Aminoàcid ramificat leucina), tot i que també s’afirma que s’haurien de realitzar més
estudis per veure l’efecte que provoca a llarg termini.
Els aminoàcids ramificats valina i isoleucina no es prescriuen per si sols i per tant, és probable que
aquest sigui el motiu perquè no hi hagi una gran quantitat d’informació sobre aquests. Sí que hem
pogut comprovar quines dosis estan recomanades per a cadascun d’ells. La ingesta recomanada de
valina és de 10-26 mg/kg/dia (article 2 i 3 – Taula 6. Aminoàcid ramificat valina) i la d’isoleucina
de 10-20 mg/kg/dia (article 2 i 3 – Taula 7. Aminoàcid ramificat isoleucina). Els documents que
s’han utilitzat per extreure la informació són molt antics i per tant, s’hauria de trobar algun estudi
o bé realitzar-lo en un futur per tal de tenir més clara la seva dosi i funció.
Finalment, la ingesta de la barreja dels tres aminoàcids ramificats junts és la forma més utilitzada
actualment. Aquesta fórmula es consumeix generalment després de l’entrenament, ja que els
aminoàcids ramificats afavoreixen la síntesi de proteïnes del múscul i prevenen del catabolisme
muscular (article 7 – Taula 8. Aminoàcids ramificats). D’altra banda, no hi ha evidència científica
que afirmi els beneficis de prendre els BCAA durant el període d’entrenament. Per tal de saber
quin és l’efecte que provoca la ingesta d’aquesta fórmula, s’haurien de fer més estudis en esportistes
en diferents etapes de l’entrenament és a dir, abans, durant i després d’aquest.
S’ha mencionat una advertència general en totes les fitxes que apareixen en els resultats. És molt
important que les persones que prenen suplementació siguin conscients que aquesta té la finalitat
de complementar una dieta equilibrada i variada, i no la de suplantar-la.
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La limitació més important d’aquest treball ha sigut la recerca bibliogràfica que s’ha realitzat.
Aquesta no ha sigut sistemàtica i per tant, és probable i quasi segur que no s’hagin revisat tots els
articles essencials i importants per dur a terme les fitxes nutricionals.
Per aquest motiu, s’aconsella fer una revisió a fons d’aquestes si en un futur han de formar part
d’un vademècum nutricional a més a més per si alguna de les substàncies estudiada ha patit alguna
modificació en les seves recomanacions.
Una altra limitació que existeix és la gran quantitat d’articles publicats en les bases de dades. Molts
d’ells són estudis que obtenen un resultat final i que aquest es contradiu amb el resultat d’un altre
article. Per tant, s’haurien de fer més estudis per acabar de discutir aquestes dades oposades.
Com a línies de continuïtat d’aquest treball es proposa que pels futurs treballs de final de grau
s’analitzin cadascuna de les substàncies ergogèniques per separat i a fons. Això permetrà obtenir
fitxes completes amb una informació rellevant i amb evidència científica per aconseguir crear el
que s’ha iniciat amb aquest treball, una eina eficaç per als professionals que planifiquen
suplementació dietètica i esportiva diàriament.

!
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7. Conclusions
7.1 Conclusions generals

• Hi ha suficient informació publicada per a l’elaboració d’un vademècum senzill de
suplementació esportiva.

• La revisió bibliogràfica que s’ha de dur a terme per a la realització de fitxes nutricionals ha de
ser sistemàtica.

7.2 Conclusions específiques

• Els beneficis de la creatina s’obtenen amb una dosi de 3-5 g/dia o de 0,1 g/kg/dia.
• La ingesta de creatina està indicada en esports de força i de resistència.
• La cafeïna i la creatina no es poden consumir de manera simultània, això disminueix els efectes
ergogènics beneficiosos aportats per la creatina.

• Actualment, la ingesta diària recomanada de cafeïna és de 3 a 9 mg/kg/dia. Per sobre d’aquests
valors no s’obté cap benefici extra.

• La cafeïna presenta un efecte en el sistema nerviós central fent disminuir la fatiga.
• Les dosis diàries recomanades de la leucina, valina i isoleucina no estan estandarditzades i per
tant, es necessiten més estudis per saber quina és la que aporta més beneficis a l’organisme.

• La leucina és un fàrmac-nutrient utilitzat per tractar a les persones amb sarcopènia i diabetis
tipus II, a més a més de millorar el rendiment esportiu.

• La barreja dels tres aminoàcids ramificats és efectiva en exercicis de força, tot i que actualment
presenta una evidència científica baixa.
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