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RESUMO
Yonamine CY. A suplementação crônica com beta hidroxi beta metilbutirato (HMB)
reduz a sensibilidade à insulina de ratos de modo tecido-específico. [dissertação
(Mestrado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2013.
O beta hidroxi beta metilbutirato (HMB), metabólito derivado do aminoácido leucina,
está entre os suplementos mais populares utilizados por atletas, praticantes de
atividade física e na prática médica com o objetivo de reduzir a degradação e/ou
aumentar a síntese proteica. Entretanto, trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo
demonstraram que ratos submetidos à suplementação crônica deste metabólito
apresentaram aumento da insulinemia, com manutenção da glicemia dentro da faixa
de normalidade, sugerindo um quadro de resistência à ação da insulina (RI). Em
paralelo observou-se um aumento da síntese e secreção de GH e da concentração
plasmática de IGF-I, sugerindo um possível envolvimento do eixo somatotrófico
nessas alterações. O presente estudo teve o objetivo de confirmar se a
suplementação crônica (28 dias) com HMB promove RI em ratos, e caracterizar os
possíveis mecanismos envolvidos. Observamos nestes animais uma menor taxa de
decaimento de glicose, bem como aumento da concentração plasmática de insulina
e da relação da área sob a curva (AUC) insulina/glicose ao longo do tempo, em
resposta a sobrecarga de glicose (teste de tolerância à glicose - GTT), confirmando
a RI. Após estímulo insulínico (10U), detectou-se redução significativa da atividade
da via de sinalização deste hormônio no fígado (redução da fosforilação em tirosina
dos receptores de insulina - pTyr IR e, em serina, da AKT - pSer AKT) e no músculo
sóleo, diretamente pela redução do conteúdo de pSer AKT. No músculo EDL e no
tecido adiposo periepididimal (TAB) não foram detectadas alterações significativas
na via de sinalização da insulina. Em ambos os músculos, observamos redução no
conteúdo de GLUT4 total e na membrana plasmática, sem alteração significativa da
translocação. Nenhuma alteração significativa foi detectada no GLUT4 no TAB.
Considerando que o GH exerce efeitos diabetogênicos, que são bastante
proeminentes no fígado, investigamos nesse tecido a expressão das proteínas
pSTAT5 e SOCS3, envolvidas na sua via de sinalização. Não observamos
alterações significativas neste parâmetro. Adicionalmente, detectamos um aumento
no conteúdo do mRNA e da proteína lipase hormônio sensível (LHS) no TAB, em
paralelo ao aumento da concentração de ácidos graxos livres (AGL) plasmáticos, o
que sugere uma estimulação da lipólise, processo que é ativado pelo GH, e que
pode contribuir para a RI. Por meio da análise da área de secção transversa (AST)
das fibras dos músculos esqueléticos observamos uma redução da AST no músculo
sóleo, sem que alterações tenham ocorrido no músculo EDL, após a suplementação
com HMB. Com base nos resultados obtidos, concluímos que a suplementação
crônica com HMB compromete as vias de sinalização da insulina, levando a redução
de sua sensibilidade nos tecidos periféricos (fígado e músculos esqueléticos).
Sugerimos que o GH esteja envolvido, pelo menos em parte, nessas alterações.
Palavras-chave: HMB. Insulina. Hormônio do crescimento. Ácidos graxos livres.

ABSTRACT
Yonamine CY. Chronic supplementation of beta hydroxy beta methylbutyrate (HMB)
reduces insulin sensitivity of rats in tissue-specific manner. [Masters thesis (Human
Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo; 2013.
HMB is a metabolite of leucine, which has been described as a potential substance
able to increase protein synthesis and/or reduce protein degradation. However,
studies carried out in our laboratory have shown that HMB-supplemented rats
although normoglycemic, exhibited hyperinsulinemia, suggesting an insulin
resistance status. In parallel, it was observed an increased activity of the GH-IGF-I
axis, reinforcing the possibility of alterations on glucose sensitivity, since GH is
recognized as being diabetogenic. The present study aimed to verify if HMB
supplementation induces insulin resistance and characterize the possible
mechanisms involved. The results demonstrate that HMB-supplemented rats present
reduced glucose decay rate, increased plasma insulin levels and area under curve
(AUC) insulinemia/glycemia ratio in response to glucose overload (glucose tolerance
test – GTT), confirming the insulin resistance status. After insulin overload (10 U), it
was detected a significant reduction on insulin signaling on liver (reduced pTyr IR
and pSer AKT content) and soleus muscle (reduced pSer AKT content). On EDL and
white adipose tissue (WAT), no differences were observed on insulin signaling
pathway. In both skeletal muscle, it was detected a reduction on total and plasma
membrane GLUT4 content, without alterations on GLUT4 translocation. In WAT, no
significant alterations were observed on GLUT4 protein. Regarding that GH
diabetogenic effects are prominent on liver, we investigated the expression of pTyr
STAT5 and SOCS3, which are proteins related to GH signaling pathway. No
significant alterations were detected on these parameters. In addition, in WAT, it was
detected an increase on hormone sensitive lipase (HSL) mRNA and protein content,
and plasma non-esterified fatty acids (NEFA) concentration, suggesting a stimulus on
lipolysis. This process is activated by GH and could contribute to insulin resistance
status. The fiber cross sectional area (CSA) of soleus skeletal muscle was shown to
be reduced after HMB supplementation. This was not observed on EDL muscle.
Based on the present results, we conclude that HMB supplementation impairs insulin
signaling on peripheral tissues (liver and skeletal muscle), characterizing an insulin
resistance status. We suggest that GH could be responsible, in part, for the
alterations observed.
Keywords: HMB. Insulin. growth hormone. NEFA. CSA
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1 INTRODUÇÃO
A promoção de suplementos alimentares através dos diversos meios de
divulgação tem aumentado ao longo dos últimos anos, o que vem fazendo com que
a sua utilização venha se tornando cada vez mais popular. As empresas neste setor
investem bilhões de dólares anualmente sem ter um conhecimento aprofundado dos
efeitos da utilização de seus produtos sobre o organismo; estes ainda vêm sendo
anunciados como estratégia para obtenção de perda de peso ou ganhos de massa
muscular, o que atrai diversos tipos de consumidores (Palisin, Stacy, 2005).
Nesta condição, inserem-se os atletas de alto rendimento, que sempre estão
na busca de novas estratégias visando melhorar o desempenho (Portal et al., 2010)
e indivíduos comuns (Nissen et al., 1996), que investem quantias monetárias
consideráveis na aquisição de suplementos na busca de um corpo perfeito
direcionado por opiniões geradas pela sociedade em que estão inseridos (McCabe,
Ricciardelli, 2001, 2005). Recentemente, diversos estudos na literatura buscam
compreender os efeitos da utilização de suplementos no combate a severas perdas
de massa muscular, associadas a patologias como câncer e sepse, bem como por
indivíduos idosos que naturalmente apresentam um elevado grau de degradação
proteica (Fitschen et al., 2012; Kovarik et al., 2010; Kuhls et al., 2007; Smith et al.,
2005).
Justamente no intuito de obtenção de aumento de massa muscular ou
redução da perda dela (Eley et al., 2007), bem como redução do percentual de
gordura corporal, o Beta Hidroxi Beta Metilbutirato (HMB), um metabólito do
aminoácido leucina é um composto que vem sendo utilizado pelos seguimentos
populacionais descritos acima.
Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, foram entrevistados 263
jogadores universitários de futebol americano e 16% relataram já ter feito uso do
HMB, sendo considerado o sexto produto mais utilizado por esse perfil de
consumidor e, somente nos Estados Unidos, a comercialização de HMB movimentou
cerca de 50 milhões de dólares em 1998 (Slater, Jenkins, 2000).
Vale ressaltar que no Brasil a comercialização de HMB como um suplemento
alimentar não é legalizada pela ANVISA, e tendo em vista a Resolução RDC
n.18/2010 não há previsão de uso legalizado desta substância.
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Os dados encontrados na literatura que demonstram os efeitos do HMB sobre
o metabolismo de proteínas utilizam tamanho amostral relativamente pequeno,
contribuindo para resultados controversos (Fitschen et al., 2012), bem como não
estão bem descritos os efeitos do HMB, considerando o tempo de utilização, a dose
administrada e a condição em que isto ocorre (Burke et al., 2009; Loud et al., 2003).
Além disso, não há estudos na literatura sobre os efeitos da suplementação crônica
com HMB no metabolismo de carboidratos.
Nesse sentido, estudos do nosso laboratório demonstraram que, após a
suplementação

crônica

(28

dias)

de

HMB,

os

ratos

apresentaram,

concomitantemente, aumento da insulinemia e manutenção da glicemia dentro da
faixa de normalidade, sugerindo que essa suplementação estaria induzindo uma
resistência à ação da insulina (RI) (Gerlinger-Romero et al., 2011). Além disso, estes
animais apresentaram aumento da atividade do eixo somatotrófico, visto que
observamos um aumento da expressão gênica e proteica de hormônio do
crescimento (GH) na hipófise, aumento da expressão gênica de IGF-I hepático e
aumento da concentração plasmática de IGF-I (Gerlinger-Romero et al., 2011).
Tatara et al. (2007, 2008) também observaram que a suplementação crônica com
HMB em porcas prenhas ativa o eixo somatotrófico da prole, o mesmo ocorrendo em
ovelhas sob essa suplementação no período pós-natal. Tais efeitos poderiam
explicar a indução da síntese proteica promovida por esse composto, descrita em
diversos estudos (Jówko et al., 2001; Nissen et al., 1996), bem como a redução do
percentual de gordura, visto que o GH possui evidentes efeitos lipolíticos (Fain et al.,
1999; Fain et al., 2008).
Sabe-se que alguns aminoácidos, mais especificamente a arginina e a
leucina, induzem a secreção de GH e insulina, tanto in vitro quanto in vivo,
respectivamente (de Castro Barbosa et al., 2006; Manninen, 2006), e que esses
eventos a longo prazo, podem estar associados a um quadro de RI.
Assim, sabe-se que o GH interage com receptores de citocinas, levando a
ativação da via da JAK/STAT (Lanning, Carter-Su, 2006), e dessa maneira, o GH
aumenta a expressão de STAT5 e SOCS3 (Davey et al., 1999), sendo que esta
última interage com proteínas da via de sinalização da insulina, regulando
negativamente de diversas maneiras a ação da insulina. Detalhes a respeito da
interação entre a via do GH e da insulina serão discutidas mais adiante.
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Em suma, o objetivo do presente estudo foi confirmar a RI induzida pela
suplementação crônica com HMB, e determinar os possíveis mecanismos
envolvidos, incluindo a participação do GH nesse efeito. Adicionalmente, avaliamos
o efeito da suplementação com HMB em parâmetros relacionados com a lipólise e
morfologia da massa muscular esquelética, buscando uma associação destes com a
possível RI.
Considerando que nosso estudo envolve as ações do HMB e suas possíveis
relações com a insulina e GH, passaremos a descrever aspectos gerais dos
mesmos.

1.1 Beta Hidroxi Beta Metilbutirato (HMB)

O Beta Hidroxi Beta Metilbutirato (HMB) é derivado exclusivamente da
metabolização de um aminoácido essencial, a leucina, com isso, sua produção
endógena é proporcional à quantia ingerida deste aminoácido por meio da dieta. A
fórmula química molecular do HMB é C5H10O3 e sua fórmula estrutural está
representada na Figura 1, a seguir.
Figura 1 - Fórmula estrutural do Beta Hidroxi Beta Metilbutirato (HMB).

A leucina sofre primeiramente uma transaminação reversível, sendo
convertida a α-cetoisocaproato (KIC) em tecidos extra-hepáticos, principalmente nos
músculos esqueléticos pela ação da uma enzima conhecida como BCAA
aminotransferase. O KIC formado nos músculos segue por meio da circulação
sanguínea e adentra o fígado. Em condições normais aproximadamente 5% do KIC
sofre ação, no fígado, da KIC dioxigenase, gerando o HMB. No citosol, o HMB é
convertido a Beta Hidroxi Beta Metilglutaril-CoA (HMG-CoA) que está diretamente
relacionada à biossíntese de colesterol. Os restantes 95% do KIC são convertidos à
isovaleril-CoA, na mitocôndria, devido à ação da desidrogenase cetoácido de cadeia
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ramificada (BCKD), enzima expressa no fígado e em outros tecidos (Zanchi et al.,
2011). Ao final desta reação é formado acetil-CoA e acetoacetato. Vale ressaltar que
cerca de 10-40% do HMB produzido é excretado por meio da urina. O esquema a
seguir ilustra o processo brevemente descrito acima (Figura 2).
Figura 2 - Representação simplificada das etapas de metabolização do aminoácido
leucina.

Fonte: Zanchi et al., 2011.
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A leucina possui efeitos tanto em aumentar a síntese proteica (Haegens et al.,
2012) quanto em reduzir a degradação proteica (Baptista et al., 2010). Estudos
mostram que a utilização de inibidores da transaminação da leucina foi capaz de
abolir os seus efeitos sobre a redução da degradação proteica, sugerindo que o
HMB seja o responsável por esse efeito (Sabourin, Bieber, 1981).
Um indivíduo adulto com massa corporal de aproximadamente 70 kg produz
aproximadamente 0,2 a 0,4 gramas de HMB diariamente, quantia esta insuficiente
para que o HMB exerça seus efeitos de promoção de redução da proteólise e
aumento de síntese proteica descritos na literatura, visto que a maioria dos estudos
em humanos encontram tais efeitos em doses equivalentes ou superiores a 3
gramas de HMB por dia (Nissen et al., 1996; Panton et al., 2000).
Ao longo das últimas duas décadas, diversos estudos mostraram efeitos
benéficos da suplementação com diferentes dosagens de HMB associada a várias
situações de severa perda de massa muscular, como no envelhecimento (Wilson et
al., 2012) ou patologias como AIDS e câncer (Clark et al., 2000; Smith et al., 2005).
No entanto, ainda existem dados controversos na literatura a respeito da eficácia da
suplementação com HMB, bem como da sua utilização crônica sobre o metabolismo
(Fitschen et al., 2012), inclusive mostrando que a utilização de HMB em ratas idosas
não foi eficaz em promover aumento do diâmetro da fibra muscular e de sua função
(Kim et al., 2012).
Ressaltamos que, até o momento, a maior parte das ações descritas do HMB
está relacionada ao metabolismo proteico, e que o nosso grupo é o primeiro a relatar
efeitos dele no metabolismo dos carboidratos, o que evidencia a importância do
presente estudo.

1.2 Insulina

A insulina é um hormônio peptídico, de aproximadamente 5,7 KDa, produzido
e secretado pelas células β pancreáticas, sendo um importante regulador do
metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas (Magkos et al., 2010).
Fisiologicamente, a insulina tem sua secreção aumentada em resposta ao aumento
da concentração de glicose na corrente sanguínea (glicemia), durante o período
absortivo. Assim, a principal ação da insulina é permitir a captação, armazenamento

18

e utilização de glicose pelos tecidos periféricos, como fígado, músculos estriados e
tecido adiposo branco (Pessin, Saltiel, 2000), normalizando os níveis glicêmicos.
O mecanismo de ação da insulina inicia-se com a interação deste hormônio
com seu receptor de membrana do tipo tirosina cinase (IR), o que leva à sua
ativação, por meio da sua fosforilação em tirosina, provocando o recrutamento e
fosforilação em tirosina dos substratos do receptor de insulina (IRS 1-6) (Pirola et al.,
2004). Na sequencia, duas vias de sinalização distintas são ativadas: Ras-mitogenactivated-protein-kinase (MAPK) e PI3K/AKT.
A ativação da primeira leva fundamentalmente a expressão de genes
envolvidos no processo de diferenciação e crescimento celular, onde podemos
salientar o seu papel anabólico sobre a musculatura esquelética promovendo a
síntese e a inibição da degradação proteica, permitindo sua manutenção estrutural
(González-Sánchez, Serrano-Ríos, 2007). Há evidências de que esta via também
tenha alguma participação no controle do metabolismo energético, visto que, a JNK,
proteína desta via de sinalização, por meio da ativação da proteína p90rsk, pode
ativar a glicogênio sintase quinase 3 (GSK-3) (Gehart et al., 2010).
A segunda está relacionada principalmente com o controle do metabolismo
energético mediado pela insulina, que ocorre por meio da ativação da PI3K, que
consequentemente

ativa

a

PDK-1

(proteína

cinase

1

dependente

de

fosfoinositídeos), que por sua vez fosforila a AKT em treonina/serina, ativando-a. A
AKT está diretamente envolvida com a captação de glicose por meio da ativação do
substrato da AKT de 160 kDa (AS160), permitindo a translocação da isoforma 4 dos
transportadores de glicose (GLUT4) para a membrana plasmática e subsequente
captação da glicose nos músculos estriados e tecido adiposo (Taniguchi et al.,
2006). Segue esquema representativo desta última etapa (Figura 3).
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Figura 3 - Esquema simplificado da via de sinalização da insulina envolvida na
etapa descrita acima.

Fonte: Modificado de Schaan et al. (2005).

Nos músculos estriados a insulina também promove a glicogênese, por ativar
a glicogênio sintetase, enzima responsável pela síntese de glicogênio.
No fígado, a insulina provoca a estimulação da atividade/expressão da
hexocinase, o que leva à criação de um gradiente que permite o influxo de glicose
do LEC para os hepatócitos, bem como da glicogênio sintetase (Pessin, Saltiel,
2000). Promove também, a inibição da atividade/expressão da fosfoenolpiruvato
carboxicinase (PEPCK), enzima-chave da gliconeogênese, reduzindo a conversão
de piruvato, lactato, aminoácidos e glicerol em glicose (Tsatsoulis et al., 2012), bem
como reduz a glicogenólise. Com isso, a insulina aumenta a captação de glicose
pelo fígado e reduz a sua liberação para a circulação sanguínea, contribuindo para a
manutenção da glicemia.
Do ponto de vista molecular, sabe-se que alterações na via de sinalização da
insulina levam ao quadro de RI, comprometendo as ações da insulina descritas
acima (Pessin, Saltiel, 2000). Exemplificando, o IR e os IRS podem ser inativados
por fosfatases de tirosina (PTP1B), fosforilação em serina ou algum ligante inibitório
que dificulta a interação entre eles, como a SOCS 1 e 3 (Dominici et al., 2005;
Taniguchi et al., 2006). As alterações da via de sinalização da insulina podem
ocorrer também diretamente em etapas posteriores, como mostram os estudos de
Tonks et al. (2013) em músculo de pacientes diabéticos, onde se detectou redução
da ativação da AKT.
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Estas são algumas das alterações nos mecanismos de ativação de proteínas
da via de sinalização IR/PI3K/AKT, que poderiam estar alteradas nos animais
suplementados com HMB.
1.3 Eixo GH – IGFI

O hormônio do crescimento (GH) é uma proteína de aproximadamente 22
KDa, produzida e secretada de maneira pulsátil pelos somatotrofos em resposta ao
GHRH hipotalâmico. Sua secreção também é controlada pela somatostatina,
secretada pelo hipotálamo, que a inibe (Perrini et al., 2010). O GH promove o
crescimento, como o próprio nome sugere (Herrington, Carter-Su, 2001), bem como
participa do controle do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas (Ray et al.,
2012).
Parte das ações do GH sobre o crescimento ocorre, indiretamente, devido à
produção do fator de crescimento semelhante à insulina, o IGF-I (insulin-like growth
factor 1). Este processo ocorre principalmente no fígado e, em menor escala, nos
tecidos periféricos, como músculos esqueléticos, onde exerce ações similares à
insulina, de forma autócrina e parácrina (Perrini et al., 2010). O IGF-I é transportado
na circulação sanguínea ligado às proteínas conhecidas como IGFBP (insulin growth
factor binding protein), principalmente a IGFBP-3, o que justifica a maior meia-vida
do IGF-I em relação à insulina (Clemmons, 2012).
O GH interage com receptores pertencentes à superfamília dos receptores de
citocinas, o que leva a fosforilação em tirosina da JAK2 (janus kinase 2), e
consequente fosforilação, dimerização e ativação das STAT 1/3/5a (signal
transducers and activator transcription). Uma vez ativas, as STATs migram para o
interior do núcleo, onde promovem a expressão das SOCS (supressors of cytokine
signaling) (Rawlings et al., 2004) (Figura 4). Além disso, sabe-se que existe um
cross-talk entre as vias de sinalização discutidas até então, especialmente entre a
JAK/STAT e PI3K/AKT, o que poderia contribuir com as ações diabetogênicas do
GH, sendo este um possível mecanismo pelo qual a suplementação crônica com
HMB pode resultar no desenvolvimento de RI.
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Figura 4 - Mecanismo de ação do GH via JAK/STAT.

Fonte: Modificado de Rawlings et al. (2004).
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7 CONCLUSÃO

O presente estudo é o primeiro a demonstrar que a suplementação crônica de
HMB, nas condições experimentais aqui definidas, promove, em ratos, redução da
sensibilidade à insulina na musculatura esquelética e no fígado, caracterizada pelas
alterações na sua via de sinalização nestes tecidos, dados que foram reforçados
pelo GTT.
Dado ao reconhecido papel diabetogênico do GH, cuja secreção está
aumentada nesse modelo, podemos sugerir que ele contribua de maneira importante
com o quadro de resistência insulínica observado. No entanto, o seu envolvimento
nesse efeito não pode ser comprovado, ao menos pela avaliação da expressão da
SOCS3 e STAT5. Porém, o aumento da lipólise e da concentração plasmática de
AGL sugere fortemente sua participação nesse efeito.
O conjunto de dados apresentados deve ser levado em consideração, já que
o uso de HMB vem sendo preconizado como coadjuvante no tratamento de
patologias associadas à severa perda de massa muscular, uma vez que nessas
condições esse composto se mostrou eficiente em aumentar a síntese proteica, bem
como em reduzir a proteólise na musculatura esquelética (Aversa et al., 2011;
Nissen et al., 1996; Panton et al., 2000; Slater, Jenkins, 2000; Smith et al., 2005).
Vale ressaltar que a dose de HMB administrada nos estudos citados, envolvendo
animais, é equivalente a utilizada no presente estudo.
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