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RESUMO 

 

Gonçalves LS. Ação da insulina na captação de β-alanina pelo músculo esquelético: 

efeito sobre o conteúdo de β-alanina muscular e mecanismos envolvidos [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

A disponibilidade de β-alanina é o fator limitante para a síntese intramuscular de 

carnosina. Dessa maneira, aumentar a disponibilidade de β-alanina para o músculo 

esquelético é a estratégia mais eficaz para aumentar o conteúdo de carnosina muscular. 

Postula-se que o transportador de β-alanina (TauT) possa ser estimulado pela insulina. 

Para testar essa hipótese, examinamos se a captação de β-alanina pelo músculo 

esquelético de humanos é influenciada pela hiperinsulinemia, controlando as 

concentrações de insulina e β-alanina no plasma através de infusão intravenosa aguda 

de β-alanina. Realizamos um estudo crossover e contrabalanceado em 12 homens 

jovens e saudáveis (27,5±5,1 anos). Os participantes compareceram ao laboratório em 

duas ocasiões separadas por 10 semanas de whashout. A β-alanina foi infundida por via 

intravenosa em ambos os ensaios por 150 min a uma taxa de 0,11 g
.
kg

.
min

-1
. Em um 

ensaio, a técnica de clamp euglicêmico hiperinsulinêmico foi usada para obtermos 

concentrações elevadas de insulina (AI), enquanto que no outro ensaio, foram mantidas 

concentrações de insulina em jejum (BI). Antes e 30 minutos após a infusão de β-

alanina, amostras de músculo (biópsias percutâneas) foram coletadas para determinar o 

conteúdo de β-alanina e carnosina. Coletas sanguíneas foram realizadas antes (0), 10, 

30, 60, 90, 120, 150 e 30 min (180) após a infusão para análise de insulina e β-alanina 

plasmáticas. Urina 24 h foi coletada após o período de infusão para análise de β-alanina. 

Não houve diferenças significantes entre os ensaios na concentração de β-alanina 

plasmática (p=0,20), de β-alanina muscular (p=0,72), de carnosina muscular (p=0,82) e 

de β-alanina urinária (p= 0,92). A hiperinsulinemia não aumentou a captação de β-

alanina para o músculo esquelético, nem aumentou a retenção de β-alanina corporal, 

pelo menos quando as concentrações de β-alanina excederam a Vmax do TauT. Nossas 

descobertas sugerem que as estratégias de suplementação de β-alanina que manipulam 

as concentrações de insulina provavelmente apresentam relevância clínica limitada. 

Descritores: Beta-alanina; Hiperinsulinemia; Músculo esquelético; Carnosina; 

Transportador de taurina. 



 

ABSTRACT 

Gonçalves LS. Insulin action on β-alanine uptake by skeletal muscle: effect on muscle 

β-alanine content and mechanisms involved [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

β-alanine availability is limiting for the intramuscular synthesis of carnosine. Thus, 

increasing β-alanine availability to skeletal muscle is the most effective strategy to 

increase muscle carnosine content. It has been postulated that the transmembrane 

transporter of β-alanine (TauT) could be stimulated by insulin. To test this hypothesis, 

we examined whether the β-alanine uptake by human muscle is influenced by 

hyperinsulinemia by controlling both insulin and β-alanine concentrations in plasma via 

intravenous infusion of β-alanine. We conducted a counterbalanced crossover study in 

12 young men (27.5 ± 5.1 yr). Participants attended to the laboratory on two separated 

occasions, 10 weeks apart. β-alanine was intravenously infused on both trials for 150 

min at a rate of 0.11 g
.
kg

.
min

-1
.
 
In one trial, a hyperinsulinemic-euglycemic clamp was 

used to main high insulin concentrations (HI) whereas fasting insulin concentrations 

(LI) was maintained in the other trial. Before and 30 min after infusion, muscle samples 

(percutaneous biopsies) were taken to determine β-alanine and carnosine content. Blood 

samples were taken before (0), 10, 30, 60, 90, 120, 150 e 30 min (180) after the infusion 

for plasma insulin and β-alanine analysis. 24 h urine was colleted after infusion for β-

alanine analysis. No significant differences in plasma β-alanine (p=0.20), muscle β-

alanine (p=0.72), muscle carnosine (p=0.82) and urinary β-alanine (p=0.92) were shown 

between conditions. Hyperinsulinemia did not increase β-alanine uptake to muscle 

tissue and bodily tissues, nor did it increase whole-body β-alanine retention, at least 

when β-alanine concentrations exceed the Vmax of TauT. Our findings suggest that β-

alanine supplementation strategies that maniupulate insulin concentrations are probably 

of limited clinical relevance. 

 

Descriptors: Beta-alanine; Hyperinsulinemia; Skeletal, muscle; Carnosine; Taurine 

transporter. 
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1- INTRODUÇÃO  

 

A β-alanina, um β-aminoácido não proteinogênico envolvido na síntese 

intramuscular de carnosina, é um suplemento dietético que vem se tornando cada vez 

mais popular entre atletas e indivíduos fisicamente ativos (Kelly et al., 2017; Roveratti 

et al., 2019). Sabe-se que a baixa disponibilidade de β-alanina é o fator limitante para a 

síntese intramuscular de carnosina (Harris et al., 2006). Embora a β-alanina esteja 

naturalmente presente nas carnes, peixes e aves, a ingestão diária média na dieta (~500 

mg em onívoros) (de Salles Painelli et al., 2014a; de Andrade Kratz et al., 2017) fica 

muito abaixo da quantidade média necessária para aumentar o conteúdo de carnosina 

muscular próximo ao nível de saturação (~3,0-6,0 g
.
dia

-1
) (Saunders et al., 2017b). Já a 

suplementação de β-alanina é capaz de aumentar o conteúdo de carnosina muscular em 

~40-100% (Baguet et al., 2009; Saunders et al., 2017b).     

 A carnosina (β-alanil-L-histidina) é um dipeptídeo intracelular abundantemente 

encontrado no músculo esquelético humano (o conteúdo varia de ~10 a ~40 mmol
.
kg

-1
 

de músculo seco)(Saunders et al., 2017b), onde desempenha importantes papéis 

fisiológicos, como a manutenção da homeostase ácido-base durante o exercício de alta 

intensidade (Abe, 2000; Artioli et al., 2010; Dolan et al., 2018), regulação do manejo e 

sensibilidade do Ca
++

 durante a contração muscular (Hipkiss & Chana, 1998; Dutka & 

Lamb, 2004; Hannah et al., 2015) e eliminação de produtos tóxicos da peroxidação 

lipídica (Carvalho et al., 2018).        

 Embora a suplementação de β-alanina seja a estratégia eficaz mais conhecida 

para aumentar o conteúdo de carnosina muscular, estudos prévios mostraram que apenas 

~6% da dose total é usada para sintetizar a carnosina no músculo esquelético 

(Blancquaert et al., 2016; Saunders et al., 2017b). Apesar da baixa eficiência no uso de 

β-alanina para a síntese de carnosina, há evidências que sugerem que isso possa ser 

melhorado quando os níveis circulantes de insulina estão elevados (Stegen et al., 2013). 

A explicação para a síntese aumentada de carnosina parece estar relacionada a um 

suposto aumento na eficiência do transporte de β-alanina no músculo esquelético 

causado pela insulina.          

 A β-alanina é transportada para o músculo esquelético por meio de um processo 

saturável realizado pelo TauT, um transportador dependente de Na
+
 e Cl

-
 (Jessen, 1994) 

cujo Km é ~40 µmol
.
l
-1

 (Bakardjiev & Bauer, 1994). Sabe-se que a Na
+
/K

+
/ATPase 
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(bomba de sódio e potássio) e o influxo de Na
+
 são fortemente estimulados pela insulina 

(Rosic et al., 1985; Sweeney & Klip, 1998; Clausen, 2003), e este efeito estimulante 

parece ser tecido-específico (Longo, 1996). Ainda, o aumento na eficiência do 

transporte mediado pela insulina pode ocorrer tanto pela redução do Km (Clausen & 

Kohn, 1977) quanto pelo aumento da Vmax (Longo, 1996) dos transportadores 

envolvidos.           

 Pesquisas anteriores mostraram que outras pequenas moléculas utilizadas como 

suplementos alimentares, creatina e carnitina, que também são cotransportadas para 

células musculares através de transportadores com mecanismos impulsionados pelo 

fluxo de Na
+ 

(CreaT e OCTN2, respectivamente), são mais eficientenmente captadas 

quando há concentrações elevadas de insulina (Steenge et al., 1998; Stephens et al., 

2006). Devido à semelhança entre o TauT e as proteínas transportadoras que carregam 

creatina e carnitina, foi postulado que o transporte de β-alanina no músculo esquelético 

poderia ser ainda mais estimulado pela hiperinsulinemia.     

 No caso particular da β-alanina, um estudo mostrou que a suplementação de  β-

alanina junto com as refeições (ou seja, hiperinsulinemia) durante um período de 46 dias 

(3,2 g
.
dia

-1
 divididos em 4 doses diárias de 800 mg), resultou em maior incremento de 

carnosina no m. soleus em comparação com o grupo que suplementou β-alanina entre as 

refeições (ou seja, baixa insulina) (Stegen et al., 2013). No entanto, nenhum efeito foi 

mostrado no m. gastrocnemius, aumentando a incerteza sobre o real efeito da insulina 

em aumentar a captação de β-alanina pelo músculo esquelético. Além disso, nenhuma 

evidência direta do papel da insulina na captação de β-alanina pelas células musculares 

esqueléticas foi fornecida.          

 Sendo assim, para testar essa hipótese de maneira controlada e fornecer 

evidências diretas sobre o papel da insulina na captação de β-alanina pelo músculo 

esquelético, o presente estudo examinou se a captação de β-alanina pelo músculo 

esquelético de humanos é influenciada pela hiperinsulinemia. Ao realizar a infusão de 

β-alanina concomitante à insulina mantida em concentração fisiologicamente alta ou em 

estado de jejum, torna-se possível identificar o papel desse hormônio no transporte de β-

alanina para o interior do músculo esquelético.  
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1-  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar se a captação de β-alanina pelo músculo esquelético de humanos é 

influenciada pela hiperinsulinemia, controlando as concentrações de insulina e β-alanina 

no plasma por infusão intravenosa de β-alanina. 

2.2 Objetivos específicos 

- Avaliar o conteúdo de β-alanina muscular antes a após a infusão intravenosa de 

β-alanina em condições de alta e baixa concentração de insulina. 

- Avaliar a concentração plasmática de β-alanina durante condições de alta e 

baixa concentração de insulina. 

- Avaliar a retenção corporal de β-alanina durante 24 h após a infusão de β-

alanina em condições de alta e baixa concentração de insulina. 
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3- REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Síntese de β-alanina 

A β-alanina é um β-aminoácido não proteogênico, e é sintetizada 

endogenamente pelo fígado na via de degradação da uracila (Figura 1). A taxa de 

produção de β-alanina é muito baixa (~10 µmol/h); consequentemente, suas 

concentrações plasmáticas encontram-se constantemente abaixo dos limites de detecção 

de algumas técnicas de quantificação (Artioli et al., 2009). Assim, a ingestão desse 

aminoácido via dieta, seja por meio do consumo de alimentos-fonte ou pela 

suplementação de β-alanina, se torna fundamental para aumentar sua disponibilidade ao 

organismo (Harris et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Via de degradação uracila e produção endógena de β-alanina no fígado. 

Retirado e adaptado de (Artioli et al., 2009), a partir de dados de Fritzson (1957) e 

Fritzson and Efskind (1965). 

 

Além da via de síntese apresentada na figura 1, outras vias alternativas parecem 

ser capazes de produzir β-alanina, embora as evidências experimentais ainda sejam 

escassas. Uma das vias alternativas parece ocorrer no intestino, através da ação da 

enzima aspartato descarboxilase, que seria responsável pela conversão do aspartato à β-

alanina, formando CO2
 
(Williamson & Brown, 1979). Essa enzima é codificada pelo 

13 µmol/h 

Uracila                    dihidrouracila                   β-ureidopropionato   

CO2                               β-ALANINA 

10 µmol/h 0,15 µmol/h 

    uracil redutase 

0,03 µmol/h 

dihidrouracil redutase 

Carbamoil-β-alanina 
hidrolase 
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gene panD, o qual não parece fazer parte do genoma humano. Logo, a hipótese de que a 

β-alanina pode ser produzida por essa via é muito provavelmente inválida. No entanto, 

diversas classes de bactérias, algumas delas que colonizam o intestino humano, 

expressam essa proteína, de tal modo que tais bactérias poderiam produzir β-alanina em 

nosso intestino a partir do aminoácido aspartato (Stuecker et al., 2012; Stuecker et al., 

2015). 

Outra possível via de produção endógena de β-alanina pode ocorrer nos rins, no 

fígado e no cérebro. Experimentos com animais mostraram que esses tecidos expressam 

a enzima β-alanina-piruvato transaminase (Hayaishi et al., 1961). Sabe-se que o gene 

que codifica para a β-alanina-piruvato transaminase faz parte do genoma humano e que 

a presença dessa enzima foi confirmada em fígado humano (Baker et al., 2004) (Figura 

2). A despeito da plausibilidade dessa hipótese, ainda não existem informações acerca 

da expressão e atividade dessa enzima em outros tecidos, e sua real contribuição para a 

síntese de β-alanina em humanos é desconhecida. 

 

 

Figura 2: Ilustração esquemática das prováveis vias e locais de síntese endógena de β-

alanina em humanos. 1) enzima β-alanina-piruvato-transaminase, confirmado no fígado 

de humanos e nos rins e cérebro de outros mamíferos; 2) via multi-enzimática detalhada 
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na figura 5, confirmado em mamíferos, incluindo humanos; 3) Aspartato descaboxilase, 

não encontrada em humanos, mas em E.Coli, bactéria abundante na microbiota 

intestinal de humanos. Retirada de Salles Painelli et al. (2015). 

 

3.2 β-alanina na dieta: ingestão de carnosina e outros dipeptídeos histidínicos 

Fontes alimentares  

A β-alanina pode ser obtida via dieta por meio do consumo de alimentos ricos 

em dipeptídeos que contém histidina, sobretudo carnosina e anserina e, em menor 

quantidade, balenina. As carnes constituem os principais alimentos-fonte de carnosina 

(encontrada em maiores concentrações nas carnes de bovina, porco, aves e peixes), 

anserina (altas concentrações no frango e atum) e balenina (predominante em cetáceos – 

isto é, ordem de mamíferos aquáticos que inclui baleias e golfinhos) (Jones et al., 2011; 

Jones, 2013). Outra forma de consumir β-alanina é por meio de suplementos que 

contenham esse aminoácido. 

Estimar com precisão a quantidade de β-alanina consumida em seus alimentos-

fonte é uma tarefa difícil, pois existe uma grande variação no conteúdo de carnosina, 

anserina e balenina nos alimentos. Isso significa que cortes diferentes podem ter 

conteúdos diferentes, ou que cortes iguais também podem ter conteúdos diferentes de 

carnosina, anserina e balenina, pois variações nas raças dos animais, sexo e idade 

podem afetar a quantidade desses dipeptídeos na carne (Jones, 2013). Em média, 

estima-se que 200 g de peito de frango ou 150 g de peito de peru forneçam cerca de 800 

mg de β-alanina (Del Campo et al., 1998; Jones, 2013). A tabela 1 apresenta uma 

estimativa do conteúdo de β-alanina nos alimentos mais comumente consumidos pela 

população em geral.    
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Tabela 1: Estimativa de β-alanina a partir da soma de carnosina, anserina e  

balenina em carnes, aves e peixes (mg de β-alanina/100g de alimento) 

 

 Alimento     β-alanina (mg/100 g)     

  Carne ovina   180 

   Carne de coelho   200    

Coxa de frango   200    

Carne suína   210 

   Carne bovina 

  

280 

   Peito de frango   380 

   Truta     480    

Peito de peru   520    

Camarão   750    

Atum   820 

   Cavala   980 

         

  Valores obtidos a partir de Abe (2000), Jones et al. (2011), Jones (2013). 

 

Ainda que o conteúdo de algumas substâncias nos alimentos possa sofrer 

alterações em função da forma como são preparados (assado vs. cozido vs. frito - esse é, 

por exemplo, o caso da creatina) (Del Campo et al., 1998), o mesmo parece não 

acontecer com os dipeptídeos histidínicos. Aparentemente, não há degradação ou perda 

de carnosina, anserina ou balenina durante o preparo dos alimentos, independente de 

qual seja a forma. De acordo com Park et al. (2005), o cozimento da carne moída até     

74°C não altera de maneira significante a concentração de carnosina, sugerindo que 

altas temperaturas parecem não induzir degradação deste dipeptídeo.  

A partir de dados do consumo per capita de peixes e carnes fornecidos pela 

FAO (Food and Agricultutal and Organisation) e publicados no website Economist 

(www.economist.com) em 2012, os pesquisadores Roger Harris e Beorn Harris 

estabeleceram valores aproximados de consumo diário de β-alanina em diversos países. 

Esses pesquisadores chegaram à conclusão de que, dentre os países da América do Sul, 

http://www.economist.com/
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o Brasil figura entre os que mais consomem β-alanina via alimentação (Tabela 2 - 

cortesia fornecida pelo Professor Roger Harris).  

 

Tabela 2: Estimativa do consumo diário de β-alanina a partir da ingestão de aves, 

carnes e peixes pela população dos países da América do Sul. 

 

País         β-alanina (mg/dia) 

Bolívia 

  

367,1 

 Paraguai 

  

402,1 

 Uruguai 

  

417,5 

 Colômbia 

 

428,5 

 Peru 

  

463,1 

 Equador 

  

538,2 

 Venezuela 

  

731,9 

 Brasil 

  

758,7 

 Suriname 

 

770,2 

 Argentina 

 

795,2 

 Chile 

  

910,7 

 Guiana   1150,3   

                                      RC Harris & DB Harris, 2014 (cortesia) 

 

No Brasil, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), fruto da parceria entre o 

Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

apresentou, em sua última edição de 2008-2009, um estudo da análise do consumo 

alimentar no Brasil. Dentre as diversas informações contidas nesse documento, 

encontra-se a estimativa do consumo médio diário per capita de diversos itens 

alimentares, incluindo carnes, aves e peixes. Diante desses dados, é possível calcular a 

estimativa da ingestão diária de β-alanina, estratificada entre as cinco regiões do país e 

pelos diferentes estágios de vida da população brasileira. (Figuras 3 e 4). Observando as 

estimativas de consumo entre as regiões, nota-se maior ingestão diária de β-alanina na 

região Norte. Este fato é decorrente do alto consumo de peixes frescos, hábito muito 

comum nessa região
 
(POF 2008-2009). Comparando-se o consumo segundo a faixa 
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etária, nota-se que os indivíduos adultos apresentam maior ingestão de β-alanina, 

provavelmente devido ao maior consumo de carnes do que os adolescentes e idosos. 

Estudos epidemiológicos apontam que fatores comportamentais e socioeconômicos 

influenciam o menor consumo desses alimentos entre os extremos das faixas etárias 

(Lea & Worsley, 2001). Cabe aqui destacar que alguns pesquisadores consideram que a 

ingestão continuamente elevada de β-alanina na dieta durante a maior parte do período 

evolutivo da espécie humana pode explicar a baixa velocidade de síntese desse 

aminoácido em humanos e a grande dependência do fornecimento de β-alanina pela 

dieta (RC Harris & DB Harris, 2014-cortesia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estimativa da ingestão diária de β-alanina a partir de dados fornecidos pela 

POF 2008-2009 sobre a média do consumo per capita de carnes, aves e peixes nas 

regiões do Brasil. Valores estão apresentados em média+DP. 

 

1320+270mg 

580+80mg 

690+110mg 

450+68mg 420+62mg 



24 
 


-a

la
n

in
a

 (
m

g
)

4 0 0

4 5 0

5 0 0

5 5 0

6 0 0

6 5 0

7 0 0

7 5 0

8 0 0

1 0  a  1 7  a n o s 1 8  -  5 9  a n o s >  6 0  a n o s

 

Figura 4: Estimativa da ingestão diária de β-alanina a partir de dados fornecidos pela 

POF 2008-2009 sobre a média do consumo per capita de carnes, aves e peixes em 

adolescentes, adultos e idosos brasileiros. 

 

Além das carnes, alguns vegetais também parecem ser fontes de β-alanina. 

Alguns estudos detectaram sua presença em folhas de tabaco, feijões, nozes, sementes 

de melancia, ervilhas, cevada, tomates e cenouras (Widodo et al., 2009; Leiss et al., 

2013; Shen et al., 2014). No entanto, o conteúdo de β-alanina nesses alimentos é 

extremamente baixo, podendo ser negligenciado para fins de quantificação de seu 

consumo via dieta.   

 

3.3 Enzimas envolvidas no metabolismo da carnosina e da β-alanina 

Carnosina sintase  

A carnosina sintase é a enzima responsável pela síntese de carnosina no 

organismo a partir da ligação de seus dois aminoácidos constituintes, β-alanina e 

histidina. Baumman and Ingvaldsen (1918),
 
demonstraram que para ocorrer a formação 

da carnosina, estes dois aminoácidos devem estar ligados na forma de β-alanil-L-

histidina. Do contrário, ou seja, histidil-β-alanina, a formação não acontece.   

 Estudos já mostraram que a carnosina sintase está presente no citoplasma das 

células dos músculos esquelético, músculo cardíaco e cérebro, o que significa que a 

carnosina é sintetizada in situ (Harding & O'Fallon, 1979).  
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O mecanismo de ação da carnosina sintase foi descrito pela primeira vez em 

1959 pelos pesquisadores Kalyankar and Meister (1959), através de experimentos in 

vitro realizados com músculo esquelético de frango. Nesse estudo, tais pesquisadores 

identificaram que a reação de síntese de carnosina, catalisada pela carnosina sintase, 

requer ATP e íons Mg
2+

, além da histidina e da β-alanina. Desde a sua descoberta, 

diversos experimentos foram realizados a fim de interpretar as propriedades funcionais 

desta enzima. Os estudos pioneiros sugeriram que durante a reação da carnosina sintase, 

ocorreria a pirofosfólise, isto é, a hidrólise do ATP resultando em AMP e pirofosfato 

inorgânico (PPi) (Stenesh & Winnick, 1960; Horinishi et al., 1978).  No entanto, 

Drozak et al. (2010), através de experimento mais minucioso, demonstraram que 

durante a reação de catálise para formação da carnosina não há formação de ATP + PPi, 

mas formação de ADP e fosfato. Interessantemente, nesse mesmo estudo, os autores 

demonstraram que a carnosina sintase se caracteriza como uma enzima lenta, já que sua 

eficiência catalítica [1] (Kcat) foi inferior a 1 s
-1

. 

No músculo esquelético, a carnosina sintase tem afinidade maior para a histidina 

em comparação à β-alanina, conforme se verifica pelos seus valores de Km [2], que são da 

ordem de 17 µM para histidina (Horinishi et al., 1978), ao passo que o Km
 
da carnosina 

sintase para a β-alanina é cerca de 2 mM (Horinishi et al., 1978; Ng & Marshall, 1978). 

O resultado dessa discrepância nos valores de Km da mesma enzima para esses dois 

substratos é a necessidade de altas concentrações de β-alanina para que a reação ocorra, 

e consequentemente aumente o conteúdo de carnosina intramuscular. Caso contrário, a 

taxa de ocorrência da reação será baixa (Harris et al., 2006). 

 

 

 

                                                           
[1]

 Eficiência catalítica (Kcat) refere-se ao quanto uma enzima consegue catalisar as moléculas de um 

substrato por centro ativo (isto é, sítio ativo ou “local de encaixe”) por segundo (Northrop, 1998).  

 

[2] Km, também conhecido como Constante de Michaelis-Menten, é a concentração de substrato  

[2] Km, também conhecido como Constante de Michaelis-Menten, é a concentração de substrato 

necessária para atingir metade da velocidade máxima de uma reação enzimática. Os valores de Km 

indicam a afinidade de uma enzima pelo seu substrato. A saber, quanto maior for o valor do Km, menor 

será a afinidade da enzima pelo substrato, ou seja, mais substrato será necessário para que a enzima atinja 

metade da sua velocidade máxima (Fisher, 1963). 
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Carnosinases 

Assim como há uma enzima responsável pela síntese de carnosina, o nosso 

organismo também apresenta enzimas capazes de degradá-la. Essas enzimas são 

chamadas de carnosinases e realizam a função de hidrolisar a carnosina em seus 

aminoácidos constituintes.         

 As carnosinases foram descritas pela primeira vez no ano de 1949 pelos 

pesquisadores Hanson and Smith (1949), através de experimentos in vitro em rins de 

suínos. Até o momento, dois subtipos de carnosinases foram identificados e 

denominados como CN1 ou carnosinase sérica, e CN2 ou carnosinase tecidual ou 

dipeptidase não-específica citosólica (Hanson & Smith, 1949; Lenney, 1990). Embora 

tais enzimas estejam estruturalmente relacionadas, apresentam propriedades 

completamente distintas. Mais precisamente, a CN1 é extremamente seletiva para 

dipeptídeos histidínicos, principalmente a carnosina e homocarnosina. Já a CN2, 

apresenta afinidade para inúmeros dipeptídeos, o que a torna uma dipeptidase não-

específica citosólica (Teufel et al., 2003). 

 

Carnosinase sérica (CN1) 

 A existência da carnosinase sérica ou CN1 em humanos foi descoberta por Perry 

et al. (1968), quando esses pesquisadores perceberam baixa ou nenhuma atividade de 

degradação de carnosina em crianças com desordens neurológicas que apresentavam 

carnosinemia (ou seja, aumento incomum da carnosina na circulação sanguínea).  

 Os estudos ainda são controversos a respeito do principal local de produção de 

CN1 no organismo. Enquanto Perry et al. (1968) indicam que o fígado possa ser o 

principal órgão produtor e secretor da CN1 devido à baixa atividade desta enzima em 

pacientes com disfunção hepática, Teufel et al. (2003) demonstraram em estudo in vitro 

que a expressão do gene da CN1 foi muito maior no sistema nervoso central quando 

comparado ao fígado. Parece que parte de sua produção pode estar relacionada a regiões 

específicas do sistema nervoso, mais precisamente as glândulas olfatórias (chamadas 

também de Bowman), na mucosa nasal (Peters et al., 2011).    

 Diversas evidências indicam que a atividade da carnosinase no sangue é muito 

alta, tornando a reação de hidrólise de carnosina muito rápida. Em consequência, as 
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concentrações de carnosina no sangue são normalmente muito reduzidas, na maioria das 

vezes indetectáveis pelos métodos comuns de quantificação de carnosina (os valores 

estão geralmente abaixo de 0,1µM) (Harding et al., 1977). Isso acontece devido à alta 

Kcat que a CN1 apresenta. Em seu pH ótimo para ação, isto é, 7,5 – 8,5, a CN1 degrada 

a carnosina a 8,6 mM
-1.

s
-1

. Além disso, sua atividade varia muito entre indivíduos, 

sendo pouco expressa após o nascimento, mas com aumento gradativo na adolescência 

até a vida adulta (Chen et al., 1994; Peters et al., 2011). Reforçando tais achados, Teufel 

et al. (2003), interessantemente notaram que não há presença de RNAm da CN1 em 

cérebro de fetos, sugerindo que a expressão do gene para CN1 é induzida conforme a 

idade.  

 

Carnosinase tecidual (CN2) 

A carnosinase tecidual foi descrita por Lenney et al. (1985) a partir de 

experimentos com rins de humanos, mas atualmente sabe-se que esta enzima é expressa 

em diversos tecidos humanos, como intestino e músculo esquelético, mas não está 

presente na circulação sanguínea e no cérebro (Teufel et al., 2003). 

 Curiosamente, a CN2 parece demonstrar comportamentos distintos nos tecidos 

em que está presente. No músculo esquelético, sua atividade parece ser bastante lenta 

(Baguet et al., 2009). De acordo com uma série de experimentos in vitro realizados por 

Teufel et al. (2003), a carnosina parece não ser um substrato fisiológico da CN2. Ainda, 

tais pesquisadores demonstraram que, diferentemente da CN1, a CN2 foi capaz de 

degradar a carnosina apenas em pH alcalino (isto é, 9,5). Em pH fisiológico, 7,5, esta 

enzima apresentou dificuldades para clivar a carnosina em seus aminoácidos 

constituintes, mas por outro lado, apresentou boa atividade para outros dipeptídeos, tais 

como prolina-alanina, serina-glicina. Mesmo quando exposta a condições não 

fisiológicas, a degradação da carnosina parece ser inferior à de outros dipeptídeos 

histidínicos, como leucina-histidina, serina-histidina, tirosina-histidina. Além disso, o 

Km da CN2 para a carnosina é alto (15 mM), ao contrário de outros substratos, tais como 

para serina-glicina, que em pH fisiológico o Km desta mesma enzima é de 1,4 mM. 

Sendo assim, devido às condições não fisiológicas para ação e seu alto valor de Km para 

a carnosina, a CN2 passou a ser considerada uma dipeptidase não-específica citosólica 

(Teufel et al., 2003). Estes achados podem ser importantes para maiores entendimentos 
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acerca do tempo de washout da carnosina (isto é, tempo que demora para que a 

carnosina retorne aos valores iniciais após o término da suplementação).   

 Por outro lado, a CN2 parece ser altamente expressa nos enterócitos, mais 

especificamente na mucosa jejunal, onde cliva a carnosina, anserina e balenina em seus 

aminoácidos constituintes, β-alanina e histidina. Assim, a β-alanina torna-se disponível 

para absorção no jejuno e no íleo, sendo posteriormente transportada para a circulação 

sanguínea pelos enterócitos (Lenney et al., 1985). A despeito da alta atividade da 

carnosinase nos enterócitos, apenas parte da carnosina, anserina e balenina que chegam 

ao intestino é hidrolisada. Sabemos que tal hidrólise é parcial, pois alguns estudos 

mostraram elevação da carnosinemia após a ingestão de carnosina (Asatoor et al., 1970; 

Hama et al., 1976), indicando que existe absorção intestinal deste dipeptídeo em sua 

forma intacta. Estudos mostraram, ainda, que foi possível detectar quantidades 

relativamente elevadas de carnosina na urina até 5 h após sua ingestão (Hama et al., 

1976; Gardner et al., 1991). Tal fato confirma que, embora a atividade da carnosinase 

seja elevada tanto no trato gastrintestinal quanto no sangue, parte da carnosina 

consumida circula em sua forma intacta pela corrente sanguínea por algumas horas após 

sua ingestão (Gardner et al., 1991). 

 

3.4 Transportadores envolvidos no metabolismo da β-alanina e carnosina 

TauT   

O TauT é um transportador de taurina expresso nos rins, intestino e músculo 

esquelético de humanos. Esta proteína também realiza o transporte de outros β-

aminoácidos, como o de β-alanina, principalmente para o interior das células 

musculares. Trata-se de um transportador dependente de Cl
- 

e Na
+
 que realiza 

cotransporte de β-alanina, Cl
-
 e Na

+
, na razão 1:1:2, respectivamente (Munck & Schultz, 

1969; Anderson et al., 2008). Experimentos evidenciaram que, após a suplementação de 

β-alanina, houve um aumento nas concentrações plasmáticas de taurina, fornecendo 

indícios de que o TauT é o principal transportador de β-alanina, e que a taurina e a β-

alanina competem por esse transportador (Jessen, 1994). Embora isso ocorra, meta-

análise realizada recentemente pelo nosso grupo de pesquisa confirmou que a 

suplementação de β-alanina não afeta conteúdo de taurina muscular, além de outros 
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parâmetros de saúde (hepáticos e renais), demonstrando que é seguro o uso de sua 

suplementação (Dolan et al., 2019).        

 Estudo realizado por Saunders et al. (2017b), mostraram que 24 semanas de 

suplementação de 6,4 g
.
dia

-1
 de β-alanina acarretaram em down reglutation do TauT, 

mas sem alterações na expressão de outros genes relacionados à carnosina/β-alanina, 

como o PAT1, outro conhecido transportador de β-alanina para o músculo esquelético. 

Esses dados sugerem que o aumento de carnosina muscular é dependente do transporte 

de β-alanina através do músculo, influenciando diretamente na disponibilidade de β-

alanina para síntese de carnosina intramuscular.  Ainda, a redução da atividade do TauT 

pode representar um mecanismo do próprio organismo, que para manter a homeostase 

intramuscular da carnosina, limita a captação de β-alanina pelo músculo esquelético 

(Saunders et al., 2017b). 

 

PAT1 (SLC36A1) 

 

Apesar de o TauT ser considerado o principal transportador responsável pelo 

transporte de β-alanina no músculo esquelético, estudos demonstraram a existência de 

outro transportador responsável por esse processo. Esse transportador é o PAT1 

(SLC36A1), e representa a isoforma 1 do transportador de H
+
/aminoácidos (do inglês, 

proton-assisted amino acid transporter 1). O PAT1 difere do TauT à medida em que é 

um transportador não-dependente de Cl
-
 e Na

+
 (Fei et al., 1994).    

  

Algumas proteínas são responsáveis pelo transporte de carnosina e outros 

dipeptídeos através da membrana plasmática do intestino delgado. Essas proteínas são 

membros de uma família de transportadores dependentes de próton, denominada 

SLC15 ou POTs (do inglês, Proton-coupled Oligopeptide Transporters). São eles: 

PEPT1, PEPT2, PHT1 e PHT2. A principal diferença entre os PEPTs e os PHTs é que 

esses últimos são capazes de fazer o transporte de histidina, além de outros peptídeos 

(Daniel & Kottra, 2004). Vejamos a seguir mais detalhes acerca desses 

transportadores. 
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ATB
0,+

 (SLC6A14) 

O ATB
0,+ 

é a proteína responsável pelo transporte de vários aminoácidos, 

inclusive β-alanina, através do lúmen intestinal, mais precisamente no íleo. Também se 

trata de um transportador dependente de Cl
-
 e Na

+
 que realiza cotransporte de β-alanina, 

Cl
-
 e Na

+
, na razão 1:1:2, respectivamente (Munck & Schultz, 1969). Embora o ATB

0,+  

faça o transporte de β-alanina  e de outros não-α-aminoácidos, esta proteína apresenta 

baixa afinidade para esse grupo. Do contrário, apresenta alta afinidade por aminoácidos 

bipolares e catiônicos, como a leucina e lisina (Anderson et al., 2008).  

 

PEPT1  

 PEPT1 (SLC15a1) é a principal proteína responsável pelo transporte de 

carnosina intacta do intestino para a corrente sanguínea, evitando que parte da carnosina 

seja totalmente hidrolisada em histidina e β-alanina no intestino pela CN2 (Yamashita et 

al., 1997). Sua ação ocorre por meio de transporte ativo, isto é, mecanismo de transporte 

onde há o gasto de ATP para a execução deste processo. Este transportador também 

pode ser encontrado nos rins, mais precisamente no segmento S1 do túbulo renal, e 

parece ter contribuição na reabsorção tubular de peptídeos e aminoácidos juntamente 

com outros transportadores de aminoácidos ali localizados (Adibi, 1997). 

 

 

PEPT2 

Em humanos, o PEPT2 parece ser responsável pelo transporte de carnosina no 

rim e no cérebro, podendo apresentar atividade em outros tecidos (Sleisenger & Kim, 

1979). Sua localização nos rins está entre os segmentos S2 e S3 do túbulo renal, e assim 

como o PEPT1, também auxilia na reabsorção tubular de peptídeos e aminoácidos 

(Jappar et al., 2009).         

 Com o intuito de investigar a função do PEPT2 nos túbulos renais, Rubio-Aliaga 

et al. (2003), realizaram um estudo com uma linhagem de ratos nocaute
[3] 

para o gene 

PEPT2, a fim de verificar o que a falta dessa proteína poderia acarretar no transporte de 

                                                           
[3]

 Ratos nocaute são animais que passam por modificação genética intencional para interromper ou anular 

a expressão de um determinado gene. Esse tipo de modelo animal é importante para estudos mais 

detalhados sobre as funções de um gene no organismo
 
(Pilcher, 2003). 
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carnosina e outros dipeptídeos nos rins. Os autores concluíram que após a administração 

de peptídeos marcados, houve uma redução no acúmulo de peptídeos nos túbulos renais, 

confirmando o papel predominante do PEPT2 na reabsorção renal de aminoácidos e 

peptídeos, embora isso não tenha resultado em importantes mudanças na excreção renal 

de proteínas e aminoácidos livres.         

 Jappar et al. (2009), demonstraram em experimento in vitro com modelo que 

mimetiza as células do túbulo renal, que a carnosina parece ter um acúmulo substancial 

nas células renais. No entanto, a reabsorção tubular para o sangue parece ser mínima, 

pois a taxa de influxo da carnosina através das membranas apicais por meio do PEPT2 é 

bem maior em relação à taxa de efluxo através da membrana basolateral, tornando o 

transporte limitado (Figura 5). Além disso, a quantidade de carnosina que chega à 

circulação é limitada, já que está sujeita à ação das carnosinase. Sendo assim, apesar 

desse importante papel de reabsorção de carnosina nos túbulos renais pelo PEPT2, seu 

fluxo através da membrana é parcial, e quando chega à corrente sanguínea, a integridade 

da carnosina pode ser perdida pela ação da carnosinase. 
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Figura 5: Ilustração esquemática sobre o processo de reabsorção de carnosina pelo 

transportador PEPT2 nos túbulos renais. S1, S2, S3: segmentos dos túbulos renais. 

 

PHT1 e PHT2 

Pesquisas têm demonstrado que PHT1 e PHT2 são transportadores de carnosina e 

histidina, e que parecem ser expressos em humanos (Everaert et al., 2013). Botka et al. 

(2000), demonstraram alta expressão do gene do PHT1, principalmente no músculo 

esquelético, rim, coração e fígado, porém no cólon e cérebro, sua expressão é relativa 

baixa. Daniel and Kottra (2004) também demonstraram alta expressão do gene do PHT2 

(SLC15a3) no músculo esquelético. Esse gene codifica uma proteína responsável pelo 

transporte de alguns aminoácidos, oligopeptídeos e carnosina (Xiang et al., 2006; Smith 

et al., 2013).         

 Todavia, são necessários mais estudos para elucidar o papel desses 

transportadores no metabolismo da carnosina muscular, já que experimentos in vitro 

mostraram que esse dipeptídeo não é capaz de chegar à célula muscular em sua forma 

íntegra (Bauer & Schulz, 1994). Saunders et al. (2017b), mostraram não haver 

expressão gênica do PHT1 em músculo esquelético de humanos, reforçando a afirmação 

de que carnosina não pode ser transportada em sua forma intacta para o músculo 

esquelético, embora seja plausível que seu transporte ocorra para outros tecidos. Por 

último, dados recentes do nosso grupo de pesquisa, realizados com ratos nocautes para 

carnosina sintase (i.e. não são capazes de produzir carnosina e anserina nos tecidos), 

mostraram que a suplementação de ~30 dias de carnosina e anserina não resultou em 

aumento de carmosina e anserina no músculo esquelético, reforçando o fato de que esse 

dipeptideo não é absorvido de forma intacta (dados em preparação para publicação). 

 

3.5 Digestão, absorção e de carnosina e β-alanina no organismo 

 

Uma vez esclarecidas as funções das principais enzimas e transportadores 

envolvidos no metabolismo da carnosina e da β-alanina, abordaremos a seguir os 

processos metabólicos e suas etapas.                                                                                                      
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Considerando-se o início do processo como a ingestão de alimentos-fonte de 

dipeptídeos histidínicos ou de suplementos contendo β-alanina, haverá um consequente 

aumento da quantidade de β-alanina no trato gastrintestinal. Assim como ocorre com 

todos os aminoácidos e pequenos peptídeos, a digestão ocorre em maior proporção (80-

90%) no lúmen intestinal (Frenhani & Burini, 1999). No caso da carnosina e 

dipeptídeos metilados análogos (anserina e balenina), uma fração considerável já será 

hidrolisada no próprio lúmen intestinal, pois os enterócitos presentes na borda em 

escova da membrana plasmática na mucosa jejunal expressam a enzima CN2, que 

clivará a carnosina em β-alanina e histidina (Asatoor et al., 1970). Assim, a β-alanina 

tornar-se-á disponível para absorção no jejuno e no íleo, sendo posteriormente 

transportada para a circulação através de seu transportador ATB
0,+ 

 (Fei et al., 1994). No 

entanto, como dito anteriormente, a ação da CN2 no lúmen intestinal é limitada, de 

modo que parte da carnosina é transportada em sua forma intacta pelo PEPT1 para a 

corrente sanguínea (Fei et al., 1994). Portanto, o consumo de suplementos contendo β-

alanina resulta no aumento das concentrações plasmáticas de β-alanina, ao passo que o 

consumo de alimentos contendo carnosina resulta no aumento das concentrações 

plasmáticas de carnosina e β-alanina (Harris et al., 2006). O pico de β-alanina na 

corrente sanguínea ocorre cerca de 30 a 45 min após sua ingestão. Após o pico, a 

concentração de β-alanina no plasma começa a retornar aos valores basais, atingindo 

seus níveis plasmáticos pré-ingestão cerca de 3 h após a ingestão (Harris et al., 2006).   

A carnosina presente no plasma também está sujeita a sofrer hidrólise, pois o 

sangue apresenta a outra isoforma da carnosinase, a CN1 (Sale et al., 2013). Uma vez 

que a carnosina atinge a circulação, ela é clivada em β-alanina e histidina pela 

carnosinase sérica, ou permanece intacta até que seja captada pelos tecidos periféricos 

(Figura 6), podendo também ser encontrada na urina em até 5 h após sua ingestão 

(Gardner et al., 1991). 
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Figura 6: Ilustração esquemática sobre a biodisponibilidade e metabolismo da 

carnosina. 1) carnosinase jejunal; 2) carnosinase sérica; 3) carnosinase tecidual; 4) 

carnosina sintase; TauT: transportador de taurina/β-alanina; PEPT2: transportador de 

carnosina; PHT1: transportador de carnosina; Carn: carnosina; B-al: β-alanina; 

His:histidina. Adaptada de Sale et al. (2013). 
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3.6 Efeitos adversos da suplementação de β-alanina 

Doses elevadas de β-alanina estão relacionadas com a parestesia, único efeito 

indesejado que, até o momento, foi registrado após o consumo de β-alanina (Dolan et 

al., 2019). Harris et al. (2006), mostraram que a ingestão de 40 mg
.
kg

-1
 de peso corporal 

acarreta no pico plasmático de 833 ± 86 µmol·l
-1

. Já a dose de 20 mg
.
kg

-1
 de peso 

corporal apresenta pico de 373 ± 133 µmol·l
-1

 e, por último, a dose menor de 10 mg
.
kg

-1
 

de peso corporal tem pico de 40 ± 26 µmol·l
-1

.  Os autores perceberam que doses 

maiores (ex.: 40mg
.
kg

-1
) foram associadas a sintomas mais intensos e, portanto, mais 

desagradáveis e menos toleráveis, que iniciaram aproximadamente 20 min após a 

ingestão e permaneceram por até 1 h após a ingestão. De forma contrária, doses 

menores (ex.: 20 mg
.
kg

-1
), resultaram nos mesmos sintomas, mas menos intensos e mais 

toleráveis. Já doses de aproximadamente 800 mg (equivalentes a cerca de 10 mg
.
kg

-1
 de 

peso corporal) não resultaram em parestesia. Dessa forma, tal efeito indesejado pode ser 

evitado pelo simples controle do pico plasmático de β-alanina que ocorre após sua 

ingestão. 

 

Mecanismos da parestesia 

Os mecanismos moleculares da parestesia ainda não estão completamente 

elucidados. Até o momento, sabe-se que a β-alanina quando administrada por via oral, 

ativa receptores MrgprD em humanos. Os receptores MrgprD pertencem a uma extensa 

família de receptores acoplados à proteína G (GPCR), que desempenha papel 

fundamental na mediação de sinais de percepção sensorial (ex.:coceiras) (Liu et al., 

2012).  

 

Os receptores MrgprD são altamente expressos em um subconjunto de neurônios 

(receptores IB4
+
, não peptidérgicos e de pequeno diâmetro) localizados nos gânglios da 

raiz dorsal (GRD), responsáveis pela inervação da pele. Por sua vez, os GRD são 

elementos do sistema nervoso periférico, reconhecidos anatomicamente como estruturas 

encapsuladas situadas ao longo da medula espinhal (Crozier et al., 2007; Liu et al., 

2012). A β-alanina parece se ligar diretamente aos receptores MrgprD, ativando-os. 

Esses receptores causam excitabilidade nos neurônios dos GRD, refletindo em 
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percepções sensoriais na pele, tais como coceira, um dos sintomas conhecidos da 

parestesia (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 7: Mecanismo de parestesia pela β-alanina. 

 

3.7  Mecanismo de transporte da β-alanina para as células musculares, formação de 

carnosina no músculo esquelético e suas potenciais funções  

 

Como mencionado anteriormente, evidências recentes sugerem fortemente que a 

carnosina não é transportada de forma intacta pelo músculo esquelético (Bauer & 

Schulz, 1994; Saunders et al., 2017b). Da mesma maneira, o músculo esquelético não é 

capaz de produzir seus aminoácidos precursores, pois a histidina é um aminoácido 

essencial e a produção de β-alanina (que se dá em níveis de traço) parece estar 

essencialmente limitada ao fígado (Matthews & Traut, 1987). Logo, a síntese de 

carnosina é totalmente dependente da captação desses aminoácidos pelas células 

musculares (Harris et al., 2006). Portanto, após o transporte da β-alanina e histidina 

pelos seus respectivos transportadores, TauT e PHT2, a enzima carnosina sintase 

catalisa a reação de síntese de carnosina no músculo esquelético (Drozak et al., 2010). 

 Sabemos que a disponibilidade de β-alanina para o tecido muscular parece ser o 

principal fator limitante para a síntese de carnosina em humanos, o que decorre de dois 

fatores, a saber: 1) a carnosina sintase apresenta maior afinidade pela histidina (Km de 

16,8 µM) (Horinishi et al., 1978) em comparação à β-alanina (Km de 1 a 2 mM) (Ng & 

Gânglios da Raiz Dorsal (GRD) 

Medula espinhal 

β-alanina 

MrgprD 
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Marshall, 1978), e 2) a concentração plasmática e intramuscular de histidina é cerca de 

40 vezes maior do que a de β-alanina. Portanto, aumentar o aporte de β-alanina torna-se 

a maneira mais eficaz para aumentar a síntese endógena de carnosina muscular (Harris 

et al., 2006).          

 A suplementação de β-alanina aumenta em cerca de 40% a 100% o conteúdo 

intramuscular de carnosina, dependendo da dose e tempo de suplementação 

administrados (Baguet et al., 2010; Saunders et al., 2017b). Um sólido corpo de 

evidências (Derave et al., 2007; Hill et al., 2007; Stout et al., 2007; Kendrick et al., 

2008; Van Thienen et al., 2009; Baguet et al., 2010; Sale et al., 2011; Bellinger et al., 

2012; de Salles Painelli et al., 2013; Tobias et al., 2013; de Salles Painelli et al., 2014b), 

incluindo meta-análises (Hobson et al., 2012; Saunders et al., 2017a), tem apoiado a 

hipótese de que a suplementação de β-alanina é capaz de melhorar o desempenho físico, 

em especial em atividades de alta intensidade e curta duração, atividades nas quais 

ocorre a acidose muscular. Até o momento, acredita-se que a principal função da 

carnosina no músculo esquelético seja o tamponamento de ácidos, muito embora outros 

importantes papéis tenham sido atribuídos à carnosina, como a regulação da 

sensibilidade do aparato contrátil muscular ao Ca
++

 ou dos transientes de Ca
++

 (Dutka & 

Lamb, 2004) e eliminação de produtos tóxicos da peroxidação lipídica (Carvalho et al., 

2018). No entanto, as exatas funções desempenhadas pela carnosina não são totalmente 

conhecidas (Drozak et al., 2010), e a necessidade de boas evidências experimentais 

obtidas em estudos in vivo que confirmem a relevância fisiológica da carnosina e seus 

análogos ainda são necessárias (Artioli et al., 2018). A seguir, serão apresentadas as 

duas funções fisiológicas mais atribuídas (até o momento) à carnosina no músculo 

esquelético. 

 

Funções fisiológicas da carnosina no exercício de alta intensidade e na fadiga 

muscular 

Sabe-se que a acidose muscular pode contribuir significantemente para a fadiga 

durante o exercício de alta intensidade e curta duração (Fitts, 1994). Acredita-se que o 

principal mecanismo responsável pelo retardo da fadiga e melhora no desempenho após 

a suplementação de β-alanina seja o aumento da capacidade tamponante em resposta ao 

aumento do conteúdo muscular de carnosina (Harris et al., 2006; Artioli et al., 2009; 
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Artioli et al., 2010; Harris & Sale, 2012). Isso porque, a carnosina possui um anel 

imidazol cujo pKa (constante de dissociação) é ~6,83, valor condizente com as 

variações fisiológicas humanas do pH, sendo considerado, portanto, um importante 

tampão intracelular, atuando primariamente no tamponamento dos ácidos produzidos 

durante exercícios intensos (Abe, 2000; Artioli et al., 2010).     

 Além disso, é bem estabelecido que mudanças na liberação ou recaptação do 

Ca
++

 pelos retículos sarcoplasmáticos durante a contração muscular apresenta impacto 

sobre o desenvolvimento da fadiga (Lamb, 2002). Em músculos fadigados, existe 

relação entre o declínio da força e o declínio das concentrações sarcoplasmáticas de 

Ca
++

 (Favero et al., 1993). À medida que a concentração de Ca
++

 diminui, ocorre 

redução da interação do Ca
++

 com a Troponina C, levando a uma diminuição do número 

de pontes cruzadas actina-miosina, acarretando em redução na produção de força 

durante a contração, levando o músculo à fadiga (Begum et al., 2005; Allen et al., 

2008).           

 Os mecanismos relacionados aos danos musculares induzidos pelo exercício 

intenso ainda não estão totalmente elucidados. No entanto, sabe-se que a homeostase do 

cálcio intracelular é primordial para o bom funcionamento da célula (Armstrong, 1990; 

Falvo & Bloomer, 2006). Estudos demostraram que distúrbio homeostático do Ca
++

 

pode acarretar em processos auto catalíticos pela a ativação da enzima Fosfolipase A2 e 

de outras proteases sensíveis ao Ca
++

 que ocasionam diversos danos para as estruturas 

da membrana, produção de espécies reativas de oxigênio, degradação de estruturas 

proteicas, e até mesmo alteração da função mitocondrial (Jackson et al., 1984; Duan et 

al., 1990).         

 Experimentos in vitro produziram as primeiras evidências de que a carnosina 

poderia regular as concentrações de Ca
++

 no sarcoplasma (Batrukova & Rubtsov, 1997). 

Tais pesquisadores demostraram que o aumento de carnosina e anserina foram capazes 

de potencializar a liberação de Ca
++

 dos retículos sarcoplasmáticos através da ativação 

dos canais de liberação de Ca
++

 do receptor de rianodina. Estudos com fibras 

musculares “desnudas” (skinned) de ratos (Dutka & Lamb, 2004) e de humanos (Dutka 

et al., 2012) foram realizados para confirmar esses achados, porém apresentaram 

resultados divergentes. Embora o papel da carnosina em potencializar a liberação de 

Ca
++

 dos retículos sarcoplasmáticos pareça ser controverso, existe um consenso de que 
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esse dipeptídeo aumente a sensibilidade do aparato contrátil ao Ca
++

 (Dutka & Lamb, 

2004; Dutka et al., 2012).  

      

3.8 Estratégias de suplementação de β-alanina para aumentar conteúdo intramuscular 

de carnosina 

 

Ainda há muito a discutir sobre suplementação de β-alanina e conteúdo 

intramuscular de carnosina. Em um dos primeiros e mais importantes estudos sobre o 

assunto, o Professor Roger Harris e seus colaboradores demonstraram que a 

suplementação de 6,4 g
.
dia

-1
 por 4 semanas resultou no aumento de 65% (+13 mmol

.
kg

-

1
) na concentração de carnosina muscular (Harris et al., 2006)

 
. Logo depois, Hill et al. 

(2007), demonstraram aumento de 59% (19,9±1,9 para 30,1±2,3 mmol
.
kg músculo seco) 

após 4 semanas com suplementação de 5,2 g
.
dia

-1
, e quando esta foi estendida para 10 

semanas, o total de carnosina intramuscular aumentou para 80% (+34,7±3,7 mmol
.
kg 

músculo seco).         

 Stellingwerff et al. (2012), demonstraram que diferentes esquemas de 

suplementação de β-alanina aumentaram de forma similar o conteúdo intramuscular de 

carnosina, sendo a mudança absoluta linearmente associada ao total de β-alanina 

consumido. Estes dados diferem parcialmente de dados obtidos pelo nosso grupo de 

pesquisa. Em nossas observações, a suplementação de 6,4 g
.
dia

-1
 por 24 semanas 

aumentou o conteúdo de carnosina muscular de forma altamente variável. Embora todos 

os participantes desse estudo tenham experimentado algum aumento de carnosina 

intramuscular, a variação entre indivíduos foi bastante alta e não observamos associação 

com o total de β-alanina consumida (Saunders et al., 2017b). Diferentes doses 

administradas nos estudos de Stellingwerff et al. (2012) e Saunders et al. (2017b) 

sugerem que a cinética do conteúdo de carnosina muscular pode ser dependente da dose 

ingerida, e, principalmente, que as mudanças nas concentrações intramusculares de 

carnosina se apresenta de maneira individual e que, outros fatores (como por exemplo, 

estado de treinamento) podem interferir no conteúdo de carnosina muscular (Bex et al., 

2014).            

 Sabe-se que do total de β-alanina consumido e absorvido pelo organismo, ainda 

não é totalmente esclarecido em que proporção acontece o transporte e armazenamento 
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no músculo esquelético, músculo cardíaco, cérebro e outros tecidos. Estima-se que ~6% 

do total de β-alanina consumido oralmente é incorporado na forma de carnosina 

intramuscular (Stegen et al., 2013) e outra pequena porção é excretada na urina (~1,5%) 

(Harris et al., 2006; Stegen et al., 2013), porém, ainda não está claro exatamente o 

destino do restante (Stegen et al., 2013). Estudo publicado por Blancquaert et al. (2016) 

mostrou que a β-alanina é um ótimo substrato para as enzimas transaminases GABA-T 

e AGXT2, sugerindo que grande parte da β-alanina consumida seja encaminhada para 

oxidação.           

 Embora ocorra baixo uso da β-alanina consumida para formação de carnosina 

muscular, pesquisadores têm sugerido que a captação de β-alanina possa ser melhorada 

quando consumida em estado de hiperinsulinemia (Stegen et al., 2013). Isso porque, a 

captação de β-alanina para as células musculares é realizada por transporte ativo 

secundário, através do TauT, e uma vez que a insulina é capaz de aumentar a atividade 

da Na
+
/K

+
/ATPase (Rosic et al., 1985; Clausen, 2003), ela poderia estimular o TauT de 

maneira secundária, resultando na maior captação de β-alanina.    

 Estudos anteriores coordenados pelo pesquisador Paul Greenhaf demonstraram 

que outros suplementos nutricionais, creatina e carnitina, ambos também transportados 

via transporte ativo, são acumulados de forma mais eficiente no músculo esquelético 

por influência da insulina (Steenge et al., 1998; Stephens et al., 2006). Nestes estudos, 

os pesquisadores notaram que durante estado de hiperinsulinemia (~100mU/l) houve 

maior captação e consequentemente, maior conteúdo intramuscular de creatina e 

carnitina.          

 Como mencionado brevemente na introdução desse documento, o estudo de 

Stegen et al. (2013) sugere que o transporte de β-alanina para as células musculares 

também possa sofrer influência da ação da insulina. Tais pesquisadores realizaram um 

protocolo com suplementação de 3,2 g
.
dia

-1 
de β-alanina por 46 dias, no qual um grupo 

de participantes (homens e mulheres) consumiu o suplemento juntamente às refeições, 

enquanto outro grupo consumiu nos intervalos das refeições. A avaliação do conteúdo 

de carnosina muscular nos m. soleus e m. gastrocnemius, através de espectroscopia de 

prótons por ressonância magnética, mostrou que, no m. soleus, mas não no m. 

gastrocnemius, o aumento do conteúdo de carnosina muscular foi maior quando a 

suplementação de β-alanina foi realizada juntamente com refeições quando comparado 

com a ingestão do suplemento entre as refeições. Dessa forma, os autores concluíram 
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que a combinação de alta concentração plasmática de β-alanina e hiperinsulinemia 

poderia promover maior acúmulo de carnosina muscular. No entanto, o desenho do 

estudo não permitiu que essa hipótese fosse diretamente testada. Dessa forma, a 

confirmação destes achados a partir de métodos mais precisos é necessária para avaliar 

concomitantemente a cinética da β-alanina e insulina, e assim fornecer maiores 

informações acerca da captação muscular de β-alanina. Sendo assim, serão apresentados 

a seguir, os possíveis mecanismos de ação do principal transportador de β-alanina para 

o músculo esquelético, TauT, e como a insulina poderia influenciar na regulação desse 

processo. 

 

3.9 Mecanismo de ação do TauT 

 

O transporte de β-alanina através do sarcolema ocorre por meio de transporte 

ativo, mais precisamente por cotransporte. Esse sistema de transporte ocorre contra o 

gradiente de concentração, ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais 

concentrado. Essse transporte também é classificado como transporte ativo primário e 

secundário (Forrest et al., 2011). 

Nas membranas das células musculares encontra-se Na
+
/K

+
/ATPase, responsável 

pelo transporte primário dos íons Na
+
 e K

+
 através das membranas. Este transporte 

resulta na quebra de uma ligação covalente da molécula de ATP, que fornece a energia 

necessária para que o processo ocorra (Forrest et al., 2011). Durante o transporte dos 

íons Na
+
 para o meio extracelular, forma-se um gradiente de concentração de Na

+
. Esse 

excesso de Na
+
 no exterior da célula representa um potencial de energia eletroquímica, 

já que sua tendência será difundir-se para o meio intracelular. Nesse processo de 

difusão, o Na
+
 carrega consigo outras substâncias, dentre elas a β-alanina, contra seu 

gradiente de concentração (ou seja, a β-alanina se acopla ao Na
+
 para ser transportada 

para o meio intracelular (Jessen, 1994). Para que o cotransporte ocorra, é necessária a 

presença de uma proteína transportadora na membrana celular que facilite esta 

passagem. Nesse caso, o TauT (transportador dependente de Cl
-
 e Na

+
) transporta a β-

alanina, acoplada aos íons  Na
+
, para o interior da célula muscular (Jessen, 1994).  
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3.10 Insulina e regulação aguda da Na
+
/K

+
/ATPase no músculo esquelético 

Tem sido demonstrado que a insulina, hormônio produzido nas células β das 

ilhotas pancreáticas, é capaz de facilitar a captação de diversas substâncias para o 

interior de vários tipos celulares (como é o caso dos transportadores de creatina e a 

carnitina no músculo esquelético, mencionado anteriormente) (Steenge et al., 1998; 

Stephens et al., 2006).         

 Diversos fatores, agudos e crônicos, têm sido apresentados como reguladores da 

atividade da Na
+
/K

+
/ATPase no músculo esquelético (Clausen, 2003). A insulina faz 

parte de um grupo de hormônios conhecido por influenciar de forma aguda a regulação 

da Na
+ 

k
+ 

ATPase (Sweeney & Klip, 1998; Clausen, 2003). A regulação aguda da 

Na
+
/K

+
/ATPase parece envolver efeitos diretos em suas propriedades cinéticas e/ou em 

sua translocação entre a membrana plasmática e seus estoques intracelulares, e 

complexas vias de sinalização podem estar envolvidas nesse processo (Clausen, 2003). 

 Para melhor entendimento acerca de sua regulação, é necessário considerar 

alguns aspectos de sua estrutura. Basicamente, a Na
+
/K

+
/ATPase divide-se em duas 

subunidades, a saber: subunidade α e β. A subunidade α apresenta os locais de ligação 

para os íons sódio e potássio, e para o ATP, e é responsável pela atividade catalítica da 

bomba (Hundal et al., 1992). Ela apresenta várias isoformas (α1, α2, α3) e α2 é 

predominante no músculo esquelético. Já a subunidade β tem a função de transferir a 

enzima do seu local de síntese, no retículo endoplasmático, para o seu local de inserção, 

na membrana plasmática. Ela também apresenta três isoformas (β1, β2, β3) e suas 

expressões variam conforme o tecido. Curiosamente, estudos in vivo mostraram que, no 

músculo esquelético, a isoforma β1 é mais expressa nas fibras oxidativas, enquanto que 

a isoforma β2 apresenta maior expressão nas fibras glicolíticas (Hundal et al., 1992; 

Marette et al., 1993).        

 Marette et al. (1993), através de estudo com ratos, perceberam que a isoforma α2 

é preferencialmente translocada na presença de insulina. Ainda, após isolamento dos 

músculos esqueléticos, tais pesquisadores perceberam maior abundância de isoformas 

α2 e β1 na membrana plasmática, e o maior recrutamento dessas subunidades foi visto 

no m. soleus, mas não no m. gastrocnemius (este último apresenta maior expressão das 

subunidades α1 e β2). No entanto, não há dados que mostrem como acontece a atividade 

dessas isoformas no músculo vasto lateral, considerado um músculo misto por 
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apresentar ambos os tipos de fibras (Tipo I: 18 mmol
.
kg

-1
 músculo seco; Tipo II: 29 

mmol
.
kg

-1
 músculo seco) (Hill et al., 2007).  Além das evidências sobre a maior 

translocação de subunidades específicas da Na
+
/K

+
/ATPase para a membrana 

plasmática pela ação da insulina, estudos in vitro indicam que a insulina também 

aumenta a afinidade da Na
+
/K

+
/ATPase pelo Na

+
 intracelular. Sabe-se que o Na

+
 

intracelular isoladamente já e capaz e aumentar a atividade da bomba, e a insulina, de 

fato, estimula maior influxo de Na
+
, aumentando o cotransporte de outras substâncias 

para o meio intracelular (Marette et al., 1993; Sweeney & Klip, 1998; Clausen, 2003). 

 Nesse sentido, podemos concluir que a literatura ainda apresenta controvérsias 

acerca dos mecanismos envolvidos na ação da insulina sobre a Na
+
/K

+
/ATPase. Ao 

mesmo tempo em que alguns estudos in vitro têm demontrado que a insulina estimula a 

atividade da Na
+
/K

+
/ATPase através do aumento da afinidade do Na

+
 intracellular, 

outros demonstraram que sua ação está relacionada com o aumento da sua Vmax, 

sugerindo fortemente que a ação da insulina ocorre de acordo com a espécie e com o 

tecido em que ela está envolvida.  
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4-  MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Participantes 

Este estudo foi realizado no Laboratório de Investigação em Diabetes e 

Metabolismo (LIMED), na Universidade Estadual de Campinas, e na Universidade de 

São Paulo. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (#1185971- Anexo 1). Os critérios de inclusão foram: 

homens onívoros, ativos fisicamente, com idade entre 18 e 35 anos. Os critérios de 

exclusão foram: uso de suplementos alimentares contendo β-alanina nos últimos 6 

meses, diabetes ou uso de drogas que interferem na sensibilidade à insulina ou na 

secreção de insulina. Quarenta e oito indivíduos se candidataram e foram avaliados 

quanto sua elegibilidade, sendo que 24 preencheram todos os critérios necessários. 

Destes, 14 concordaram em participar do estudo. Dois sujeitos não completaram o 

estudo por motivos pessoais. Assim, 12 participantes completaram o estudo (idade: 

27±5 anos, massa corporal: 79,6±7,4 kg, altura: 1,80±0,06 m, ingestão de β-alanina na 

dieta: 482±377 mg
.
dia

-1
). 

 

4.2 Desenho experimental 

O estudo seguiu desenho crossover e contrabalanceado. Os participantes 

compareceram ao laboratório em dois dias diferentes, separados por um período de 10 

semanas de washout, para realização dos ensaios que consistiam em infusão intravenosa 

de β-alanina em duas condições distintas: alta insulina (AI) e baixa insulina (BI). A 

ordem dos ensaios foi selecionada aleatoriamente, porém não houve cegamento dos 

pesquisadores e dos participantes, pois isso não seria possível devido às diferentes 

configurações necessárias para a infusão de insulina e glicose. No entanto, todas as 

amostras foram analisadas com devido cegamento dos pesquisadores. Amostras de 

músculo esquelético foram coletadas antes e 30 min após o período de infusão para a 

determinação do conteúdo de β-alanina e carnosina muscular. Coletas sanguíneas foram 

realizadas antes, durante e após o período de infusão para determinação das 

concentrações plasmáticas de insulina e β-alanina. Uma amostra de urina foi coletada 

antes do período de infusão, com o participante ainda em jejum, e coleta de urina 24 h 

foi realizada a partir da primeira urina após o início do período de infusão. 



45 
 

4.3 Ensaios principais 

Os participantes chegaram ao laboratório após um período de jejum de 12 h e 24 

h sem consumir alimentos contendo carnosina (carnes, peixes e aves). No primeiro dia, 

o peso corporal e a estatura foram aferidos para calcular a área de superfície corporal, 

um parâmetro necessário para o cálculo das taxas de infusão de insulina e glicose. Antes 

da infusão, os participantes foram solicitados a esvaziar suas bexigas e coletar uma 

amostra de urina, que foi armazenada a -80°C para posterior análise de β-alanina. Os 

participantes foram então acomodados em um leito hospitalar para a inserção de 

cânulas. No ensaio AI, duas cânulas foram inseridas em diferentes veias do braço direito 

para a infusão de insulina e β-alanina, enquanto duas cânulas foram inseridas em 

diferentes veias do braço esquerdo para infusão de glicose e coleta sanguínea. No ensaio 

BI, apenas β-alanina foi infundida; portanto, apenas uma cânula foi inserida no braço 

direito para a infusão de β-alanina e uma cânula no braço esquerdo para coleta 

sanguínea. O sistema de coleta sanguínea foi mantido permeável com infusão de 

solução salina, e uma manta térmica a 55°C foi colocada no braço esquerdo para 

arterialização venosa do sangue (Gallen & Macdonald, 1990).   

 Após a inserção das cânulas, uma amostra muscular foi retirada do m. vastus 

lateralis por meio de biópsia por agulha de sucção para determinação de β-alanina e 

carnosina. Após a biópsia, iniciou-se o período de infusão de β-alanina por 150 min 

com/sem insulina e glicose. Amostras de sangue foram coletadas para análise de β-

alanina e insulina nos seguintes momentos: antes (0), 10, 30, 60, 90, 120 e 150 min após 

o início da infusão e 30 min (180) após o término da infusão. A avaliação subjetiva da 

parestesia foi realizada usando uma escala de 0 a 3 pontos nesses mesmos momentos. 

Biópsia muscular foi realizada 30 min após o término da infusão, a fim de dar tempo 

suficiente para a infusão de β-alanina ser incorporada nos tecidos corporais. No ensaio 

AI, a infusão de insulina e glicose foi mantida por 30 min após o término da infusão de 

β-alanina, a fim de permitir que a insulina desempenhasse seu papel putativo de 

estimular a captação de β-alanina pelo músculo esquelético.     

 Ao deixar o laboratório, todos os participantes receberam um recipiente e foram 

instruídos a coletar a urina durante as próximas 24 h e não consumir alimentos ricos em 

carnosina durante esse período. No dia seguinte, o volume total de urina foi aferido com 

o auxílio de cilindros de medição, e a urina foi homogeneizada e armazenada em duas 
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alíquotas de 50 ml a -80°C até o momento da análise. A figura 8 ilustra o desenho 

experimental do estudo. 

 

Figura 8: Desenho experimental do estudo. A insulina foi infundida apenas no ensaio 

com alta insulina (AI), enquanto que, a β-alanina foi infundida em ambos os ensaios 

com alta e baixa insulina. A coleta de duas amostras de urina (uma amostra no ponto de 

tempo "zero" e uma amostra de 24 h a partir da primeira urina após o ponto de tempo 

"zero") não foi representada por uma questão de clareza. 

 

4.4 Infusão de insulina e glicose 

Insulina e glicose foram infundidas apenas no ensaio AI, seguindo os 

procedimentos descritos por DeFronzo et al. (1979) para realização do clamp 

euglicêmico hiperinsulinêmico. As taxas de infusão de insulina e glicose foram 

calculadas de acordo com a área de superfície corporal dos participantes. A insulina foi 

então infundida na taxa constante de 40mU
.
m

2.
min

-1
 para atingir a concentração alvo de 

~100µU
.
ml

-1
. A infusão de glicose a 10% iniciou juntamente com a infusão de insulina 
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e foi ajustada a cada 5 min para manter as concentrações de glicose sanguínea entre 70-

100 mg
.
dl

-1
, conforme descrito por (DeFronzo et al., 1979) 

 

4.5 Infusão de β-alanina 

β-alanina em pó comercialmente disponível (> 99% de pureza; Sigma-Aldrich) 

foi utilizada. Antes de iniciar este estudo, nós desenvolvemos um protocolo para 

padronização da esterilização da β-alanina por meio de radiação gama (irradiador 

multiuso 
60

Co - IPEN-CNEN/SP, Brasil), a fim de garantir a segurança e a 

funcionalidade da β-alanina durante o processo de infusão (Goncalves et al., 2019). A 

β-alanina esterilizada foi diluída em 500 ml de solução salina. As taxas de infusão de β-

alanina foram ajustadas de acordo com o peso corporal de cada indivíduo, totalizando 

0,11g
.
kg

-1
 durante os 150 min de infusão. Esse valor foi determinado como limite 

superior tolerável de parestesia a partir de um estudo piloto. A β-alanina foi infundida 

progressivamente a cada 5 min durante os primeiros 20 min, utilizando as seguintes 

taxas: 0,25, 0,50, 0,60 e 0,70 mg
.
kg

-1.
min

-1
 até atingir a taxa constante de 0,80 mg

.
kg

-

1.
min

-1
 durante os 130 min restantes do estudo, totalizando 150 min de infusão de β-

alanina. A média±SD da taxa de infusão de β-alanina foi de 60,6 ± 5,7 mg
.
kg

-1.
min

-1
, e a 

média±SD do total β-alanina infundida foi de 9,16 ± 0,78 g. 

 

4.6 Biópsia muscular por agulha de sucção 

 

Os participantes foram submetidos a biópsias musculares (antes e após a 

infusão) usando a técnica de biópsia por agulha percutânea (Bergstrom, 1975), com 

sucção (Neves et al., 2012), a fim de obter uma amostra de ~100 mg da porção média 

do m. vastus lateralis. Os participantes foram orientados a deitar-se em uma maca, 

mantendo os joelhos estendidos e a musculatura relaxada. Todos os procedimentos 

foram realizados por um médico treinado especificamente para a técnica. 

Primeiramente, foram realizadas assepsia e antissepsia da perna padronizada e, em 

seguida, foram administrados 3 ml de xilocaína a 2% para anestesia local. A aplicação 

do anestésico foi realizada com agulhas hipodérmicas descartáveis, de forma 

subcutânea. Após anestesia local, foi realizada a incisão de ~1 cm para a entrada da 
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agulha de biópsia no tecido muscular (corte na pele e na fáscia) com lâmina de bisturi 

esterilizada e descartável. A agulha de biópsia, previamente limpa em solução 

bactericida e esterilizada em autoclave, foi então inserida através do orifício gerado pela 

incisão. Após uma sucção, aplicada na extremidade superior externa da agulha por uma 

seringa de 60 ml, a amostra de músculo foi succionada para o interior da agulha e 

cortada pela lâmina interna da agulha. Após a retirada da agulha, a incisão foi fechada 

com bandagem esterilizada e coberta com uma pequena atadura para prevenir o seu 

desprendimento. Imediatamente após a coleta da amostra, sangue, gordura e tecido 

conjuntivo foram removidos. As amostras foram congeladas e armazenadas em 

nitrogênio líquido para posterior análise. 

 

 

4.7 Determinação de insulina e β-alanina plasmáticas  

 

Amostras de sangue foram coletadas a vácuo em tubos  contendo ativador de 

coágulo para determinação de insulina plasmática, e K3-EDTA (BD Vacutainer®) para 

determinação de β-alanina. As amostras destinadas à análise de insulina foram mantidas 

em temperatura ambiente até o final do procedimento de infusão e, em seguida, levadas 

imediatamente ao Laboratório Central do Hospital das Clínicas para processamento e 

análise pelo método imunofluorométrico. As amostras destinadas para análise de β-

alanina foram imediatamente centrifugadas e os plasmas armazenados a -80°C para 

posterior análise. 

 

4.8 Determinação de β-alanina e carnosina muscular, β-alanina plasmática e urinária 

por HPLC-ESI 
+
-MS/MS 

Vinte microlitros de plasma foram extraídos em 980 μl de tampão de extração 

(metanol:acetonitrila:água 5:3:2 v/v). Os extratos foram vortexados por 10 min 

(intercalados por períodos de 30 seg) e centrifugados a 10.000 g por 10 min a 4°C 

(Nemkov et al., 2015). Os sobrenadantes foram armazenados a -80°C para posterior 

análise.        

 Aproximadamente 3-4 mg de músculo liofilizado foram transformados em pó e 

desproteinizados com HClO4 a 0,5 M. Posteriormente, foram vortexados durante 15 min 
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(intercalados por períodos de 30 seg) e centrifugados a 5.000 g a 4°C por 3 min 

(Dunnett & Harris, 1997). As amostras foram neutralizadas com KHCO3 a 2,1 M, 

centrifugadas a 5.000 g a 4°C por 3 min, e os sobrenadantes armazenados a -80°C para 

posterior análise.         

 As amostras de urina pura foram diluídas em água (1:100 v/v) para análise. 

 Os padrões e as amostras de plasma, músculo e urina foram quantificados em 

duplicata e analisados por HPLC-ESI
+
-MS/MS on-line, utilizando Carnosina-d4 (CAR-

d4) como padrão interno (Carvalho et al., 2018).      

 As análises foram realizadas em um espectrômetro de massa triplo quadrupolo 

API 6500 (Sciex, Washington D.C., WA), utilizando monitoramento de reação 

selecionada (SRM). Para injeção da amostra, foi utilizado um sistema de HPLC 

(Agilent Technologies, Santa Clara, CA) equipado com um amostrador automático 

(1200 - alto desempenho), um forno de coluna a 45°C (1200 G1216B), uma válvula de 

comutação de fluxo de alta pressão automatizada, uma bomba binária 1200 SL, uma 

bomba isocrática Shimadzu10-AVp (Shimadzu, Tóquio, Japão) e limpeza em duas 

colunas: coluna Kinetex C18 (100×4.6mm; diâmetro de partícula de 2,6 μm 

(Phenomenex, Torrance, CA) e Coluna Kinetex C18 (100 x 2,1 mm; diâmetro de 

partícula 2,6 µm (Phenomenex, Torrance, CA). A fase móvel consistiu em 5 mM de 

acetato de amônio pH 5,5 (A) e acetonitrila (B). Antes do uso, ambas as soluções foram 

filtradas através de uma membrana PVDF de 0,22 μm (Millipore, Bedford, MA). A 

condição de separação foi: de 0 a 6 min, 10% de acetonitrila e 150 μl/min; de 6 a 10 

min, 10-90% de acetonitrila e 150-300 μl/min; de 10 a 15 min, 90% de acetonitrila e 

300 μl/min; de 15 a 20 min, 90-10% de acetonitrila e 300-150 µl/min permitindo que a 

primeira coluna fosse reequilibrada até 30 min. Uma válvula de comutação de fluxo de 

alta pressão composta de 2 posições e 6 portas foi inserida entre as duas colunas. A 

válvula descartou o eluente da primeira coluna até 3 min de corrida enquanto mantinha 

a segunda coluna suprida com uma solução de água: acetonitrila (9:1, v/v) a um fluxo 

constante de 100 μl/min, usando uma bomba isocrática AVp - Shimadzu 10. Após 3 min 

de funcionamento, a válvula trocou a posição, permitindo que o eluente da primeira 

coluna entrasse na segunda coluna. Após eluição da segunda coluna, as amostras foram 

injetadas no espectrômetro de massa. Após 14 min de corrida, a válvula retornou à 

posição inicial, permitindo que ambas as colunas fossem reequilibradas.   

 β-alanina e carnosina foram analisadas por ionização por electrospray (ESI) no 
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modo positivo, e a detecção foi feita usando monitoramento de reação selecionada 

(SRM) no espectrômetro de massas triplo quadrupolo API 6500. Turbo Ionspray 

Voltage foi mantido em 5500 V, cortina de gás a 15 psi e o nebulizador e gás auxiliar a 

50 psi. A temperatura foi ajustada para 500°C e a pressão de nitrogênio na célula de 

colisão foi ajustada para alta. A relação sinal/ruído (S/R) de ≥ 7 foi utilizada como 

critério de quantificação. As transições S/R para β-alanina, carnosina e CAR-d4 foram 

monitoradas usando um tempo de permanência de 150 ms.     

 β-alanina não foi derivatizada antes da análise e as transições de SRM 

monitoradas foram m/z 90 → 72 (transições de quantificação), m/z 90 → 45 e m/z 90 

→ 30 (transições de confirmação). A transição de quantificação m/z 90 → 72 é 

exclusiva da β-alanina e pode ser usada para diferenciar os isômetros α e β (Parker & 

Hercules, 1985). As transições de SRM monitoradas para carnosina foram m/z 227 → 

110 (transições de quantificação) e m/z 227 → 210 (transições de confirmação). As 

transições de SRM monitoradas para CAR-d4 foram m/z 231 → 110 (transições de 

quantificação) e m/z 231 → 214 (transições de confirmação). 

 

4.9 Escala de avaliação de parestesia 

A presença e a intensidade da parestesia foram avaliadas nos seguintes 

momentos: antes da infusão, 10, 30, 60, 90, 120, 150 min após o início da infusão e 30 

min após o término da infusão, utilizando uma escala de 0 a 3 adaptada de Lingjaerde et 

al. (1987) (Figura 9). 
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Figura 9: Escala adaptada de parestesia. 

 

4.10 Avaliação da ingestão de β-alanina na dieta 

Os participantes preencheram diários alimentares em 3 dias não consecutivos 

(dois dias da semana e um final de semana) seguindo as instruções de uma nutricionista 

previamente treinada. A ingestão de β-alanina através do consumo de peixes, aves e 

carnes foi estimada a partir de dados de Jones et al. (2011). 

 

4.11 Análise Estatística 

Os dados são apresentados como média±DP (com intervalo de confiança de 95% 

- IC 95%), e foram analisados no software estatístico SAS (v. 9.3; SAS Institute, Cary, 

NC). O teste de Shapiro-Wilk foi usado para verificar se os dados estavam normalmente 

distribuídos, exceto para os dados que foram analisados usando modelo misto, um 

procedimento robusto para lidar com potenciais diferenças na distribuição de dados, 

pois permite a inclusão de fatores aleatórios e modelagem da estrutura de covariância. 

Análise de modelo misto foi usada para comparar o conteúdo muscular de β-alanina e 
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carnosina entre as condições, bem como para comparar as concentrações plasmáticas de 

β-alanina, insulina e as taxas de parestesia entre as condições. Condição (AI e BI) e 

tempo foram considerados fatores fixos e os participantes foram considerados fatores 

aleatórios. Ajuste de Tukey-Kramer foi realizado fazer para comparações múltiplas 

sempre que valor de F significante foi obtido. A área sob a curva (AUC) foi calculada 

usando o método trapezoidal. Teste t pareado foi usado para comparar as mudanças 

absolutas (Δ após-antes da infusão) entre as condições (AI vs BI) para β-alanina 

muscular, carnosina muscular e AUC de insulina plasmática e β-alanina plasmática. O 

teste de Wilcoxon foi usado para comparar a concentração de β-alanina na urina 24 h 

entre as condições. Effect size (ES) (Cohen D) foi calculado para análises intra-ensaio 

(antes e após a infusão) e entre as condições para β-alanina muscular e entre as 

condições para carnosina muscular ((Média1 - Média2)/SDpooled) (Howell,  2011). 

Significância estatística foi aceita em p≤0,05. 
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5- RESULTADOS  

5.1 Concentrações plasmáticas de insulina 

A figura 10 apresenta as concentrações plasmáticas de insulina durante ambos os 

ensaios (AI e BI). Efeito principal de tempo (F=28,77; p<0,0001), efeito principal de 

condição (F=294,2; p<0,0001) e interação condição-tempo (F=23,99; p<0,0001) foram 

observados. As comparações múltiplas mostraram que os níveis de insulina foram 

significantemente maiores no ensaio AI do que no ensaio BI em todos os pontos do 

tempo (todos p<0,0001), exceto no tempo zero (t =-0,24; p=0,80; IC=-28,71 a 24,96). 

Foi observada AUC significantemente maior no ensaio AI em comparação ao BI 

(p<0,0001; 95%; CI=8596-13112). Não houve diferença intra-grupo nos pontos do 

tempo no ensaio BI (todos p>0,05), enquanto que no ensaio AI, todos os pontos do 

tempo foram significantemente maiores do que o tempo zero (todos p<0,0001). 

 

Figura 10: Concentrações plasmáticas de insulina durante 180 min de infusão 

intravenosa de alta insulina (AI) ou em condição de baixa insulina (BI). Valores são 

apresentados como média±DP (n=12). *p<0,001, AI significativamente maior do que 

BI. AUC: área sob a curva (p<0,0001). 

 

5.2 Concentrações plasmáticas de β-alanina  

A Figura 11 apresenta as concentrações plasmáticas de β-alanina durante ambos 

os ensaios. Efeito principal de tempo (F=38,56; p=0,0001) e interação condição-tempo 
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(F=2,29; p=0,03) foram observados. No entanto, não houve efeito principal de condição 

(F=1,64; p=0,20). As comparações múltiplas não mostraram diferença significante entre 

todos os pontos do tempo entre os ensaios (todos p>0,05). Da mesma maneira, não 

foram observadas diferenças significantes na AUC entre os ensaios (p=0,49; IC 95%=    

-76239 a 148711). 

 

Figura 11: Concentrações plasmáticas de β-alanina e área sob a curva (AUC) durante 

180 min de infusão intravenosa de insulina (AI) ou condição de baixa insulina (BI). 

Valores estão apresentados como média±DP (n=12). 

 

5.3 Influência da insulina no conteúdo de β-alanina muscular 

A Figura 12 apresenta o conteúdo de β-alanina muscular antes e após o período 

de infusão em ambos os ensaios. Aumento de 2,9 vezes no conteúdo de β-alanina 

muscular foi observado após infusão no ensaio AI, e aumento de 2,6 vezes foi 

observado no ensaio BI (efeito principal de tempo: F=157,4; p<0,0001). No entanto, 

não houve efeito principal de condição (F=0,01, p=0,92) ou interação condição-tempo 

(F=0,04; p=0,85). As comparações múltiplas mostraram que o conteúdo de β-alanina 

muscular não foi diferente entre os ensaios no tempo zero (t=0,95; p=0,77; IC 95% =           

-0,35 a 0,68). Da mesma maneira, as mudanças absolutas (Δ após-antes da infusão) não 

foram diferentes entre os ensaios (t=0,20; p=0,84; IC 95%= -2,00 a 2,43). ES grande foi 

observado intra-ensaio (antes e após a infusão) em ambos os ensaios (AI= 2,46; 

BI=2,43), enquanto que ES pequeno foi observado entre os ensaios (0,12). 
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Figura 12: Conteúdo de β-alanina muscular antes e após infusão intravenosa de β-

alanina e mudanças absolutas (Δ após-antes da infusão) no conteúdo de β-alanina 

muscular nos ensaios AI e BI. Valores são apresentados como média±DP (n=12).            

* p<0,001, após infusão significantemente maior do que antes da infusão. AI: alta 

insulina; BI: baixa insulina. 

 

5.4 Conteúdo de carnosina muscular 

A figura 13 apresenta o conteúdo de carnosina muscular antes e após a infusão 

de β-alanina em ambos os ensaios. Não houve alterações significantes no conteúdo de 

carnosina muscular entre os ensaios (efeito principal de tempo: F=3,39; p=0,08; efeito 

principal de condição: F=0,10; p=0,75; interação condição-tempo: F=1,84; p=0,18). Da 

mesma maneira, as mudanças absolutas não foram significantes entre os ensaios 

(t=1,17; p=0,25; IC 95%= -35,51 a 125,7). ES pequeno foi observado entre os ensaios 

(ES=0,44). 
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Figura 13: Conteúdo de carnosina muscular antes e após a infusão intravenosa de β-

alanina e mudanças absolutas (Δ após-antes da infusão) no conteúdo de β-alanina 

muscular nos ensaios AI e BI. Valores são apresentados como média±DP (n=12).                 

AI: alta insulina; BI: baixa insulina. 

 

5.5 Conteúdo de β-alanina na urina 

Análise no HPLC-ESI 
+
-MS/MS não pôde ser realizada em duas amostras de 

urina de 24 horas na condição AI, e em três amostras de urina de 24 horas na condição 

de BI. O conteúdo de β-alanina estava abaixo do limite de detecção em todas as 

amostras de urina coletadas antes da infusão em ambos os ensaios. No entanto, 

quantidades elevadas de β-alanina foram quantificadas nas amostras de urina 24 h após 

a infusão. Não houve diferença significante entre os ensaios (t=0,10; p=0,92; IC= -2,84 

a 2,60) (Figura 14). 
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Figura 14: Conteúdo de β-alanina na urina 24 h após o período de infusão nos ensaios 

AI (n=10) e BI (n=9). Valores são apresentados como média±DP. AI: alta insulina; BI: 

baixa insulina. 

 

5.6 Parestesia 

Efeito principal de tempo (F=17,36; p<0,0001) foi observado nos sintomas 

autorreferidos de parestesia durante os ensaios. Entretanto, não houve diferença 

significante entre as condições (efeito principal de condição: F=0,17; p=0,68) ou 

interação condição-tempo (F=1,96; p=0,06). A Tabela 3 apresenta mediana, desvio 

padrão, valores mínimos e máximos para pontuações de classificação de parestesia 

durante ambos os ensaios. 
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Tabela 3: Mediana, desvio padrão, valores mínimos e máximos para pontuações de 

classificação de parestesia nos ensaios de baixa e alta insulina. 

  

Tempo (min) 

0 10 30 60 90 120 150 180 

Baixa insulina         

Mediana 0 1,5 1 0 0 0 0 0 

Desvio padrão 0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0 0 

Min-Max 0-0 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-0 0-0 

         

Alta insulina         

Mediana 0 1 1 1 0 0 0 0 

Desvio padrão 0 0,7 0,7 0,6 0,5 0 0 0 

Min-Max 0-0 0-2 0-2 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 
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6- DISCUSSÃO 

A β-alanina é transportada para o músculo esquelético pelo seu transportador 

TauT, uma proteína dependente de Cl
- 
e Na

+
, que cotransporta β-alanina, Cl

-
 e Na

+
 para 

as células musculares na proporção de 1:1:2 (Jessen, 1994; Anderson et al., 2008). 

Estudos in vitro indicam que a insulina aumenta a afinidade da Na
+
/K

+
/ATPase para o 

Na
+
 intracelular, aumentando assim o influxo de Na

+
 e o cotransporte de outras 

substâncias para as células (Sweeney & Klip, 1998). Uma vez que a Na
+
/K

+
/ATPase 

tem sua atividade estimulada pela insulina (Sweeney & Klip, 1998), tem sido 

hipotetizado que concentrações elevadas de insulina poderiam estimular a atividade do 

TauT, aumentando assim o cotransporte de β-alanina no músculo esquelético e 

consequentemente, a síntese de carnosina intramuscular (Stegen et al., 2013). Neste 

estudo, nós buscamos testar, em humanos, se a hiperinsulinemia poderia estimular 

maior transporte de β-alanina no músculo esquelético e maior retenção corporal de β-

alanina. Nossos resultados claramente desafiam essa hipótese, uma vez que mostramos 

concentrações similares de β-alanina tanto no plasma, durante o período de infusão, 

quanto no músculo esquelético, após a infusão. Da mesma maneira, a insulina não 

afetou a retenção corporal de β-alanina, avaliada pelo conteúdo de β-alanina na urina 

coletada durante as 24 h após o período de infusão.      

 Stegen et al. (2013) mostraram que a suplementação crônica de 3,2 g
.
dia

-1
 de β-

alanina por 46 dias aumentou significantemente a concentração de carnosina muscular 

(avaliada por espectroscopia de prótons por ressonância magnética, um método de baixa 

validade; Eira-Silva et al., sob revisão) no grupo que suplementou β-alanina junto com 

as refeições quando comparado ao grupo que consumiu β-alanina entre os intervalos das 

refeições. Embora esse estudo não tenha sido projetado para avaliar o transporte de β-

alanina, o aumento de carnosina muscular foi atribuído à ação estimulante da insulina 

no transporte de β-alanina para o músculo esquelético. No entanto, tal efeito foi 

observado apenas no m. soleus, mas não no m. gastrocnemius, aumentando assim a 

incerteza sobre os efeitos supostamente estimulantes da insulina no transporte de β-

alanina. Nossos resultados também estão em contraste com estudos anteriores que 

mostraram os efeitos estimulatórios da insulina no transporte de outras pequenas 

substâncias também utilizadas como suplementos alimentares, a saber, creatina e 

carnitina, que também são transportadas via transportadores com ações secundárias à 



60 
 

Na
+
/K

+
/ATPase (CreaT e OCTN2, respectivamente) (Steenge et al., 1998; Stephens et 

al., 2006).           

 O mecanismo pelo qual a insulina é capaz de aumentar o cotransporte de 

substratos para as células ainda é controverso (Longo, 1996). Experimentos in vitro 

demonstraram que a insulina pode estimular a Na
+
/K

+
/ATPase em diferentes células e 

tecidos; no entanto, o modo de ação parece ser tecido- e espécie-específicos (Longo, 

1996). Estudos com m. sartorius de sapo (Moore, 1973) e m. soleus de rato (Clausen & 

Kohn, 1977) sugerem que a insulina estimula a atividade da bomba aumentando a 

afinidade do Na
+ 

intracelular. Por outro lado, Longo (1996) demonstrou, em cultura de 

fibroblastos de humanos, que a insulina aumentou a atividade da Na
+
/K

+
/ATPase e o 

cotransporte Na
+
/ K

+
/Cl

-
 pelo aumento da Vmax dos transportadores, porém sem afetar o 

Km. Isto é particularmente importante, pois se os efeitos estimulatórios da insulina 

ocorrem através da redução do Km ou pelo aumento da Vmax, é esperado que o transporte 

mais eficiente ocorra em condições diferentes: 1) se a insulina age na redução do Km, o 

transporte mais eficiente provavelmente ocorre quando as concentrações do substrato 

estão abaixo dos níveis de saturação do transportador; 2) se a ação da insulina for pelo 

aumento da Vmax, a maior eficiência do transporte provavelmente ocorre quando as 

concentrações do substrato estão em níveis de saturação ou acima dele.  

 Neste estudo, fomos capazes de testar se a insulina poderia estimular o 

transporte de β-alanina particularmente devido a um aumento da Vmax do TauT. Nossa 

abordagem foi muito semelhante ao estudo realizado por Stephens et al. (2006). Tais 

pesquisadores infundiram doses suprafisiológicas de carnitina (~500 μmol
.
l
-1

) em 

condições de alta e baixa insulina plasmática, e observaram aumento da captação de 

carnitina sob estado de hiperinsulinemia quando comparado ao estado de insulina basal. 

As concentrações suprafisiológicas de carnitina certamente excederam a capacidade de 

transporte de OCTN2 (Km 4,3 µmol
.
l
-1

), sugerindo que a insulina melhorou a eficiência 

de captação de carnitina via aumento de Vmax do OCTN2, com um efeito secundário ao 

aumento da atividade da Na
+
/K

+
/ATPase e maior influxo de Na

+
. No nosso estudo, as 

concentrações saturantes de β-alanina plasmática também foram usadas para garantir 

que pudéssemos medir claramente as diferenças no conteúdo de β-alanina muscular 

antes e após a infusão. Em nossas condições experimentais, as concentrações de β-

alanina notavelmente elevadas (~3000-4000 µmol
.
l
-1

) certamente excederam a 

capacidade máxima do TauT (cujo suposto Km é ~100 vezes menor), significando que 
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qualquer aumento no transporte de β-alanina seria devido ao aumento da Vmax do 

transportador. Como não mostramos diferenças significantes entre os ensaios AI e BI, 

parece seguro afirmar que a insulina não estimula o transporte de β-alanina para o 

músculo esquelético ou outros tecidos corporais, pelo menos não pelo aumento da Vmax 

do TauT.          

 A fim de obter mais informações sobre o possível estímulo da insulina no 

transporte de β-alanina em concentrações abaixo dos níveis de saturação do TauT, 

decidimos observar os 10 min iniciais da infusão de β-alanina. Uma vez que as taxas de 

infusão começaram baixas e aumentaram durante os primeiros 20 min de infusão, 

provavelmente as concentrações plasmáticas de β-alanina estavam abaixo da Vmax do 

TauT nos primeiros 10 min (ver figura 3). Para minimizar as chances de erro do tipo II, 

intencionalmente optamos por um teste inferencial liberal e realizamos um teste t de 

amostras pareadas para verificar se houve diferença entre AI e BI nas concentrações 

plasmáticas de β-alanina no décimo minuto de infusão, porém nenhuma diferença 

significante foi observada (p=0,12). Portanto, também não fomos capazes de fornecer 

evidências de que a insulina estimula o transporte de β-alanina via aumento da afinidade 

do TauT pela β-alanina (ou seja, redução do Km). Embora se possa argumentar que 10 

min podem ser pouco tempo para observar um efeito mensurável da insulina na 

captação de β-alanina, evidências indicam que a insulina estimula o aumento da 

atividade da Na
+
/K

+
/ATPase em poucos minutos (Longo, 1996; Clausen, 2003). No 

entanto, sabemos que é importante ter cautela ao interpretar esse achado, uma vez que 

nosso estudo não foi especificamente projetado para testar os efeitos estimulatórios da 

insulina no Km do TauT.       

 Estudos farmacocinéticos anteriores mostraram taxas elevadas de retenção 

corporal (~97%) quando doses típicas de β-alanina são ingeridas por via oral, 

juntamente com pequenas perdas na urina (Harris et al., 2006). Por outro lado, a taxa de 

conversão de β-alanina em carnosina no músculo esquelético é bastante pequena, não 

excedendo ~6% da β-alanina ingerida ao longo de um período de suplementação 

(Blancquaert et al., 2016; Saunders et al., 2017b). Em conjunto, eses resultados 

sugerem que a maior limitação para a síntese de carnosina intracelular é a atividade da 

emzima carnosina sintase, e não o transporte de β-alanina, pelo menos quando há 

disponibilidade suficiente de β-alanina para as células musculares. Isto foi demonstrado 

em um estudo de cultura de células, no qual o excesso de disponibilidade de β-alanina 
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levou à saturação da carnosina sintase (Km ~1-2 mM) (Horinishi et al., 1978; Ng & 

Marshall, 1978), tornando-a o fator limitante da taxa de conversão de β-alanina em 

carnosina (Bakardjiev & Bauer, 1994). Com isso, é questionável se o aumento da 

captação de β-alanina no músculo esquelético resultaria em maior síntese de carnosina 

se tal efeito não mudasse a atividade da carnosina sintase. Dessa maneira, qualquer 

efeito da insulina na absorção de β-alanina quando as concentrações de β-alanina não 

excedem a Km do TauT pode ser, provavelmente, de relevância clínica limitada.  

 A principal limitação desse estudo foi o uso de concentrações suprafisiológicas 

de β-alanina. Apesar da limitada validade externa, as condições aqui criadas permitiram 

o controle rigoroso das variáveis e o adequada verificação dos conceitos que sustentam 

os possíveis efeitos estimulatórios da insulina na captação de β-alanina.  

 

7- CONCLUSÃO 

 O presente estudo mostrou que a hiperinsulinemia não aumentou a eficiência da 

captação de β-alanina nas células musculares e nem a retenção corporal de β-alanina 

durante a infusão intravenosa aguda de β-alanina, pelo menos quando as concentrações 

de β-alanina excedem a Vmax do TauT. Embora nossos dados sugiram que a mesma falta 

de efeito ocorre quando as concentrações de β-alanina estão abaixo da Vmax do TauT, 

mais estudos especificamente projetados para abordar essa questão são necessários. 

Nossas descobertas sugerem que as estratégias de suplementação de β-alanina que 

manipulam as concentrações de insulina provavelmente têm uma relevância clínica 

limitada. 
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8- ANEXO 

8.1 Anexo A  

Comprovante de aprovação do Comitê de Ética. 
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9- APÊNDICE 

9.1 Apêndice A 
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