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Sarcopenie
• Healthy ageing (WHO): 

the process of 
developing and 
maintaining the 
functonal ability that 
enables wellbeing in 
older age.

• Sarcopenia-ztráty 
svaloviny a funkce s 
věkem

• Od 40-50 let pokles cca 
o 8% za dekádu  

• protein turnover: 



Sarcopenie

• Pokles postprandiální 
MPS

• Digesce a absorpce 
proteinů

• Redukce nutritvního 
flow (inzulin,  capillary 
recruitment)

• Redukce anabolických 
signálních kaskád 
(rapamycin,  mTOR)





Anabolická rezistence kritcky nemocných

• Věk: chybí stmulace MPS (AMK) po jídle,  i.v. 
• Horší sensitvita anabolických signálů (mTOR) 
• Inzulinorezistence- netlumí se MPB
• Imobilita- pokles MPS již za týden po imobilizaci
• klesá nutritvní fow (inzulinem mediovaná 

vazodilatace,  snížená citlivost GLUT4)
• Stresový metabolismus- katabolické hormony,  

cytokiny- nárůst MPB
• Zánět



Hydroxymethylbutyrate HMB

• Metabolit ess AMK leucinu
• Anabolický efekt ve stmulaci proteosyntézy
• Antkatabolický efekt leu v tlumení MPB ve vysokých 

hladinách (10mM/l)- za tento efekt je odpovědný 
metabolit leu HMB

• Nissen et al 1996: suplementace HMB tlumí MPB,  
zrychluje regeneraci svalů po zátěži (trénink),  zvyšuje sval 
sílu,  LBM  (u zdravých)

• Suplementace dále u pacientů s tumorózní kachexií,  
stařecké sarcopenie,  po imobilizaci

• U kritcky nemocných pacientů – nejednotné výsledky 
studií,  vliv na svalovou sílu,  LBM 



Anabolické kaskády







HMB- stmulace proteosyntézy,  blokování proteolýzy



Regulace mTORC1 AMK,  rapamycinový komplex

• Mnohobb organismus- signální 
kaskády -  crosstalk

• Rapamycinový komplex 
mTORC1 : hlavní regulační 
kaskáda růstu, anabolismu

• Stmulátorem AMK: 
LEU/HMB, ARG + vit D

• Translokace mTOR z cytozolu 
na povrch lysosomu

• mRNA translace,  
proteosyntéza



mTORC1 signální kaskáda,  stmulace AMK



Mechanismus pozitvního vlivu HMB na svalovinu



• 1. zkrát zotavovací fázi (trénovaní i netrénovaní)
• 2. zlepší svalovou sílu,  výdrž,  aerobní metabolismus
• 3. 38mg/kg/den    3g/den
• 4. zvýší LBM,  redukuje FM
• 5.chron podávání je bezpečné



Suplementace HMB u mladých,  trénink

• HMB zesiluje svalovou sílu,  snižuje tréninkem 
podmíněné svalové trauma,  urychluje regeneraci,  
snižuje vyčerpání

• Větší výsledky u netrénovaných jedinců ( HMB 
redukuje MPB po cvičení,  mechanické trauma- zánět)

• U trénovaných (opakovaný trénink redukuje MPB),  
efekt 14 dní před navýšením fyzické aktvity,  
maximalizace zátěže



Studie- beneft HMB na LBM při cvičení   18 studií



Studie neprokazující beneft HMB při cvičení   9 studií



Efekt HMB u starých pacientů

• Vzestup LBM po cvičení
 Vukovič: 3g/den ˃ 70let + cvičení
• Vzetup LBM,  pokles fat mass,  vzestup síly
 Flakoll: zlepšení get-up and go testu
 Baier: kombinace HMB/ARG/LYS/vitD, vzestup LBM
 Luis: HMB (1, 5g) + vit D (12ug),  vzestup LBM
 Cramer: 20/14g prot + 499/147 D3,  1, 5g HMB
• Malnutričt,  sarcopeničt senioři- zlepšení
 Deutz: staří (kardiální selhávání,  pneumonie,  CHOPN…)pokles 

mortality,  zlepšen nutriční stav
Deutz. Staří ležící- prevence poklesu LBM



Efekt HMB u starých pacientů  13 studií



HMB efekt u kritcky nemocných - muscle wastng chorob   13 studií



HMB- sarcopenická obezita

Protein                                                                   Vzestup LBM 
( ↑proteosyntéza, ↓proteolýza)

Lipidy                                                                           Pokles fat 
mass- oxidace tuků                              Flux FFA,  energie,  
podpora MPS

Cukry-působí prot inzulinorezistenci,  GLUT 2 možná terapie 
diabetu,  kardiovask onem   Zlepšuje nutritvní flow ( inzulin 
stmulace)

 Stout 48mužů sarcopen obezita- 12 týdnů HMB + tréning- 
DXA:zlepšení



2 formy HMB

• Calcium- HMB            
(HMB-Ca)

• 1g peak za 120min

• 2. free-acid –HMB 
(HMB-FA)

• 0, 8g peak za 30min



Nutrivigor

• Kombinace HMB-Ca, vit D, bílkoviny
• Vitamín D: 
• metabolismus Ca,  mineralizace kost
• modulace růstu buněk
• ovlivnění neuromuskulárních fcí
• imunitních pochodů
• tlumení zánětu

• U seniorů ≥ 65 let pokles hladiny 
(25-OH vitD)- pokles svalové síly,  
(stsk ruky),  pokles LBM (DXA)

• Hranice dostatečného zásobení 
75nmol/l, tj 30ng/ml

• 2 balení  Ensure plus 
advance

•  3g CaHMB
• 1000 IU vit D
• 40g bílkovin





Spojitost mezi nutricí a sarcopenií



Jak překonat anabolickou rezistenci
• Jen extra AMK nestačí !!!
• Redukce MPB: rekombinant GH,  inzulín,  beta-

blokátory,  antcytokiny  
• Antoxidanty,  ω3MK
• Stimulace MPS: syrovátka,  kasein
• Nutritvní blood fow: ACEI, AT 1 inhib,  statny,  

inzulin,  cvičení !!!
• Stmulace signálních kaskád MPS: BCAA,  leu,  HMB
• Střevní mikrobiom- symbiotka (pre,  probiotka),  

fekální Tx





HMB má schopnost
• Omezit svalovou ztrátu nebo zvýšit 

její objem,  stmulovat proteosyntézu 
postprandiálně. ANABOLICKÝ EFEKT

• zvýšit svalovou sílu ( podmínkou je 
dostatečná hladina vit D ˃  30ng/ml 
25 OH-vit D)

•  zlepšit fyzickou výkonnost
• Zlepšit kvalitu svalové tkáně                 

(LBM,  FM),  inzulinosenzit
• Omezit negatvní vliv zánětlivé reakce 

na metabolismus bílkovin ve svalech



Děkuji za pozornost

HMB  udrží svalovou hmotu u  Masters atletů,  
všeobecně u seniorské skupiny (ISSN)
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