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YK-11 
YK 11 | INIBIDOR DE 

MOSTATINA 
• Amplia o crescimento muscular sem 

retenção de água 

• Acelera a lipólise 

• Promove ação anticatabólica 

• Melhora a resistência física, o desempenho 

e a velocidade 

YK-11 Inibidor de Miostatina é um agonista parcial do 

receptor de andrógenos e pode atuar como um 

modulador de receptor de androgênio seletivo 

(SARM). 

A miostatina, também conhecida pela sigla em inglês 

“GDF-8” e que pode ser traduzido como “Fator 

Diferenciador de Crescimento 8”, é uma proteína 

produzida principalmente nas células dos músculos 

esqueléticos (não dos órgãos), e liga-se a receptores 

no tecido muscular. 

Acredita-se que a miostatina funciona para inibir o 

crescimento do músculo, de modo a mantê-lo dentro 

de certo limite. 

 

Indicações 

• Desenvolvimento hipertrófico 

muscular intenso sem retenção de 

água 

• Aumento do tônus muscular 

• Potencialização da força e 

resistência 

• Patologias que apresentam 

desgaste muscular (ex.: câncer, 

AIDS, miopatias, anomalias 

congênitas) 

• Aplicação farmacológica em idosos 

(atrofia muscular crônica) 

• Favorecimento da libido por 

mimetizar a testosterona 
 

Sinônimos 

(1-Metoxietilideno) bis (oxi)] – 3-oxo-

19-norpregna-4,20-dieno-21-

carboxílico Acid Methyl Ester / YK11 / 

EX-A727 
 

Classe terapêutica 

Inibidor de miostatina 

SARM 
 

Posologia 

2 a 5mg por dia para homens em ciclo 

de 8 semanas 

http://www.emporiumfarmacia.com.br/


 

 

 

                                                               
 

Emporium Farmácia de Manipulação. Rua Araci Vaz Callado, 686 - Sala 05 - esquina com a Liberato Bitencourt. 
Telefone: (48) 3344-6060 | www.emporiumfarmacia.com.br | WhatsApp: (48) 99162-7722 

 
 

 

DESTAQUES EMPORIUM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 

ABRIL 2019 | 2 

 

Através de experiências, cientistas determinaram que o bloqueio do gene da miostatina 

em ratos resultou em aumento acentuado no tamanho dos seus músculos. 

YK-11 Inibidor de Miostatina induz células musculares a produzir mais folicatina (ou 

folistatina), um forte inibidor proteico. YK-11 pode ser tão eficaz quanto a testosterona em 

termos de fortalecimento muscular, com menos efeitos colaterais prejudiciais. 

 

MECANISMO DE AÇÃO (FARMACODINÂMICA) 

A miostatina é uma proteína naturalmente produzida por células do músculo esquelético, 

circulando pelo sangue e pela musculatura. 

Sua ação é impedir e regular o crescimento dos tecidos musculares, o tônus, a força e a 

composição corporal. 

Algumas mutações no gene da miostatina já foram identificadas em animais, sendo associadas 

ao aumento exacerbado da massa muscular. 

Pode-se afirmar que o excesso de miostatina causa diminuição de massa magra muscular, faz 

os depósitos de gordura crescer, diminui a força do indivíduo e o corpo torna-se disforme. 

 
Mecanismo de ação da Miostatina 

YK-11 Inibidor de Miostatina é uma substância que age rompendo a ação deste limitador do 

potencial para a construção e o desenvolvimento dos músculos. Seu mecanismo é aumentar 

naturalmente a produção de fibras musculares, garantindo uma hipertrofia efetiva. 

 

FARMACOCINÉTICA 

YK-11 Inibidor de Miostatina tem um alto nível de biodisponibilidade oral, o que significa que 

pode ser ingerido, ao invés de ser injetado no organismo. 

 

http://www.emporiumfarmacia.com.br/
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YK-11 liga-se seletivamente aos receptores do andrógeno similarmente a LGD-4033 e a MK-

2866. 

A meia-vida do YK-11 é muito curta e é por isso que ingerir duas vezes por dia é uma 

recomendação. 

As primeiras sugestões indicam que a meia-vida seria aproximadamente de 6 a 10 horas. 

 

ESTUDOS 

YK-11 ESTIMULA A HIPERTROFIA MUSCULAR COM EFEITOS COLATERAIS MÍNIMOS 

A pesquisa inicial pelo pesquisador japonês, Yuichiro Kanno, em 2011 na universidade de 

Toho, mostrou que YK-11 se une ao receptor do andrógeno e hipertrofia o músculo 

esquelético, produzindo fatores anabólicos. 

Além disso, os dados produzidos por Kanno Y. et al (2013) demonstram que o YK-11 induz a 

produção de folistatina, uma glicoproteína que inibe a miostatina, uma outra proteína que 

inibe a miogênese (o desenvolvimento / formação de novo tecido muscular / fibras). 

YK-11 parece ser fracamente supressivo à linha central Eixo Hipotálamo-Pituitária-Testículos 

(HPTA). Os usuários de YK-11 não observaram nenhuma elevação no hormônio estrogênico. 

 

YK-11 PROMOVE A DIFERENCIAÇÃO DE OSTEOBLASTOS SEMELHANTE À DHT 

Um estudo de 2018 por Kanno Y et al tratou células osteoblásticas MC3T3-E1 com YK-11 0,5 ou 

DHT 0,01 durante 21 dias. 

Os osteoblastos são o principal componente celular do osso. Eles sintetizam denso, colágeno 

reticulado e proteínas especializadas em quantidades muito menores, incluindo osteocalcina e 

osteopontina, que compõem a matriz orgânica do osso. 

Foram encontrados depósitos de cálcio nas células tratadas com YK-11 e DHT. A partir de suas 

observações, eles sugeriram que o YK11 promove a diferenciação dos osteoblastos com 

mineralização semelhante à DHT. 

É importante entender que o YK-11 estava em uma concentração muito maior que o DHT. 

 

COMPARATIVO: YK-11 Inibidor de Miostatina E LGD-4033 (LIGANDROL) 

Na comparação direta com com LGD - 4033 como a referência para o ensaio em cima dos 

modelos animais do anabolismo e do androgenicidade, YK - 11 demonstrou uma eficácia mais 

alta dentro dos parâmetros anabólicos e baixa androgenicidade em dosagens equivalentes. 

 

 

 

http://www.emporiumfarmacia.com.br/
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POSOLOGIA SUGERIDA 

Para os homens, deve-se tomar uma dose máxima de 2-5 mg, uma ou duas vezes ao dia para 

resultados ótimos, em um ciclo de 8 semanas. 

Mulheres devem tomar 2mg por dia, para manter a segurança do tratamento. 

Pode ser usado tanto para bulking (volume muscular) como para cutting a depender da dieta. 

 

REAÇÕES ADVERSAS 

Em doses superiores a 5mg foi notado: 

• queda de cabelo 

• espinhas 

• supressão do eixo hipotalâmico-hipofisário 

• dores articulares 

• hepatoxicidade 

 

 

Para dúvidas ou mais informações, fale conosco: 

 
 
 
 

 

Fonte: Flurien. Referências: Referência bibliográficas. AVULA,  

 

 

 

 

 

Acompanhe mais novidades através das nossas redes sociais: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gamma.  

Idinei Soares 
Proprietário   

idineisoares@gmail.com 

 

             
(48) 98801-1100 

Laisa Celso 
Proprietária e Farmacêutica Responsável 

Especialista em Manipulação Magistral Alopática e 

Manipulação Estética | CRF/SC - 3833   

laisaariela@gmail.com 
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