
 

 

LAXOGENINA 

 

Nome científico: 5-alpha-hydroxy-laxogenin 

Sinonímia cientifica: Brassinoesteroid BB 16 

Nome popular: N/A 

Família: N/A 

Parte Utilizada: N/A 

Composição Química: ≥ 92% 5α-Hydroxy Laxogenin 

Formula molecular: C27H42O5  Peso molecular: 446,628 g/mol 

CAS: 56786-63-1 

 

A laxogenina e sua molécula homologa 5-alfa-hydroxy-laxogenin são sapogeninas, um 

constituinte das saponinas. É encontrada naturalmente na espécie Smilax sieboldi e mais 

recentemente também isolada de Allium chinense G. Don. Na natureza, a laxogenina 

promove o crescimento vegetal como um análogo espirostanico do brasinoesteroide. A 5-

alpha-hydroxy-laxogenin possui atividade superior no organismo em comparação a 

laxogenina. Acredita-se que a laxogenina é uma maneira saudável de favorecer o 

crescimento muscular. 

 
Figura 1: Fórmula estrutural da 5-α-hydroxy-Laxogenina. 

Fonte: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/69906537#section=2D-Structure 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Os brasinoesteroides, análogos da laxogenina, são derivados poli-hidroxilados de plantas, 

com propriedades promotoras de crescimento que aumentam a síntese proteica e inibem a 

sua degradação em células musculares de ratos, mediada em parte pela via de sinalização 

PI3K/Akt. A administração oral (20 ou 60 mg/kg/dia por 24 dias) em ratos sadios 

alimentados com dieta normal (teor proteico de 23,9%) induziu a um aumento da ingestão 

alimentar, ganho de peso corporal, massa magra e massa muscular gastrocnêmica em 

comparação com controles tratados. O tratamento também foi associado com uma melhora 

na aptidão física de ratos saudáveis não treinados, evidenciado a partir de um aumento de 

6,7% na força dos membros inferiores, medida pelo teste de aderência. No músculo 

gastrocnêmio de animais castrados, o tratamento aumentou significativamente o número de 

fibras do tipo IIa e IIb e a área da seção transversal das fibras do tipo I e do tipo IIa. 

(ESPOSITO, D. et al, 2011). 

A laxogenina é também frequentemente comparada à oxandrolona, por possuir mecanismo 

de ação similar.  (Syrov, V. N. et al., 1976). 

A oxandrolona reduz as globulinas ligadoras de hormônios sexuais (SHBG), promovendo 

aumento dos níveis de testosterona livre e consequentemente aumentando a retenção de 

nitrogênio e a ação do hormônio. Demonstrou-se que a oxandrolona promove diretamente 

a lipólise, reduz a globulina de ligação à tireoide, aumenta a utilização da triiodotironina 

(T3) e também aumenta a contagem de glóbulos vermelhos, resultando em um aumento na 

resistência muscular. 

A laxogenina apresenta resultados negativos em exames antidoping e seu uso evita o 

ganho de gordura por conta da inibição do cortisol. Além disso, aumenta a síntese proteica 

em mais de 200%, sem efeitos secundários adversos, não causa lesão hepática nem dano 

aos fios capilares.  



 

 

A laxogenina não demonstrou efeitos sobre o eixo HPTA (eixo hipotálamo-hipófise-

testicular) ou níveis de estrogênio, não sendo necessário administrar uma terapia pós-ciclo 

(PCT) ou usar um inibidor da aromatase.  

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Não há relatos de toxicidade e contraindicação. Mulheres grávidas ou amamentando 

devem procurar o médico.  

 

Dosagem e Modo de usar 

 

Utilizar 50 mg de Laxogenina, duas vezes ao dia.  
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