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Introdução
Estudos mostram que a pratica de exercícios físicos aeróbios e anaeróbios promovem
aumento na produção de EROS(espécies reativas de oxigênio), embora por diferentes
mecanismos celulares. Nestes estudos foram encontrados dados que mostram que
exercícios físicos intensos aumentam os processos oxidativos no metabolismo que podem
ser identificados pelo aumento de substancias reativas de ácido tiobarbiturico (TBARS), um
biomarcador de oxidação lipídica. Os estudos com óleo de Krill estão associados à vários
benefícios à saúde dos seres humanos como: antitrombóticos, antiarrítmicos,
antiaterioscleróticos e antiinflamatórios. Pensando nisso este projeto visa testar e averiguar
os mecanismos moleculares da ação antioxidante, antinflamatória do óleo de krill em ratos
Winstar treinados, avaliando este evento em diferentes tipos de fibras musculares(Tipo I e II).
Objetivo
Objetivo geral: Estudar uma possível aplicação do óleo de Krill na ação lesiva de EROS após
exercício físico em diferentes tipos de fibras musculares.
Metodologia
Realizaremos a suplementação com doses diárias de óleo de Krill em grupos de ratos
treinados e não treinados para avaliar e comparar o processo de oxidação pós exercício
físico. Quantificaremos os biomarcadores de estresse oxidativo em músculos sóleo e
gastrocnêmio após exercício através dos métodos: tióis protéicos,TBARS, carbonilas
protéicas, glutationa reduzida e oxidada e enzimas antioxidantes (SOD, catalase, glutationa
peroxidase e glutationa redutase).
Resultados
Os resultados estão sob análise.
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