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Introdução
O sistema muscular esquelético desempenha diversas funções bioquímicas e fisiológicas, as quais
são importantes para a manutenção da homeostasia. Uma quebra desta homeostasia pode ocorrer
por diversos motivos, sendo um deles relacionado ao balanço redox. Um desiquilíbrio no balanço
redox pode causar, por exemplo, o estresse oxidativo (Schafer & Buettner, 2001). Para a proteção do
organismo dos humanos de ações causadas pelo estresse oxidativo, nosso corpo possui um sistema
de defesa conhecido como sistema antioxidante (Rahman et al., 2006). Há poucos estudos realizados
tratando-se de suplementação com L-arginina e N- acetilcísteina relacionado ao sistema antioxidante
muscular.
Objetivo
Avaliar os efeitos da suplementação com dois tipos diferentes de suplementos, sendo esses Nacetilcisteína e L-arginia, no sistema antioxidante de células muscular esquelética em cultura.
Metodologia
Cultura de células C2C12 foi realizada conforme método descrito por Schmitz-Peiffer et al. (1999).
Para determinar os efeitos da suplementação na produção do ânion superóxido em cultura
permanente de células musculares esqueléticas, serão utilizados os métodos de redução do
citocromo c (Mccord e Fridovich, 1969), e da oxidação da dihidroetidina (Fink, et al., 2004). Os
ensaios das atividades das enzimas antioxidantes serão realizados no leitor de elisa seguindo
métodos descritos anteriormente por nosso laboratório (Lambertucci et al. 2007). A atividade da
catalase foi realizada avaliando-se o consumo de H2O2 a 230 nm. A atividade da glutationa
peroxidase foi determinada monitorando-se o consumo de NADPH a 340 nm. A atividade da SOD
total foi monitorada pela redução do citocromo c (0,15 g/L). A expressão das enzimas antioxidantes
será determinada pelo método de western blotting segundo Towbin et al. (1979).
Resultados
Podemos observar que ambos tratamentos, tanto com o aminoácido L-arginina como com o
antioxidante N-acetilcísteina, induziram aumento na atividade das enzimas antioxidantes catalase e
glutationa peroxidase.
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