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1. Introdução - Enunciado do problema - visão geral.  

A prática regular de exercício melhora a saúde metabólica, cardiovascular, função cognitiva e promove o envelhecimento 

saudável1,2. Estratégias visando melhorar a geração de força e resistência à fadiga do músculo esquelético são importantes 

para indivíduos que apresentam disfunção do músculo (como no envelhecimento, doenças metabólicas e distrofias), assim 

como para atletas que buscam a melhora do desempenho. O objetivo a longo prazo de nosso laboratório é de entender os 

mecanismos reguladores da geração de força, o metabolismo do músculo esquelético, e desenvolver estratégias para 

melhorar a função do músculo.  

Recentemente uma nova molécula que ativa de maneira específica a ATPase de Ca2+ do retículo sarcoplasmático (SERCA) 

foi identificada3. Esta molécula vem apresentando alto potencial de uso farmacológico para o tratamento de doenças crônicas 

como distrofias e doenças metabólicas4–7. Notavelmente, diferentes estudos vem mostrando que: 1) o acúmulo de metabólitos 

durante a atividade contrátil pode inibir a SERCA durante o desenvolvimento da fadiga8; 2) animais transgênicos em que a 

atividade da SERCA está aumentada apresentam maior capacidade de exercício9; 3) o ativador específico da SERCA, 

CDN1163, protegeu o músculo da perda de função induzida por contração excêntrica e estresse oxidativo5,10; 4) o tratamento 

com CDN1163 aumentou o consumo de O2 em células musculares 11 5) o tratamento crônico com CDN1163 pode aumentar a 

geração de força e capacidade de exercício em camundongos distróficos e aumentar a geração de força em animais 

controle6. Porém, ainda não se sabe se a ativação farmacológica da SERCA pode melhorar a função do músculo saudável 

durante o desenvolvimento da fadiga. Nós iremos tratar feixes de fibras musculares intactas de camundongos com um 

ativador alostérico da SERCA e analisar se a geração de força e a taxa de relaxamento estão aumentadas ao longo de um 

protocolo de fadiga em comparação a condições controle. 

1.1 Contribuição para área. O CDN1163 pertence a uma classe de ativadores específicos da SERCA recentemente 

identificados, com grande potencial de utilização como droga3. Como a atividade da SERCA está diminuída no músculo 

esquelético durante o desenvolvimento da fadiga, e em doenças crônicas como a doença pulmonar obstrutiva crônica12, 

distrofia muscular13 e doença cardíaca14, a ativação farmacológica da SERCA representa uma estratégia interessante para 

melhorar a função do músculo e a tolerância ao exercício.  Além disso, o tratamento com CDN1163 vem sendo testado para o 

tratamento de doenças metabólicas, Alzheimer e Parkinson4–7,154,11. Portanto, o presente projeto poderá trazer novas 

informações sobre os efeitos do CDN1163 na função do músculo, que poderão ser importantes para o desenvolvimento de 

futuras terapias utilizando este composto.  
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1.3. Justificativa e viabilidade. Atividade da SERCA e fadiga. A SERCA é uma proteína integral de membrana que catalisa o 

transporte de Ca2+ do citosol para o lúmen do retículo sarcoplasmático às custas de ATP. A SERCA é essencial para 

manutenção de baixos níveis de Ca2+ livre no citosol no repouso e para o relaxamento do músculo esquelético. Durante o 

desenvolvimento da fadiga, a atividade da SERCA pode estar inibida devido ao acúmulo de metabólitos como a diminuição do 

pH intracelular8. A inibição da atividade da SERCA durante o desenvolvimento da fadiga resulta em uma diminuição da taxa 

de relaxamento do músculo e acúmulo de Ca2+ no citosol8,16. Isso pode contribuir para a diminuição da capacidade do 

músculo gerar força durante um período de estimulações repetitivas que induz a fadiga e,  também, reduz a capacidade do 

músculo gerar força durante a recuperação após a fadiga16–18. A nossa hipótese central é que o aumento da atividade da 

SERCA pode resultar em aumento da resistência à fadiga. Esta hipótese está de acordo com um estudo recente que 

demonstrou que animais knockout para o micropeptídeo myoregulin, um inibidor da SERCA, apresentam aumento da 

capacidade de exercício9.  

CDN1163 e ativação da SERCA. Existe um grande interesse no desenvolvimento de formas para se ativar a SERCA para o 

tratamento de uma variedade de doenças crônicas4–6,15. Recentemente, algumas moléculas ativadoras de SERCA foram 

identificadas em um estudo que realizou um screening em uma biblioteca de small molecules3. Uma dessas moléculas, o 

CDN1163, altera diretamente a estrutura da SERCA aumentando a sua atividade19. O CDN1163 é permeável a membranas 

biológicas e ativa de maneira específica as isoformas SERCA1 e SERCA2a (expressas predominantemente em fibras rápidas 

e fibras lentas/cardiomiócitos respectivamente) assim como SERCA2b15. O tratamento com CDN1163 já demonstrou 

melhorar/atenuar a patofisiologia em modelos experimentais de diabetes, Parkinson e Alzheimer 7,15,20. O CDN1163 também 

foi mostrado proteger o músculo esquelético da perda de força induzida por contrações excêntricas e prevenir a atrofia e 

diminuição da geração de força induzida por estresse oxidativo5,10. 

 

2. Objetivos  

O objetivo do presente projeto é de definir se a ativação farmacológica da SERCA com o composto CDN1163, pode aumentar 

a resistência à fadiga do músculo esquelético.  

2.1. Objetivos específicos. Os objetivos específicos deste projeto são de definir se o tratamento in vitro de feixes de células 

musculares esqueléticas intactas com um ativador da SERCA: 1) altera a geração de força em estimulação submáxima e 

máxima assim como a taxa de geração de força e de relaxamento; 2) aumenta a resistência à fadiga e a taxa de relaxamento 

das células musculares ao longo de um protocolo de estimulação que induz a fadiga.  

3. Métodos 

Obtenção do feixe de fibras intactas. Feixes de fibras musculares contendo ~10-20 células intactas serão isoladas 

mecanicamente do músculo Flexor Digitorum Brevis (FDB) de camundongos C57BL6J machos adultos (10-12 semanas de 

vida).  O feixe de fibras será dissecado utilizando pinça e microtesouras sob um microscópio stereozoom com campo 

claro/escuro como reportado em outros estudos21–23. Este tipo de preparação mantém as fibras intactas ainda ligadas aos 

tendões possibilitando a realização da medida de força gerada pelas fibras durante a estimulação. Os tendões serão presos a 

clips de alumínio que por sua vez serão conectados a um transdutor de força (Aurora Scientific 403A; Aurora Canadá) e um 

gancho móvel em um sistema para análise de fibras isoladas (Aurora Scientific 801C; Aurora Canadá). As células serão 

mantidas sob perfusão com solução de Tyrode’s. 

Este tipo de preparação apresenta as seguintes vantagens e características que a tornam interessante para a execução do 

presente projeto: 1) permite controle preciso do meio extracelular e tratamento com drogas17,24; 2) a difusão de O2 não é 

limitada como preparações com músculos intactos isolados in vitro (e.g. sóleo e EDL)25 o que é importante quando a taxa 

metabólica das células está bastante elevada como durante o protocolo de fadiga; 3) permite a medida da força gerada 

incluindo parâmetros da cinética de geração de força e de relaxamento das células.    



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

No momento o aluno Guilherme Rocha, já vem recebendo treinamento com este tipo de preparação e vem realizando a 

dissecção e medidas de força e resistência à fadiga em feixes de fibras intactas em nosso laboratório. A figura 1 abaixo 

mostra um exemplo de resultados gerados com este modelo obtidos pelo Guilherme.  

Medidas de força e resistência à fadiga: Iremos analisar o pico de força gerada e a taxa de geração de força e de relaxamento 

de contrações individuais em protocolos de Força-Frequência e de fadiga (ver Figura 1 para exemplo). Para obtenção da 

curva Força-Frequência o feixe de fibras será estimulado em diferentes frequências de estimulação (e.g. 10, 20, 30, 40, 50 

70, 100, 120 Hz) permitindo a análise da função contrátil em estimulações submáximas e máximas.  

O protocolo de fadiga consiste em estimulações repetidas (deveremos utilizar estimulações máximas ou próximas da máxima) 

em que se analisa o tempo ou número de contrações necessários para se observar uma diminuição do pico de força gerada, 

por exemplo, para 40% ou 50% da força da primeira contração. Nós também iremos analisar a taxa de geração de força e de 

relaxamento de diferentes contrações do protocolo de fadiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tratamento das células com CDN1163. Os feixes de fibras serão incubadas com 100 µM de CDN1163 (Sigma, St. Louis MO, 

USA) por 60 min (essas condições foram testadas em um estudo utilizando músculo EDL isolado10).  

Efeitos do CDN1163 na geração força e durante um protocolo de fadiga: Para caracterizar os efeitos do CDN1163 na geração 

de força durante estimulações submáximas e máximas, os feixes de fibras serão submetidos a estimulação para obtenção de 

curvas Força-Frequência e protocolos de fadiga (ver descrição desses protocolos acima). Inicialmente, será obtida uma curva 

Figura1. Exemplo de dados experimentais 

obtidos de feixe de fibras intactas de 

músculo FDB de camundongo. Nas figuras 

A e B cada traço vertical representa uma 

única contração. A) Curva Força-

Frequência para análise da geração de 

força submáxima e máxima; B) Exemplo 

de protocolo de fadiga, as fibras foram 

estimuladas de forma a realizar uma 

contração tetânica máxima a cada 4 s 

(0,25 trens por segundo; TPS) por 2 min, 

seguido de aumento do número de 

contrações por segundo para 1 

contração/3 s por 2 min (0,3 TPS), 1 

contração/2 s (0,5TPS) e 1 contração/s 

(1,0 TPS); C) Exemplos da 1a, 30a e 60a 

contrações mostrando a diminuição da 

geração de força ao longo do protocolo 

de fadiga. 

 

Figura 1.  
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Força-Frequência seguida de 10 min de repouso, e um protocolo de fadiga em condições controle (CTL; perfusão com 

solução de Tyrode’s + veículo). Após 60 min de repouso e incubação com CDN1163, será obtida uma segunda curva Força-

Frequência, seguida de 10 min de repouso e um segundo protocolo de fadiga (condição tratado, CDN1163), conforme 

ilustrado no diagrama abaixo (figura 2).  O período de 1h de repouso, após o protocolo de fadiga 1, deve ser suficiente para 

recuperação das fibras e atividade da SERCA após o protocolo de fadiga8,26. 

 

 

 

 

 

Número de camundongos*: Estimamos o uso de 14 camundongos para obtenção de 14 feixes de fibras. *Número de 

Animais e Estatística: O número de animais (sample size) apresentado é uma estimativa inicial obtida utilizando dados de 

estudos anteriores, do laboratório e de outros autores (G*Power 3.197; a error = 0,05, power = 0,8). Para detectar diferenças 

entre os grupos, será utilizado teste-t ou ANOVA (one-way ou two-way), seguido de pós-teste (Tukey ou Bonferroni) conforme 

adequado (significância=0,05). 

 

4. Resultados esperados. Esperamos que o tratamento com CDN1163 aumente a resistência à fadiga e resulte em um 

menor decaimento da taxa de relaxamento do músculo esquelético ao longo do protocolo de fadiga em comparação a 

condições controle. 

 

5. Potenciais problemas e abordagens alternativas: 1) Possivelmente otimizar as condições de incubação com CDN1163; 

2) Poderá ser necessário ajustar parâmetros do protocolo de fadiga para o estudo dos efeitos do CDN1163 na fadiga. 

 

6. Cronograma.  

 

 

 

 

7. Outros apoios. Este projeto está vinculado ao projeto FAPESP# 2019/16891-8. 
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