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                                                      RESUMO 

 

Introdução: Há evidências de que o prejuízo das funções mitocondriais possa 

contribuir para danos nas sinapses e neurodegeneração, observados na 

doença de Alzheimer (D.A.). A neurodegeneração pode estar relacionada a 

alterações na atividade de enzimas mitocondriais, compondo parte dos 

mecanismos moleculares que culminam com a morte celular. A enzima 

mitocondrial citocromo c oxidase (Cox) destaca-se por ser uma enzima chave 

no processo de produção de energia da célula. Objetivo: Analisar se existe 

associação entre alterações na atividade da Cox mitocondrial e a D.A.. 

Métodos: Foram utilizados os bancos de dados Pubmed, Scopus, Medline, 

Lilacs, Eric e Cochrane. Os critérios de inclusão foram estudos publicados até 

2016, com avaliação da atividade da enzima, que: (i) envolveram indivíduos 

humanos e modelos animais de D.A.; (ii) dados originais, obtidos utilizando 

métodos de espectrofotometria, colorimetria e/ou polarografia. Os critérios de 

exclusão foram estudos que: (i) não avaliaram a atividade da enzima; (ii) não 

estiveram relacionados à D.A. ;(iii) faltaram dados. Os dados foram tabulados 

em planilhas do Excel e analisados pelo programa RevMan. Foi adotado 

modelo de efeitos aleatórios para estimativa do efeito. Resultados: Foram 

encontrados 1372 artigos, sendo que desses, 23 preencheram os critérios de 

inclusão. Os resultados foram obtidos a partir dos dados dos 23 artigos. Os 

dados mostram diminuição na atividade da Cox no grupo afetado pela D.A.. 

Conclusão: Concluímos que a Cox pode representar um componente 

importante nos mecanismos moleculares subjacentes `a D.A.. Essa enzima 

pode representar um possível novo biomarcador para a doença como pode ser 

um possível alvo de tratamento ou vir a ser utilizada como mais um método de 

diagnóstico complementar. 
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ABSTRACT 

Introduction: There is evidence that the impairment of mitochondrial functions 
may contribute to damages in synapses and neurodegeneration, observed in 
Alzheimer's disease (A.D.). Neurodegeneration  may be related to changes in 
the activity of mitochondrial enzymes, forming part of the molecular 
mechanisms that culminate in  cell death. The mitochondrial enzyme 
cytochrome c oxidase (Cox) stands out as being a key enzyme in the cell 's 
energy production process. Objective: To analyze if there is an  association 
between alterations in mitochondrial Cox activity and A.D.. Methods: The 

Pubmed, Scopus, Medline, Lilacs, Eric and Cochrane databases were used. 
The inclusion criteria were studies published until 2016, with evaluation of 
enzyme activity, which: (i) involved human individuals and animal models of 
A.D. .; (ii) original data, obtained using spectrophotometry, colorimetry and / or 
polarography methods. The exclusion criteria were studies that: (i) did not 
evaluate the activity of the enzyme; (ii) were not related to A.D., (iii) data were 
missing. The data were tabulated in Excel spreadsheets and analyzed by the 
RevMan program. A random effects model was adopted to the estimative of the 
effect. Results: 1372 articles were found, 23 of them fit the inclusion 
criteria.The results were obtained from the data of these 23 articles. The data 
show a decrease in the activity of the Cox in the group affected by A.D.. 
Conclusion: We concluded that Cox may represent an important component in 

the molecular mechanisms underlying AD. This enzyme may represent a 
possible new biomarker for the disease as it may be a possible treatment target 
or may be used as another complementary diagnostic method . 
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1. Introdução 

Doença de Alzheimer 

A doença de Alzheimer (DA) é a mais comum causa das demências, 

sendo responsável por 60% a 70% dos casos, acometendo cerca de 47,5 

milhões de pessoas em todo o mundo. Ainda, conforme estimativas, o número 

de indivíduos acometido pela DA em 2050 pode chegar a 135 milhões. Além 

disso, tem significativo impacto físico, psicológico, social e econômico, tanto 

sobre os cuidadores, como sobre os familiares dos que manifestam a DA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS, 2017).  

A DA não faz parte do processo de envelhecimento normal e é 

caracterizada pelo déficit na memória e pelo menos uma das seguintes 

alterações cognitivas: afasia, apraxia, agnosia, deterioração da função 

executiva. O déficit cognitivo consiste no principal sintoma da DA, levando a um 

significativo prejuízo funcional no trabalho e nas relações sociais. Em fases 

mais avançadas da doença, o indivíduo geralmente apresenta perturbação da 

marcha e mioclonia. Ocorrem convulsões em aproximadamente 10% dos casos 

(MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS, 

1994).  

A doença de Alzheimer pode ser de 2 tipos: a esporádica, de início 

tardio, e a familiar. A primeira é a forma clinicamente predominante, na maioria 

dos casos, ocorrendo com início tardio e não é hereditária. Os mecanismos de 

acumulação do peptídeo beta-amilóide bem como os mecanismos de sua 

toxicidade neuronal nessa forma, permanecem desconhecidos (AVETISYAN et 

al., 2016). 

A forma familiar é hereditária, de início precoce, causada em alguns 

casos por mutações em 3 genes: o gene da proteína precursora de beta-

amilóide (APP), o gene da presenilina 1 (PS-1) e presenilina 2 (PS-2). Essas 

mutações alteram o metabolismo da APP, aumentando a formação de AB-42 

(FREITAS et al., 2013). Em um estudo bem abrangente envolvendo todos os 

gêmeos registrados na Suécia, com idade superior a 65 anos, foi confirmado, 

para o desenvolvimento da doença, a presença de uma grande influência da 

herança genética, tanto para os homens como para as mulheres (GATZ et al., 

2006). 
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O fator de risco mais importante para o aparecimento da DA é a idade, 

havendo unanimidade de que há um aumento exponencial na incidência e 

prevalência da doença à medida que a pessoa envelhece (LAGE, 2002). A 

probabilidade de diagnóstico da doença dobra a cada cinco anos em pessoas 

na faixa etária de 65 a 85 anos (VAS et al., 2001). Ainda, a prevalência da 

doença é maior em mulheres do que em homens. Essa diferença está 

relacionada ao fato de as mulheres viverem mais anos depois de terem 

desenvolvido a demência (LAGE, 2002). Além disso, o estrógeno pode 

promover neuroproteção, envolvendo a habilidade desse hormônio em modular 

a apolipoproteína E (apoE), gene de susceptibilidade para a doença de 

Alzheimer, e seu receptor (LRP) (STRUBLE et al., 2008). 

O diagnóstico clínico da DA é feito com base no aparecimento dos 

sintomas e a partir da exclusão das outras demências. Contudo, a DA só é 

confirmada a partir do exame anatomopatológico post mortem do encéfalo. O 

paciente deve apresentar os seguintes marcadores anatomopatológicos, já 

descritos pelo Dr. Alzheimer em 1906, que são: acúmulo de placas senis, 

emaranhados neurofibrilares, morte neuronal com diminuição do volume 

encefálico e alargamento dos sulcos e ventrículos (MANUAL DIAGNÓSTICO E 

ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS, 1994).   

As placas senis são formadas pela agregação do peptídeo beta-amilóide 

(Aβ) e este é formado a partir da clivagem da proteína precursora beta-amilóide 

(APP), pelas enzimas β- e γ-secretases, levando à formação de sua forma 

monomérica, contendo 40 ou 42 aminoácidos (figura 1).  

O peptídeo Aβ, em condições patológicas, pode também se agregar 

formando oligômeros, que são potencialmente tóxicos, levando à desregulação 

de vias de sinalização (p.e., Fyn, FAK, GSK3β e CDK5) e a possíveis 

alterações no citoesqueleto (p.e., envolvendo as proteínas TAU e tubulina) e 

nas proteínas sinápticas (p.e., Arc e Drebrina), com subsequente dano 

neuronal (CREWS; MASLIAH, 2010). A proteína APP pode também ser clivada 

pelas enzimas alfa e gama secretases, não havendo a formação do peptídeo 

beta-amilóide, caracterizando a via não amiloidogênica (DE STROOPER et al., 

2010) 
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Figura 1- Formação do peptídeo beta-amilóide. a) A clivagem da proteína precursora de beta-amilóide (APP) pelas 

enzimas alfa e gama secretases forma o peptídeo p3, caracterizando a via não amiloidogênica. b) Quando a proteína 
APP é clivada pelas enzimas beta e gama secretases, há a formação do peptídeo beta- amilóide, caracterizando a via 

amiloidogênica. Em condições patológicas, esses peptídeos tendem a se aglomerar, formando as placas senis. c) A 
clivagem de APP pelas enzimas beta e gama secretases pode gerar peptídeos beta-amilóide de 40 ou 42 aminoácidos. 
Já a clivagem pelas enzimas alfa e beta secretases forma peptídeos de 16 aminoácidos. Retirada de De Strooper et al., 
2010.  

 Outro marcador anatomopatológico são os emaranhados neurofibrilares, 

(figura 2), que são acúmulos de filamentos pareados helicoidais de proteína 

TAU hiperfosforiladas no espaço citoplasmático do neurônio. Essa 

hiperfosforilação tende a desestruturar a TAU e a tubulina, proteínas do 

citoesqueleto neuronial importantes para a estabilização dos microtúbulos, 

ocasionando, assim, a morte da célula. Para que esse processo aconteça, ele 

parece ser dependente do acúmulo de peptídeo Aβ (BARTEN; ALBRIGHT, 

2008). 
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Figura 2 – Formação dos emaranhados neurofibrilares. No neurônio saudável, a proteína tau é muito importante na 

formação dos microtúbulos, que compõem o citoesqueleto do neurônio. No neurônio lesado, há a hiperfosforilação da 
proteína tau, que se agrega e forma os emaranhados neurofibrilares, levando à morte. Retirada de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/TANGLES_HIGH.jpg. 

 

As alterações decorrentes da hiperfosforilação da TAU parecem também 

regular e serem reguladas por alterações em proteínas relacionadas à 

formação de sinapses como Arc e sinapsina (CREWS; MASLIAH, 2010). A 

perda de comunicações sinápticas é o parâmetro que melhor se correlaciona 

com os declínios cognitivos apresentados pelos pacientes com DA (PALOP; 

MUCKE, 2010). 

Em pacientes com DA, o acúmulo do peptídeo Aβ na mitocôndria (figura 

3) acontece antes de sua deposição extracelular. Esse peptídeo pode ser 

deletério por promover o aumento do estresse oxidativo, pela produção de 

espécies reativas de oxigênio (ERO), e por inibir enzimas mitocondriais. A 

consequência desses eventos leva ao prejuízo do funcionamento da organela, 

diminuindo a produção de adenosina trifosfato (ATP), aumentando o influxo de 

cálcio e, inclusive, podendo danificar o DNA mitocondrial (mtDNA). (GIBSON et 

al., 1998; READNOWER et al., 2011). O comprometimento de funções 

mitocondriais como respiração celular e produção de ATP pode contribuir para 

danos na transmissão sináptica e morte neuronal, que são observados na 

Neurônio 
saudável 

Neurônio lesado 

Microtúbulos 

Microtúbulos em 
desintegração 

Moléculas tau 
estabilizadoras 

Microtúbulos em 
desintegração 

 
Emaranhados 
neurofibrilares 

Subunidades de 
microtúbulos 
desintegradas 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/TANGLES_HIGH.jpg
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doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas (CAVALLUCCI et 

al., 2013).  

 

Figura 3- Placas senis e emaranhados neurofibrilares nos exames histopatológicos. Retirada de 

http://hozeknows.co.uk/2013/12/09/plaques-tangles/. 

Diante da importância da mitocôndria e de suas enzimas para a 

sobrevivência do neurônio, abordamos uma enzima mitocondrial de grande 

relevância chamada de citocromo c oxidase. A seguir, serão destrinchadas 

suas características, composição, função e disfunção. 

Enzima citocromo c oxidase 

A enzima citocromo c oxidase (abreviada na forma Cox, que deve ser 

diferenciada da abreviatura da enzima ciclo-oxigenase, COX), também 

chamada de complexo IV, é o quarto complexo da cadeia respiratória, muito 

importante na produção de energia da célula. Está localizada na membrana 

interna da mitocôndria (figura 4). 

  

http://hozeknows.co.uk/2013/12/09/plaques-tangles/


17 
 

Figura 4- Cadeia respiratória mitocondrial. O sistema é composto de 5 complexos. A enzima Cox é o quarto complexo 

da cadeia e é essencial na produção de ATP pela célula, sendo o terminal oxidase do processo. Modificado de 

Piomboni et al., 2012.  

 

 

Desde sua descoberta em 1929, a Cox tem sido muito estudada, sendo 

considerada um dos mais importantes assuntos na bioenergética, devido a 

importante reação que participa e sua importância fisiológica (WARBURG; 

NEGELEIN, 1929). A enzima é constituída de 13 subunidades e é o terminal 

oxidase da cadeia respiratória mitocondrial em mamíferos. As 3 maiores são 

codificadas no DNA mitocondrial e as outras 10 são produtos de genes 

nucleares, que são traduzidos nos ribossomos do citosol e importados por 

transportadores como TIM e TOM para compartimentos da mitocôndria, sendo 

possivelmente modificados antes de participarem da montagem da enzima 

(PIERRON et al., 2012; KADENBACH; HUTTEMANN, 2015). 

As subunidades da enzima Cox têm a função de catalisadores na 

transferência de elétrons para a molécula de oxigênio, a partir do citocromo c, 

havendo formação de água. (RAK et al., 2016). O número de subunidades 

varia nos organismos de diferentes ordens filogenéticas. Por exemplo, nas 

bactérias são encontradas 4 subunidades, 12 no fermento e, nos vertebrados, 

13 (LINDER; FREUND; KADENBACH, 1995). 

Nos mamíferos, as subunidades maiores e evolutivamente conservadas 

são a 1, 2 e 3. Elas formam o núcleo catalítico da enzima (figura 5) e contém os 

centros de óxido-redução heme e cobre. Não apenas nos mamíferos, mas nos 

vertebrados em geral, as subunidades VIa, VIIa, e VIII  são expressas como 

isólogos L e H (ANTHONY et al., 1990; LIGHTOWLERS et al., 1990; 

YANAMURA et al., 1988). A diferença entre os isólogos L e H é que os 

primeiros são expressos em todos os tecidos, enquanto os outros são 
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expressos exclusivamente no músculo cardíaco e esquelético (LIGHTOWLERS 

et al., 1990; SCHLERF et al., 1988; SEELAN; GROSSMAN, 1991).  

 

 

Figura 5- Estrutura da enzima citocromo c oxidase mitocondrial (Cox). A enzima apresenta 3 subunidades e contém 2 

íons cobre e 2 citocromos do tipo a. Cada íon está ligado a um dos 2 citocromos. O complexo está localizado na 

membrana interna da mitocôndria e doa 4 elétrons para o oxigênio molecular. Esse se liga aos prótons do meio, 

formando água. Retirada de https://www.google.com.br/search?q=citocromo+c+oxidase&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi73OvB3d3RAhWGS5AKHTJ6B-

gQ_AUICCgB&biw=1366&bih=657#imgrc=0aZXNF2HqLhyrM:.  

O local de ligação ADP/ATP é um importante mecanismo para a 

regulação alostérica da atividade da enzima, que se refere diretamente ao 

estado bioenergético da célula (SRINIVASAN; AVADHANI, 2012). As 

diferenças encontradas no tecido do local de ligação ADP/ATP da enzima Cox 

parecem estar relacionadas aos isólogos L e as subunidades VIaH 

(HUTTEMANN; FRANK; KADENBACH, 1999). Além da ligação ADP/ATP, a 

Cox apresenta 2 estruturas de cobre e 2 de ferro, além de conter também 

estruturas de magnésio e zinco (MALMSTROM et al, 1990). Evidências 

sugerem que o aumento da produção das espécies reativas de oxigênio da 

mitocôndria e sua consequente toxicidade celular estão relacionadas à 

disfunção da enzima Cox (SRINIVASAN; AVADHANI, 2012)  e esse fenômeno 

ocorre na doença de Alzheimer. A disfunção da enzima, um defeito parcial na 

mesma, pode levar a consequências graves (RAK et al., 2016). Muitos 

trabalhos relacionados à doença têm mostrado que a perda da atividade da 

enzima está relacionada à idade. Contudo, existem muitas outras condições 

https://www.google.com.br/search?q=citocromo+c+oxidase&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi73OvB3d3RAhWGS5AKHTJ6B-gQ_AUICCgB&biw=1366&bih=657#imgrc=0aZXNF2HqLhyrM
https://www.google.com.br/search?q=citocromo+c+oxidase&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi73OvB3d3RAhWGS5AKHTJ6B-gQ_AUICCgB&biw=1366&bih=657#imgrc=0aZXNF2HqLhyrM
https://www.google.com.br/search?q=citocromo+c+oxidase&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi73OvB3d3RAhWGS5AKHTJ6B-gQ_AUICCgB&biw=1366&bih=657#imgrc=0aZXNF2HqLhyrM
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patológicas que levam a alterações na função dessa enzima nas células e 

tecidos (PARADIES et al., 1993;  SOHAL, 1993), por exemplo: perda das 

subunidades, defeitos na sua montagem, inibição da sua atividade e 

desmontagem do supercomplexo (figura 6). As consequências desses eventos 

são baixa produção de ATP, aumento da formação de espécies reativas de 

oxigênio na mitocôndria e acidose láctica (SRINIVASAN; AVADHANI, 2012).  

 

Figura 6- Disfunção da enzima Cox. Em muitas doenças como o Alzheimer, a disfunção de Cox promove o estresse 

oxidativo. Esse estresse oxidativo leva a produção de espécies reativas de oxigênio (ERO), crise bioenergética, e 

acidose láctica. Alguns fatores que causam a disfunção da enzima são: fosforilação, xenobióticos e defeitos na 

montagem das subunidades, devido a mutações. Esses mecanismos levam a perda dos supercomplexos, 

desmontagem da organização dessas estruturas da cadeia respiratória mitocondrial. Modificado de Srinivasan & 

Avadhani, 2012.  

 Em relação a doenças genéticas, mutações em mais de 20 genes 

nucleares e mitocondriais associados à deficiência de Cox levam a diversos 

fenótipos. Os seguintes fatores podem influenciar a severidade e 

manifestações clínicas de uma mutação na enzima: a intensidade da 

deficiência, o órgão comprometido pela mutação e a capacidade de lidar com o 

defeito na enzima, que muda de paciente para paciente (RAK et al., 2016). 

Uma perda primária da enzima pode ter efeitos na organização da cadeia 

respiratória, provocando fenótipos bioquímicos (DIAZ et al., 2006; SAADA et 

al., 2012). 
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Três métodos importantes para a quantificação da atividade da enzima 

Cox foram abordados neste trabalho, que são: polarografia, colorimetria e 

espectrofotometria. A seguir, será explicado o funcionamento desses métodos. 

Métodos para quantificação da atividade da Cox 

A atividade da Cox pode ser quantificada pelos métodos de polarografia, 

colorimetria e espectrofotometria. O primeiro é um método em que a reação de 

interesse ocorre no eletrodo de trabalho, chamado de eletrodo gotejante de 

mercúrio (EGM). Faz parte deste método um eletrodo de referência e um 

micro-eletrodo de trabalho. É feita a medida e interpretação da relação 

existente entre a corrente e o potencial entre esses dois eletrodos citados 

anteriormente, durante a decomposição do composto em seus componentes de 

uma solução que não foi agitada (SANTOS, 1994). Já o segundo método mede 

a intensidade de luz que uma solução transmite. Através dessa intensidade 

mensurada, se faz a determinação quantitativa da substância de interesse 

dissolvida na solução (MOURA et al., 2015). Por fim, a espectrofotometria é um 

método que determina a concentração de soluções através da absorção de luz. 

O espectrofotômetro analisa a absorção da resultante dos comprimentos de 

onda que compõem uma solução a partir de um estímulo luminoso (MOURA et 

al., 2015). 

A revisão sistemática e metanálise, muito importantes para o 

agrupamento de artigos, foram utilizadas neste trabalho e serão apresentadas 

a seguir. 

Revisão sistemática 

A revisão sistemática é um importante método para a avaliação 

simultânea de um grupo de dados. É mais utilizada na área da saúde, 

relacionada a intervenções nesse setor (ATALLAH; CASTRO, 1998). Além 

disso, é um método muito relevante para  identificar, reunir e analisar 

criticamente  os estudos da literatura referentes a um determinado tema. 

Para realizar a revisão sistemática, primeiro se faz a pergunta da 

pesquisa. Depois, procura-se na literatura se já existe uma revisão sobre o 

tema de interesse. Caso não exista, se faz a elaboração do projeto de 

pesquisa. Após esse passo, se faz a busca dos artigos através das palavras-

chave e critérios de inclusão e exclusão. A busca pelos artigos pode ser feita 
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por um revisor ou mais revisores. Se for feita por mais revisores, se faz uma 

reunião de consenso para discutir os artigos incluídos e excluídos. Após a 

seleção dos artigos a serem incluídos na revisão, se faz a tabulação dos 

dados, seguida da interpretação dos dados, culminando no resultado final do 

projeto (ROSS et al., 1999). 

Metanálise 

A metanálise é um método estatístico que permite agrupar os dados de 

vários estudos e analisá-los como se fossem retirados de apenas um amplo 

estudo, produzindo estimativas que resumem o todo, chamadas de estimativas 

metanalíticas (RODRIGUES; ZIEGELMANN, 2010).  Esse método quantitativo 

combina os dados oriundos de uma revisão sistemática.  

A metanálise pode ser realizada em todas as áreas, sendo uma 

ferramenta poderosa na síntese de dados de estudos anteriores da literatura. 

Por essas razões, institutos de saúde e agências governamentais em vários 

países têm encorajado e requisitado pesquisadores para conduzir metanálise 

de pesquisa com os dados existentes antes de financiar novos trabalhos 

(BORENSTEIN et al., 2009).  

As tentativas de unir os dados de vários estudos são antigas. A primeira 

metanálise realizada foi do estatístico Karl Pearson em 1904. Ele agrupou 

dados de 5 artigos, que avaliaram a eficácia da prevenção de inoculações 

contra a febre entérica (PEARSON, 1904).  

Muitos estudos individuais são pequenos, com baixo poder e peso, para 

se inferir uma conclusão confiável deles isoladamente. Logo, se justifica 

realizar uma metanálise, combinando esses estudos individuais, como se eles 

estivessem sido retirados de apenas um amplo estudo, bem abrangente, 

permitindo uma conclusão muito mais próxima da realidade (WHITEHEAD, 

2002). 

Nesse contexto, o presente projeto objetiva realizar uma revisão 

sistemática seguida de metanálise, focando identificar a relação da enzima Cox 

com a DA. Dessa forma, os resultados oriundos desse trabalho podem 

representar um primeiro passo no sentido de nortear futuras pesquisas, áreas 

básica ou clínica, voltadas para o tratamento e/ou diagnóstico da DA. 
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2. Relevância e justificativa 

Atualmente 47,5 milhões de pessoas têm diagnóstico clínico da DA, 

sendo ela a causa mais comum das demências. Ainda, a cada ano cerca de 

7,7 milhões de pessoas desenvolve a DA, perfazendo uma das principais 

causas de incapacidade e dependência na população idosa em todo o mundo. 

Além disso, tal doença tem significativo impacto físico, psicológico, social e 

econômico, tanto sobre os familiares como os cuidadores dos pacientes. 

Dados obtidos em vários estudos têm revelado possíveis anormalidades 

no funcionamento mitocondrial em indivíduos acometidos pela DA e em 

modelos experimentais desta doença. No entanto, ainda não se conhece a 

exata contribuição dessa organela para a manifestação dessa doença. A 

mitocôndria pode ser uma organela chave na DA, por causa da sua relação 

com a apoptose e consequente morte neuronal, observados nas doenças 

neurodegenerativas. Outras importantes funções da organela, como produção 

de energia e respiração celular, parecem estar prejudicadas na DA. Somado a 

isso, existem evidências de que alterações no metabolismo mitocondrial 

cerebral podem estar relacionadas ao prejuízo cognitivo presente em pacientes 

com DA.  

Outras evidências mostram que o comprometimento das funções 

mitocondriais podem contribuir para danos na transmissão sináptica e 

neurodegeneração, observados na doença de Alzheimer (DA). Alterações na 

atividade de enzimas mitocondriais podem compor parte dos mecanismos 

moleculares relacionados à neurodegeneração na DA. Dentre essas enzimas, 

destaca-se a citocromo c oxidase (Cox), essencial no processo de produção de 

energia celular e manutenção da homeostase do organismo. Por causa de sua 

importância fisiológica e relevante reação catalisada, essa enzima tem sido 

estudada como um dos mais importantes assuntos em bioenergética desde sua 

descoberta (TSUKIHARA et al., 1996). 

Muitos autores mostram em seus trabalhos diminuição na atividade da 

enzima no grupo afetado pela DA, outros mostram que não houve alteração na 

atividade da enzima nesse grupo e outros mostram aumento da atividade no 

grupo afetado. Nesse contexto, o presente trabalho, através da revisão 

sistemática e metanálise, objetiva analisar a relação da enzima Cox com a DA. 

Os resultados originados deste projeto podem representar um primeiro passo 
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no sentido de nortear futuras pesquisas, voltadas para o tratamento e/ou 

diagnóstico da DA. 

3. Objetivo 

Analisar se existe associação entre alterações na atividade da Cox mitocondrial 

e a doença de Alzheimer. 

4. Materiais e métodos 

4.1- Amostra 

4.1.1- Tamanho da amostra 

Os dados foram coletados por meio de uma revisão sistemática 

utilizando os bancos de dados gratuitos com uma estratégia de busca 

especificada por palavras-chave. Foram analisados todos os estudos 

encontrados com a estratégia de busca especificada e que preencheram os 

critérios de inclusão e de exclusão, apresentados a seguir. 

4.1.2- Critérios de inclusão 

Foram incluídos na análise os estudos publicados envolvendo avaliação 

da atividade da enzima mitocondrial citocromo c oxidase que: 

 Envolveram indivíduos humanos com DA; 

 Envolveram modelos animais de DA; 

 Escritos em inglês ou português; 

 Utilizaram dados originais. 

4.1.3- Critérios de exclusão 

Foram excluídos da análise os estudos em que: 

 Não há avaliação da atividade da enzima citocromo c oxidase; 

 Não há relação com a Doença de Alzheimer; 

 Os resultados sofreram influência de algum tipo de tratamento; 

 Os dados representaram publicação duplicada do mesmo autor; 

 Não foram utilizados modelos animais ou amostras biológicas obtidas de 

seres humanos; 

 Não foram apresentados dados originais (tais como, artigos de revisão, 

cartas para o editor, capítulos de livros); 

 Há a participação de somente 1 indivíduo; 

 Faltaram dados. 
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4.2- Estratégia de busca dos estudos 

A busca foi realizada usando palavras-chave em inglês e foram 

selecionados artigos publicados até 2016, que preencheram os critérios de 

inclusão. A estratégia de busca se baseou nas palavras-chave seguintes: 

Alzheimer AND Cox AND mitochondria; Alzheimer AND cytochrome c oxidase 

AND mitochondria; Alzheimer AND complex IV AND mitochondria. 

Busca eletrônica 

Para identificar estudos relevantes potencialmente utilizáveis, 

desconsiderando o gênero e origem da publicação, foram usadas as seguintes 

bases de dados gratuitas: 

 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 

 Scopus (https://www.scopus.com/home.uri) 

 Medline 

(http://web.a.ebscohost.com.ez27.periodicos.capes.gov.br/ehost/search/

basic?sid=393827ba-121e-43e0-80f5-

3a1520309324%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4114) 

 Lilacs (http://lilacs.bvsalud.org/) 

 Eric (http://eric.ed.gov/) 

 Cochrane (http://cochrane.bireme.br/portal/php/index.php) 

4.3- Métodos da revisão 

4.3.1- Seleção de estudos 

A seleção dos artigos foi feita incluindo todos os estudos na análise que 

preencheram os critérios de inclusão. Foi utilizado o programa 

ENDNOTETMbasic versão virtual (endereço http://endnote.com/product-

details/basic), da Thomson Reuters, para a alocação dos resumos e dos artigos 

lidos e selecionados para a pesquisa. A busca foi feita considerando as 

palavras-chave que apareceram no título ou no resumo dos artigos, para uma 

maior especificidade.  

4.3.2- Extração de dados 

Os dados dos artigos incluídos foram tabulados em uma planilha do 

ExcelTM com as variáveis: artigo, alteração mitocondrial, método, medição, 

resultados, estatística, tratamento, amostra biológica, exatidão, valor, unidade, 

tamanho da amostra e grupos. Após a tabulação, os artigos foram agrupados 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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buscando manter homogeneidade dentro do mesmo grupo. Dentre as formas 

de agrupamento, foram considerados os métodos utilizados e a natureza da 

amostra (humano ou modelo animal).  

Os dados foram submetidos no programa Revman, versão 5.3 (endereço 

http://tech.cochrane.org/revman/). 

4.4- Análise estatística 

Os estudos selecionados foram avaliados por meio de metanálise 

realizada com o auxílio do programa RevMan, versão 5.3 (endereço 

http://tech.cochrane.org/revman/).  

Em cada estudo, o tamanho do efeito da Doença de Alzheimer foi 

calculado por meio da diferença entre as médias da atividade da Cox em 

grupos de indivíduos afetados e não afetados (controle). Como os estudos 

selecionados apresentam diferentes métodos de medição da atividade da Cox, 

com diversas escalas e unidades de medida, a diferença entre as médias foi 

padronizada dividindo-a pela variabilidade observada em cada estudo. A 

medida de diferença global, ou seja, o valor que reflete a magnitude do efeito 

da DA na atividade da Cox em grupos de pacientes afetados, foi calculada por 

meio de um modelo de metanálise com efeitos aleatórios, cujo pressuposto é 

de que o efeito de interesse não é o mesmo para todos os estudos.  

Após o cálculo do efeito global, ou da diferença global entre os grupos, 

efetuou-se um teste de hipóteses, em que a hipótese nula é a ausência de 

diferença entre os grupos, ou seja, a diferença global é igual a zero.  

 A estimativa da diferença global entre os grupos afetados e não 

afetados é uma média ponderada dos estudos individuais em que os pesos são 

o inverso da variabilidade de cada estudo. Essa variabilidade é soma da 

variância dentro de cada estudo e a medida de heterogeneidade entre os 

estudos.  

Em metanálise, as formas mais usuais de se medir a heterogeneidade 

entre os estudos, é por meio do teste Q de Cochran, pela medida Tau2 ou pela 

estatística I2 de Higgins e Thompson (2002).  

No teste Q de Cochran, as hipóteses a serem testadas são H0 os 

estudos são homogêneos versus H1  os estudos são heterogêneos. A hipótese 

nula é rejeitada para valores altos de Q, que é a medida de variação total. Ou 

seja, quanto maior o valor de Q, maior a heterogeneidade. Sob H0, Q segue 

http://tech.cochrane.org/revman/
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uma distribuição qui-quadrado com (r-1) graus de liberdade, sendo r o número 

de estudos incluídos na análise. 

A medida Tau2 é definida como a variância do verdadeiro efeito global 

dos estudos. Valores de Tau2 próximos de zero sugerem a ausência de 

heterogeneidade entre os estudos. 

A estatística I2 é uma maneira de se quantificar a heterogeneidade 

independentemente da escala em que as medidas foram tomadas. Enquanto Q 

quantifica a heterogeneidade total, I2 mede a proporção da variação observada 

que é devida à heterogeneidade entre os estudos.  

Se o valor de I2 for próximo de zero, significa que maior parte da variação 

observada se deve a erro aleatório, não havendo indicação de 

heterogeneidade. Por outro lado, se o valor de I2 for alto, faz sentido a 

utilização de técnicas para se identificar as razões dessa variação. 

A quantidade I2 também pode ser vista como uma medida de inconsistência 

entre as conclusões dos estudos. De acordo com (COCHRANE HANDBOOK, 

2011) tem-se os seguintes limites para interpretação de I2: 0% a 40%: pode 

não ser importante em termos de heterogeneidade; 30% a 60%: pode 

representar heterogeneidade moderada; 50% a 90%: pode representar 

heterogeneidade substancial; 75% a 100%: heterogeneidade considerável.  

Os resultados são apresentados em gráficos de floresta nos quais a 

diferença entre os grupos em cada estudo é representada por um quadrado. A 

localização do quadrado representa o tamanho da diferença entre os grupos, 

enquanto sua área reflete o peso atribuído ao estudo. As linhas horizontais são 

os intervalos de confiança de cada estudo. A diferença global entre os grupos é 

representada por um losango em que, localização (ponto médio da diagonal 

horizontal) e tamanho no sentido horizontal, representam, respectivamente, a 

estimativa pontual dessa diferença e a precisão da estimativa. A linha vertical, 

também chamada de linha de nulidade, representa a ausência de diferença 

entre os grupos. Na parte inferior do gráfico aparecem os valores relativos às 

medidas de heterogeneidade (Tau2, I2 e o teste Q) e além do teste para o efeito 

global (Z).  

No gráfico, os estudos com (1), (2), _1, _2, indicam diferentes comparações 

entre grupo controle e grupo afetado incluídas no mesmo artigo. O termo 

experimental se relaciona aos afetados pelo Alzheimer e controle, aos não 
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afetados pelo Alzheimer. Favorece experimental, no gráfico favours 

[experimental], significa que daquele lado estão os estudos que favorecem a 

versão de que a atividade da Cox é menor em indivíduos afetados. E favorece 

controle (favours [control]) significa que daquele lado estão estudos que 

favorecem a hipótese de que a atividade da Cox é menor em indivíduos não 

afetados. 

5. Resultados 

 A figura 8 representa o processo de seleção dos estudos de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão: 

 

     

A seguir são apresentados os resultados das análises conforme descrito 

na seção 4.4. Em todos os casos foram estimados os intervalos de confiança 

de 95% dos estudos individuais e do tamanho global da diferença. Em todos os 

testes o nível de significância foi de 5%. 

Figura 7- Fluxograma com os dados baseados nos critérios de seleção dos artigos. 
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5.1- Avaliação da atividade da enzima citocromo c oxidase (Cox) no grupo 

experimental e controle considerando todos os artigos incluídos na 

metanálise, modelo animal 

A metanálise foi realizada com 35 estudos. Foram 35 comparações entre 

a atividade da enzima citocromo c oxidase no grupo afetado e não afetado 

(controle). 

A figura 8 refere-se ao gráfico que incluiu na metanálise todos os artigos 

que preencheram os critérios de inclusão e que utilizaram os métodos da 

espectrofotometria, colorimetria e polarografia, em que foi utilizado apenas o 

modelo animal. A estimativa da diferença global entre os grupos foi negativa, 

indicando diminuição na atividade da enzima no grupo  afetado pela doença de 

Alzheimer. Essa diferença é estatisticamente significativa (Z= 4,96; p-valor 

<0,00001). A hipótese de homogeneidade entre os estudos foi rejeitada (Chi²= 

100,96; p-valor <0,00001). O valor I² = 66% indica que 66% da variação 

observada se deve à heterogeneidade entre os estudos.  

  



29 
 

 

  

 

 

  

Figura 8- Avaliação da atividade de Cox no grupo experimental e controle. Metanálise realizada com 35 

estudos. Gráfico global incluindo todos os artigos na metanálise que utilizaram os métodos da 
espectrofotometria, colorimetria e polarografia, modelo animal.  
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5.2- Avaliação da atividade da enzima citocromo c oxidase (Cox) no grupo 

experimental e controle considerando todos os artigos incluídos na 

metanálise, humano 

A metanálise foi realizada com 16 estudos, comparando a atividade da 

enzima citocromo c oxidase no grupo afetado e não afetado (controle).  

A figura 9 refere-se ao gráfico que incluiu na metanálise todos os artigos 

que preencheram os critérios de inclusão e que utilizaram os métodos da 

espectrofotometria, colorimetria e polarografia, em que foi utilizado apenas o 

humano. A estimativa da diferença global entre os grupos foi negativa, 

indicando diminuição na atividade da enzima no grupo afetado pela doença de 

Alzheimer. Essa diferença é estatisticamente significativa (Z= 2,11; p-valor 

<0,04). A hipótese de homogeneidade entre os estudos foi rejeitada (Chi²= 

1088,58; p-valor <0,00001). O valor I² = 88% indica que 88% da variação 

observada se deve à heterogeneidade entre os estudos.  
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Em ambos os casos, humano e modelo animal, a heterogeneidade 

encontrada pode ser considerada substancial (66% e 86%). Com o intuito de se 

verificar possíveis fontes de heterogeneidade, as análises foram repetidas 

subdividindo-se o grupo animal de acordo com os métodos de quantificação da 

atividade da Cox (polarografia, espectofotometria e colorimetria.  

No grupo humano, a metanálise foi repetida retirando-se os estudos 

Kauer et al 2015, por ser o único a utilizar polarografia. Os dois estudos desse 

grupo que utilizaram colorimetria, apresentaram resultados idênticos (Rhein et 

al 2009 e Rhein et al 2010). Os resultados com as subdivisões são 

apresentados a seguir nos próximos gráficos de floresta. 
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5.3- Avaliação da atividade da enzima citocromo c oxidase (Cox) no grupo 

experimental e controle considerando os artigos incluídos na metanálise 

que utilizaram o método da polarografia, considerando apenas o modelo 

animal  

A metanálise foi realizada com 9 estudos, comparando a atividade da 

enzima citocromo c oxidase no grupo afetado e não afetado (controle).  

A figura 10 refere-se ao gráfico que incluiu na metanálise todos os 

artigos que preencheram os critérios de inclusão e que utilizaram o método da 

polarografia, considerando apenas o modelo animal.  A estimativa da diferença 

global entre os grupos foi negativa, indicando diminuição na atividade da 

enzima no grupo afetado pela doença de Alzheimer. Essa diferença é 

estatisticamente significativa (Z= 2,22; p-valor =0,03). A hipótese de 

homogeneidade entre os estudos foi rejeitada (Chi²= 42,34; p-valor <0,00001). 

O valor I² = 81% indica que 81% da variação observada se deve à 

heterogeneidade entre os estudos.  
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5.4- Avaliação da atividade da enzima citocromo c oxidase (Cox) no grupo 

experimental e controle considerando os artigos incluídos na metanálise 

que utilizaram o método da espectrofotometria, considerando apenas o 

modelo animal 

A metanálise foi realizada com 20 estudos, comparando a atividade da 

enzima citocromo c oxidase no grupo afetado e não afetado (controle).  

A figura 11 refere-se ao gráfico que incluiu na metanálise todos os 

artigos que preencheram os critérios de inclusão e que utilizaram o método da 

espectrofotometria, considerando apenas o modelo animal. A estimativa da 

diferença global entre os grupos foi negativa, indicando diminuição na atividade 

da enzima no grupo afetado pela doença de Alzheimer. Essa diferença é 

estatisticamente significativa (Z= 3,82; p-valor <0,0001). A hipótese de 

homogeneidade entre os estudos foi rejeitada (Chi²= 63,25; p-valor <0,00001). 

O valor I² = 70% indica que 70% da variação observada se deve à 

heterogeneidade entre os estudos.  
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5.5- Avaliação da atividade da enzima citocromo c oxidase (Cox) no grupo 

experimental e controle considerando os artigos incluídos na metanálise 

que utilizaram o método da espectrofotometria, considerando apenas o 

humano 

 A metanálise foi realizada com 13 estudos, comparando a atividade da 

enzima citocromo c oxidase no grupo afetado e não afetado (controle).  

A figura 12 refere-se ao gráfico que incluiu na metanálise todos os 

artigos que preencheram os critérios de inclusão e que utilizaram o método da 

espectrofotometria, considerando apenas o humano. A estimativa da diferença 

global entre os grupos foi negativa, indicando diminuição na atividade da 

enzima no grupo afetado pela doença de Alzheimer. Entretanto, essa diferença 

não é estatisticamente significativa (Z= 1,47; p-valor =0,17). Ou seja, não é 

possível rejeitar a hipótese nula de que a diferença entre os grupos é 

inexistente. A hipótese de homogeneidade entre os estudos foi rejeitada (Chi²= 

96,77; p-valor <0,00001). O valor I² = 88% indica que 88% da variação 

observada se deve à heterogeneidade entre os estudos.  
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5.6- Avaliação da atividade da enzima citocromo c oxidase (Cox) no grupo 

experimental e controle considerando os artigos incluídos na metanálise 

que utilizaram o método da colorimetria, considerando apenas o modelo 

animal 

 A metanálise foi realizada com 10 estudos, comparando a atividade da 

enzima citocromo c oxidase no grupo afetado e não afetado (controle).  

A figura 13 refere-se ao gráfico que incluiu todos os artigos na 

metanálise que preencheram os critérios de inclusão e que utilizaram o método 

da colorimetria, considerando apenas o modelo animal. A estimativa da 

diferença global entre os grupos foi negativa, indicando diminuição na atividade 

da enzima no grupo afetado pela doença de Alzheimer. Essa diferença é 

estatisticamente significativa (Z= 5,31; p-valor <0,00001).  Neste grupo, a 

homogeneidade entre os estudos foi confirmada (Chi²= 8,93; p-valor =0,44). 

Neste caso, o uso de um modelo de efeitos fixos seria equivalente ao utilizado 

(efeitos aleatórios).  
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6. Discussão 

Nos gráficos de floresta, houve 35 estudos no total (comparações entre 

grupos afetados e não afetados pela doença de Alzheimer), distribuídos em 23 

artigos (vide anexos). Desses 23, 15 utilizaram modelo animal e 8 utilizaram 

humanos para a pesquisa. 

No gráfico que incluiu todos os artigos na metanálise que utilizaram os 

métodos da espectrofotometria, colorimetria e polarografia, modelo animal, 

todos mostraram diminuição na atividade da enzima no grupo afetado, exceto 

nos estudos do Aleardi et al 2005 (1), Aleardi et al 2005 (5), Lahmy et al 

2015_2 e Lahmy et al 2015_3, que mostraram aumento na atividade de Cox no 

grupo afetado (estudos à direita da linha de nulidade) e os estudos Hou et al 

2008_2 e Yang et al 2009 (segundo)_1, que mostraram que não houve 

diferença na atividade da enzima entre os grupos. 

No gráfico que incluiu todos os artigos na metanálise que utilizaram os 

métodos da espectrofotometria, colorimetria e polarografia, humano, todos 

mostraram diminuição na atividade da enzima no grupo afetado exceto 

Delbarba et al 2016_1 e Delbarba et al 2016_2, que mostraram aumento na 

atividade de Cox no grupo afetado e os estudos Kanamori et al 2003_2 e 

Maurer et al 2000_6, que mostraram que não houve diferença na atividade da 

enzima entre os grupos. 

O gráfico de floresta que incluiu os artigos referentes à polarografia, 

modelo animal, todos mostraram diminuição na atividade da enzima no grupo 

afetado, exceto nos estudos do Aleardi et al 2005 (1) e Aleardi et al 2005_1, 

que mostraram aumento na atividade da Cox no grupo afetado. 

No gráfico que incluiu os artigos referentes à espectrofotometria, modelo 

animal, todos mostraram diminuição na atividade da enzima no grupo afetado 

exceto Lahmy et al 2015_2 e Lahmy et al 2015_3, que mostraram aumento na 

atividade de Cox no grupo afetado. 

O gráfico de floresta que incluiu os artigos referentes à 

espectrofotometria, humano, todos mostraram diminuição na atividade da 

enzima no grupo afetado exceto Delbarba et al 2016_1 e Delbarba et al 

2016_2, que mostraram aumento na atividade de Cox no grupo afetado e os 

estudos Kanamori et al 2003_2 e Maurer et al 2000_6, que mostraram que não 

houve diferença na atividade da enzima entre os grupos. 
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No gráfico que incluiu os artigos referentes à colorimetria, modelo 

animal, todos mostraram diminuição na atividade da enzima no grupo afetado 

exceto Yang et al 2009 segundo_1, que mostrou que não houve diferença na 

atividade da enzima entre os grupos. 

Combinando esses dados dos artigos citados acima para cada gráfico 

de floresta, temos a medida resumo ou efeito global, que sugere que há 

diminuição na atividade da enzima citocromo c oxidase no grupo afetado pela 

DA em todos os métodos de quantificação da Cox (espectrofotometria, 

colorimetria e polarografia) no modelo animal. No humano, houve a diminuição 

da Cox na metanálise com os métodos agrupados e essa diminuição não foi 

significativa na metanálise referente ao método da espectrofotometria isolado. 

Na metanálise envolvendo humanos, a retirada de três estudos fez com 

que a diferença entre os grupos, que era estatisticamente significativa, 

passasse a não ser mais no método isolado.  

O prejudicado metabolismo energético mitocondrial, como atividade 

diminuída da citocromo c oxidase, está presente nos pacientes com AD 

esporádico. Alterações na função mitocondrial foram confirmadas no processo 

de envelhecimento humano e, também, em doenças como o Alzheimer, com 

efeitos na enzima Cox (BEAL, 1995). Esta, nos pacientes com AD esporádico, 

mostra baixa expressão e/ou insuficiente número de subunidades do complexo 

(PARKER et al., 1994; MAURER et al., 2000). No estudo de Delbarba et al. 

(2016), a diminuição na expressão da enzima foi correlacionada com o declínio 

cognitivo, característico de pacientes com Alzheimer, medido pelo teste MMSE. 

A enzima Cox tem um papel chave na inibição da respiração celular. Sua 

diminuição, em estudo realizado por Avetisyan et al. (2016), foi proporcional à 

inibição de outra enzima mitocondrial, como a NADH oxidase. A inibição de 

Cox pode ser causada pelo peptídeo Aβ acumulado mitocondrialmente 

(CROUCH et al., 2005; PEDROS et al., 2014), resultando na disfunção da 

cadeia de transporte de elétrons, ativando a amiloidogênese e peroxidação 

lipídica (HERNANDEZ-ZIMBRON et al, 2015; JIAO et al., 2012).  

A atividade da Cox foi diminuída pelo peptídeo Aβ no cérebro e outros 

tecidos de pacientes com Alzheimer. Essa diminuição causou expressiva 

redução na energia celular, causando a deposição de Aβ e fosforilação da 

proteína tau. Esses dados sugerem que o dano mitocondrial pode ter um papel 
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na neurodegeneração e na deposição do peptídeo beta-amilóide (KALRA et al., 

2016). 

 O estudo mostrou que o oligômero de Aβ1-42 alterou significativamente 

a atividade de complexos da cadeia respiratória mitocondrial, como da Cox, 

prejudicando a viabilidade das células neurais cerebrais desses animais, 

comparados aos controles sham (KALRA et al., 2016). Canevari et al. (1999) 

demonstraram que a redução na atividade dessa enzima pelos peptídeos Aβ 

pode ser devido a uma interação direta entre esses e as subunidades 

enzimáticas (CROUCH et al., 2006), como também à indução do estresse 

oxidativo. 

Outros estudos mostraram que a atividade da enzima Cox diminuiu em 

25 a 30%, conforme análise pós-mortem em várias regiões do córtex cerebral 

de pessoas com Alzheimer e nas plaquetas desses indivíduos (MUTISAYA; 

BOWLING; BEAL, 1994). 

Outros autores mostraram, utilizando métodos histoquímicos, uma 

diminuição na atividade da enzima em algumas regiões do cérebro como as 

regiões CA1, CA3 e CA4 do hipocampo, que são afetadas na doença de 

Alzheimer e o giro denteado (SIMONIAN; HYMAN, 1993). Outro estudo 

demonstra que no cérebro de pessoas com a doença de Alzheimer, foi 

observada uma redução acentuada na atividade do complexo IV (enzima Cox) 

da cadeia respiratória mitocondrial, através da análise das atividades dos 

complexos dessa cadeia (MAURER; ZIERZ; MOLLER, 2000). Outros trabalhos 

mostram que houve diminuição da enzima no córtex frontoparietal de macacos 

rhesus. A enzima pode estar vulnerável a diminuição na sua atividade, sendo 

dependente da idade. Essa redução na função mitocondrial dependente da 

idade poderia estar relacionada ao início tardio e diminuições dependentes da 

idade na incidência de várias doenças afetando o cérebro, como o Alzheimer 

(BOWLING et al., 1993).  

Considerando o modelo animal de Alzheimer, Greilberger et al. (2008), 

em estudo realizado com camundongos OBX (submetidos a bulbectomia 

olfativa), constataram que as mitocôndrias desses animais  apresentaram 

disfunções na cadeia transportadora de elétrons, que foram acompanhadas por 

aumento da peroxidação lipídica. Essa peroxidação compromete a homeostase 

lipídica de células da mitocôndria e das membranas, mudando propriedades e 
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estruturas membranares, o que leva ao prejuízo de sua função e acarreta 

apoptose celular. 

 Avetisyan et al. (2016) demonstraram pela primeira vez que a 

neurodegeneração tipo DA em camundongos OBX está acompanhada por 

comprometimento mitocondrial no neocórtex e hipocampo. Nas frações 

mitocondriais dessas regiões, a citocromo c oxidase mostrou diminuída 

atividade, inibindo a cadeia respiratória, típico em tecidos cerebrais de 

pacientes com a doença. 

O modelo animal dos camundongos OBX é importante, válido para o 

estudo do Alzheimer esporádico. Ainda em relação ao mecanismo de 

neurodegeneração nesses animais, ele é sugerido por: acumulação de Aβ na 

matriz e membrana de acoplamento, prejudicando a membrana mitocondrial e 

a cadeia respiratória e sugerido também por disfunções mitocondriais, gerando 

espécies reativas de oxigênio (ERO) e estresse oxidativo, ocasionando 

apoptose e consequente morte neuronal (AVETISYAN et al., 2016). 

O aumento de ERO e as disfunções mitocondriais desencadeiam a 

produção de Aβ, resultando em um ciclo vicioso de acumulação do peptídeo e 

comprometimento mitocondrial, que leva à neurodegeneração (RETTBERG et 

al.,2014; SWERDLOW et al., 2010; YAO et al., 2011). A superprodução de 

ERO induz a peroxidação lipídica membranar, podendo alterar as subunidades 

da Cox e prejudicar a atividade da enzima (PARADIES et al., 1998; BOBBA et 

al., 2013). No hipocampo do rato, região afetada pelo Alzheimer, encontrou-se 

um acentuado aumento no estresse oxidativo (MEUNIER et al., 2006). 

 Para a realização da revisão sistemática e metanálise, tivemos algumas 

dificuldades como: falta de dados de alguns artigos, os autores não 

responderam as dúvidas dos e-mails referentes aos dados que faltavam dos 

artigos e alguns artigos não foram encontrados. Sendo assim, esses estudos 

tiveram que ser excluídos.  

 A diversidade dos artigos, das unidades de medida, dos métodos de 

quantificação da atividade da Cox bem como dos desfechos observados nos 

estudos, fez com que a heterogeneidade entre eles ficasse elevada. Sendo 

assim, neste trabalho a prioridade está concentrada na direção da diferença 

entre os grupos de afetados e não afetados, ou seja, na diminuição, ou não, da 

atividade da Cox e não exatamente no tamanho dessa diminuição. 
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Nas metanálises realizadas observa-se que a atividade da Cox foi 

diminuída no modelo animal de Alzheimer, em todos os métodos de 

quantificação e no humano, foi diminuída nos métodos agrupados e não foi 

estatisticamente significativo no método isolado, mostrando a importância 

dessa enzima como um possível novo biomarcador para a doença. A Cox pode 

ser também um possível alvo de tratamento, sendo muito relevante, uma vez 

que até o momento, não há tratamentos eficazes para a doença na sua 

prevenção ou reversão, embora tenham ocorridos importantes progressos na 

elucidação de sua patogênese (FANG et al., 2016). Experimentos com animais 

e modelos celulares da doença demonstraram a redução da morte neuronal 

através da proteção mitocondrial (DU et al, 2008). Outra importância da enzima 

é ser utilizada como mais um método de diagnóstico complementar. 

Concluímos que a Cox pode representar um componente importante nos 

mecanismos moleculares subjacentes à D.A.. O nosso estudo pode servir 

como norte, como direcionamento para futuros trabalhos, áreas básica ou 

clínica, voltados ao tratamento e/ou diagnóstico da doença de Alzheimer. Essa 

enzima parece ser uma enzima chave relacionada a essa doença 

neurodegenerativa, sua disfunção está relacionada a apoptose e consequente 

morte dos neurônios. 
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Anexos  
 
Espectrofotometria, colorimetria e polarografia, modelo animal 

 
Estudo Tipo de célula 

amostrada 
Resultado do 
estudo 

Humano ou 
modelo animal 

Aleardi et al 2005 (1) Neurônio 
Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado 

Modelo animal 

Aleardi et al 2005 (5) Neurônio Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado Modelo animal 

Lahmy et al 2015_2 Neurônio Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado Modelo animal 

Lahmy et al 2015_3 Neurônio Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado Modelo animal 

Hou et al 2008_2 Neurônio Não houve diferença na 
atividade entre os grupos 

Modelo animal 

Yang et al 2009 
(segundo)_1 

Neurônio 
Não houve diferença na 
atividade entre os grupos Modelo animal 

Restante dos estudos Neurônio 

Diminuição na atividade 
da enzima no grupo 
afetado 

Modelo animal 

 
Espectrofotometria, colorimetria e polarografia, humano 

 
Estudo Tipo de célula 

amostrada 
Resultado do 
estudo 

Humano ou 
modelo animal 

Delbarba et al 2016_1 Neurônio Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado Humano 

Delbarba et al 2016_2 Neurônio Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado Humano 

Kanamori et al 2003_2 Neurônio Não houve diferença na 
atividade entre os grupos Humano 

Maurer et al 2000_6 Neurônio Não houve diferença na 
atividade entre os grupos Humano 

Restante dos estudos Neurônio 
Diminuição na atividade 
da enzima no grupo 
afetado 

Humano 

 
Polarografia, modelo animal 
 

Estudo Tipo de célula 
amostrada 

Resultado do 
estudo 

Humano ou 
modelo animal 

Aleardi et al 2005 (1) Neurônio Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado Modelo animal 

Aleardi et al 2005_1 Neurônio Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado Modelo animal 

Restante dos estudos Neurônio 
Diminuição na atividade 
da enzima no grupo 
afetado 

Modelo animal 

 
Espectrofotometria, modelo animal 
 

Estudo Tipo de célula 
amostrada 

Resultado do 
estudo 

Humano ou 
modelo animal 

Lahmy et al 2015_2 Neurônio 
Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado Modelo animal 

Lahmy et al 2015_3 Neurônio 
Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado Modelo animal 



54 
 

Restante dos estudos Neurônio 
Diminuição na atividade 
da enzima no grupo 
afetado 

Modelo animal 

 
Espectrofotometria, humano 
 

Estudo Tipo de célula 
amostrada 

Resultado do 
estudo 

Humano ou 
modelo animal 

Delbarba et al 2016_1 Neurônio 
Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado Humano 

Delbarba et al 2016_2 Neurônio 
Aumento na atividade da 
enzima no grupo afetado Humano 

Kanamori et al 2003_2 Neurônio 
Não houve diferença na 
atividade entre os grupos Humano 

Maurer et al 2000_6 Neurônio 
Não houve diferença na 
atividade entre os grupos Humano 

Restante dos estudos Neurônio 
Diminuição na atividade 
da enzima no grupo 
afetado 

Humano 

 

Colorimetria, modelo animal 
 

Estudo Tipo de célula 
amostrada 

Resultado do 
estudo 

Humano ou 
modelo animal 

Yang et al 2009 
segundo_1 

Neurônio 
Não houve diferença na 
atividade entre os grupos Modelo animal 

Restante dos estudos Neurônio 
Diminuição na atividade da 
enzima no grupo afetado Modelo animal 

 

Estudo Resultado do estudo 

Avetysian et  al 2016_1 

Diminuição considerável na atividade de Cox na 
mitocôndria neocortical de camundongos OBX 
comparados ao sham (controle), similar aos dados 
obtidos com outros modelos animais de AD 

Avetysian et  al 2016_2 

Diminuição considerável na atividade de Cox na 
mitocôndria hipocampal de camundongos OBX 
comparados ao sham (controle), similar aos dados 
obtidos com outros modelos animais de AD 

Fang et al 2016  
Comparado aos camundongos não transgênicos, os 
camundongos mAPP mostraram uma redução 
significante na atividade da enzima no córtex 

Hu et al 2016  
A redução de aproximadamente 20% da enzima foi 
detectada nos neurônios tratados com AB em 
comparação ao grupo veículo 

Kalra et al 2016  
A administração ICV de oligômero AB significativamente 
prejudicou a atividade de Cox quando comparado com o 
sham 

Kaur et al 2015  

A atividade da enzima foi encontrado em ser reduzido 
significativamente por 59% na presença de respostas ao 
estresse induzidas por AB25-35 nas células SH-SY5Y. 
Uma similar tendência de redução de 57% da atividade 
do complexo IV foi também vista nas células IMR-32. 

Lahmy et al 2015_1 
A atividade da enzima diminuiu significativamente por 
14% no grupo AB25-35 comparado ao controle Sc.AB 

Lahmy et al 2015_2 
A liberação de Cox no grupo veículo AB25-35 aumentou 
em comparação ao veículo Sc.AB 
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Lahmy et al 2015_3 
A liberação de Cox no grupo veículo AB25-35 aumentou 
em comparação ao veículo Sc.AB 

Yang et al 2009 (segundo)_1 Não houve diminuição da atividade de COX 

Yang et al 2009 (segundo)_2 Diminuição da atividade de COX 

Walls 2012 Diminuição da atividade do complexo IV na mitocôndria 

Keil et al 2004_1 
As células APPswPC12 mostraram uma redução 
significativa na atividade da COX comparadas com as 
células APPwt e controle PC12 

Keil et al 2004_2 
As células APPswPC12 mostraram uma redução 
significativa na atividade da COX comparadas com as 
células APPwt e controle PC12 

Rhein et al 2009 
A relação do complexo IV/CS foi significativamente 
diminuída nas células APP comparada às células 
controle 

Rhein et al 2010 
A atividade de COX foi diminuída nas células APP 
comparadas às células controles 

Cassano et al 2012_1 
Diminuição da atividade respiratória de COX em 
camundongos transgênicos para o Alzheimer 
comparados aos controles no córtex frontal 

Cassano et al 2012_2 
Diminuição da atividade respiratória de COX em 
camundongos transgênicos para o Alzheimer 
comparados aos controles no hipocampo 

Cassano et al 2012_3 
Diminuição da atividade enzimática de COX em 
camundongos transgênicos para o Alzheimer 
comparados aos controles no córtex frontal 

Cassano et al 2012_4 
Diminuição da atividade enzimática de COX em 
camundongos transgênicos para o Alzheimer 
comparados aos controles no hipocampo 

Kanamori et al 2003_1 Não houve diferença na atividade entre os grupos 

Kanamori et al 2003_2 Não houve diferença na atividade entre os grupos 

Seo et al 2011 
A atividade de COX nos camundongos transgênicos foi 
muito reduzida comparada aos controles não 
transgênicos 

Rhein et al 2009 diferente- 8 meses_1 Não houve diferença em relação ao controle 

Rhein et al 2009 diferente- 8 meses_2 
A atividade da COX foi dimimuida em relação ao 
controle 

Rhein et al 2009 diferente- 8 meses_3 
A atividade da COX foi dimimuida em relação ao 
controle 

Rhein et al 2009 diferente-12 meses Não houve diferença em relação ao controle 

Rhein et al 2009 diferente-12 meses 
A atividade da COX foi dimimuida em relação ao 
controle e pR5  (a diminuição foi maior em comparação 
aos 8 meses) 
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Rhein et al 2009 diferente-12 meses 
A atividade da COX foi dimimuida em relação ao 
controle e pR5  (a diminuição foi maior em comparação 
aos 8 meses) 

Maurer et al 2000_3 
 

Não foi observado diferenças significativas na atividade 
de COX 

Maurer et al 2000_4 
 

A relação da atividade de COX para atividade de CS foi 
significativamente menor no córtex temporal de AD 
comparada aos controles saudáveis  

Maurer et al 2000_5 
A relação da atividade de COX para atividade de CS foi 
significativamente menor no hipocampo de AD 
comparada aos controles saudáveis  

Maurer et al 2000_6 
Não foi observado diferenças significativas na atividade 
de COX 

Mancuso et al 2003 
Os testes laboratoriais de rotina foram normais em todos 
os pacientes/A atividade da COX foi menor nos 
pacientes com Alzheimer 

Cardoso et al 2004 (1) Diferente significativamente do controle 

Cardoso et al 2004 (2) Diferente significativamente do controle 

Cardoso et al 2004_1 Diferente significativamente do controle 

Cardoso et al 2004_2 Diferente significativamente do controle 

Delbarba et al 2016_1 
Grupo com Alzheimer mostrou um leve, mas 
estatisticamente significante, aumento na atividade de 
Cox 

Delbarba et al 2016_2 
A relação Cox/citrato sintase foi aumentada nesses 
pacientes, quando comparados com os controles 

Zhao et al 2016 
Os camundongos CSR mostraram significativamente 
menos níveis de Cox corticais frontais comparados com 
os camundongos controles 

Guo et al 2011 Diminuição da atividade do complexo IV na mitocôndria  

Hou et al 2008_1 
Comparado com o grupo controle, o valor da 
absorbância foi significativamente menor no grupo 
modelo 

Hou et al 2008_2 
Comparado com o grupo modelo, o valor da absorbância 
foi significativamente maior no grupo tratamento 

Aleardi et al 2005 (1) Aumento na atividade da enzima no grupo afetado 

Aleardi et al 2005 (2) Diminuição na atividade da enzima no grupo afetado 

Aleardi et al 2005 (5) Aumento na atividade da enzima no grupo afetado 

Aleardi et al 2005 1 Não houve diferença na atividade entre os grupos 

Aleardi et al 2005 2 Não houve diferença na atividade entre os grupos 

Aleardi et al 2005_1 Não houve diferença na atividade entre os grupos 

Aleardi et al 2005_2 Não houve diferença na atividade entre os grupos 

 


