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RESUMO  

 

SINGULANI, M. P. Análise da biogênese e disfunção mitocondrial na progressão 
da doença de Alzheimer em camundongos 3xTg-AD. 2019. 114 f. Tese (Doutorado 
em Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2019. 
 

A doença de Alzheimer (DA) caracteriza-se por perda neuronal associada as placas 

senis e emaranhados neurofibrilares (NFTs). Disfunção mitocondrial também foi 

encontrada na DA, bem como expressão reduzida do coativador 1α do receptor gama 

ativado pelo proliferador de peroxissoma (PGC-1α), um importante regulador da 

biogênese mitocondrial. No entanto, ainda não está claro até que ponto o 

comprometimento da biogênese mitocondrial influencia na disfunção das mitocôndrias 

no início e na progressão da DA. Neste estudo foi investigado a biogênese e a função 

mitocondrial, bem como o fenótipo comportamental de um modelo animal para a DA, 

o camundongo 3xTg-AD, avaliado nas idades de 1, 2, 4 e 6 meses. Primeiramente, 

avaliamos o genótipo e características histopatológicas através da técnica de imuno-

histoquímica, confirmando o modelo utilizado. Demonstramos alterações significativas 

na expressão de PGC-1α avaliadas nas regiões CA1 do hipocampo e do giro dentado 

de camundongos 3xTg-AD, bem como níveis reduzidos de expressão de mRNA de 

PKAC-α, CREB, PGC-1α, NRF1, NRF2 e TFAM nos camundongos 3xTg-AD desde a 

idade de 1 mês. Camundongos 3xTg-AD também demonstraram redução da 

expressão proteica de pCREB/CREB, PGC-1α, NRF1 e TFAM, sugerindo que a 

biogênese mitocondrial provavelmente está prejudicada em idades precedentes ao 

desenvolvimento da doença. Além disso, camundongos 3xTg-AD de 4 e 6 meses de 

idade apresentaram diminuição do conteúdo mitocondrial, avaliado pela expressão 

proteica de VDAC2, e da função mitocondrial, demonstrado pela redução da 

expressão proteica do complexo IV, bem como nas atividades dos complexos II + III 

e IV. Esses resultados sugerem que o comprometimento da biogênese mitocondrial é 

um evento que antecede o desenvolvimento das manifestações patológicas da DA, 

podendo contribuir para o desencadeamento desta doença. Quando analisado o 

fenótipo comportamental, camundongos 3xTg-AD demonstraram redução da 

atividade exploratória, avaliado pelo teste de campo aberto (CA), e comportamento 

semelhante a ansiedade e depressão, avaliados pelos testes de CA, labirinto em 

“zero” elevado (LZE) e teste de nado forçado, desde a idade de 1 mês, e 



 
 

comportamento anedônico, avaliado pelo teste de preferência por solução de 

sacarose, com 6 meses de idade. No teste de reconhecimento de um novo objeto, 

observamos comprometimento da memória de curto prazo (MCP) nos camundongos 

3xTg-AD de 4 meses, e de MCP e longo prazo (MLP) nos camundongos 3xTg-AD de 

6 meses. Em conjunto, esses dados sugerem que o comprometimento precoce da 

biogênese mitocondrial pode ter contribuído para o desencadeamento de alterações 

comportamentais neuropsíquicas, e a redução do conteúdo junto ao 

comprometimento da função mitocondrial e desenvolvimento da patologia amilóide 

podem ter sido implicados no déficit cognitivo e no agravamento desta patologia. 

Coletivamente, de uma perspectiva terapêutica, a melhora da biogênese mitocondrial 

em estágios iniciais da DA pode ser uma abordagem farmacológica promissora para 

prevenir, retardar e/ou impedir o desenvolvimento desta doença.  

 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Camundongos 3xTg-AD. Biogênese 

mitocondrial. Disfunção mitocondrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SINGULANI, M. P. Analysis of biogenesis and mitochondrial dysfunction in the 
progression of Alzheimer's disease in 3xTg-AD mice. 2019. 114 p. Thesis (Ph. D. 
thesis in Human Physiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2019. 
 

Alzheimer's disease (AD) is characterized by neuronal loss associated with senile 

plaques and neurofibrillary tangles (NFTs). Mitochondrial dysfunction was also found 

in AD, as well as a reduction of the expression of the peroxisome proliferator-activated 

receptor-gamma coactivator-1alpha (PGC-1α), an important regulator of mitochondrial 

biogenesis. However, it is not yet clear to what extent the impairment of mitochondrial 

biogenesis influences mitochondrial dysfunction at the onset and progression of AD. 

This study investigated the biogenesis and mitochondrial function, as well as the 

behavioral phenotype in an animal model of AD, the 3xTg-AD mouse, evaluated at the 

ages of 1, 2, 4 and 6 months. First, we evaluated the genotype and histopathological 

characteristics by immunohistochemical technique, confirming the animal model used. 

We demonstrated significant changes in PGC-1α expression evaluated in the 

hippocampal CA1 and dentate gyrus tissues of 3xTg-AD mice, as well as a reduction 

of the mRNA expression levels of PKAC-α, CREB, PGC-1α, NRF1, NRF2 and TFAM 

in 3xTg-AD mice since the age of 1 month. 3xTg-AD mice also demonstrated reduced 

protein expression of pCREB/CREB, PGC-1α, NRF1 and TFAM, suggesting that 

mitochondrial biogenesis is probably impaired at ages preceding the disease 

development. In addition, 3xTg-AD mice of 4 and 6 months showed decreased 

mitochondrial content, assessed by VDAC2 protein expression, and mitochondrial 

function, demonstrated by reduced complex IV protein expression, as well as in 

complex II + III and IV activities. These results suggesting that the impairment of 

mitochondrial biogenesis is an event that precedes the development of pathological 

manifestations of AD and may contribute to the onset of this disease. When the 

behavioral phenotype was analyzed, 3xTg-AD mice demonstrated reduced exploratory 

activity, as assessed by open field test (OFT), and behaviors related to anxiety and 

depression, as assessed by the OFT, elevated zero maze test (EZM) and forced swim 

test, at 1 month of age, and anhedonic behavior, assessed by the sucrose solution 

preference test, at 6 months of age. In the novel object recognition test, we observed 

impairment of the short-term memory (STM) in 4-month 3xTg-AD mice, and STM and 



 
 

long-term memory (LTM) in 6-month 3xTg-AD mice. Taken together, these data 

suggest that early impairment of mitochondrial biogenesis may have contributed to the 

onset of neuropsychic behavioral changes, and reduced content associate with 

impaired mitochondrial function and development of amyloid pathology may have been 

implicated in cognitive impairment and worsening of this pathology. Collectively, from 

a therapeutic perspective, improvement of mitochondrial biogenesis in early stages of 

AD may be a promising pharmacological approach to prevent, retard and / or prevent 

the development of this disease. 

 

Keywords: Alzheimer's disease. 3xTg-AD mice. Mitochondrial biogenesis. 

Mitochondrial dysfunction. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 O envelhecimento populacional é um fenômeno global. Essa mudança na 

demografia populacional é consequência do acentuado declínio na taxa de fertilidade 

e do aumento da expectativa de vida. Nas últimas décadas, a velocidade no processo 

de transição demográfica e epidemiológica vivenciada globalmente tem motivado a 

atenção de gestores e pesquisadores dos sistemas de saúde por refletir em 

implicações biológicas, sociais, econômicas e políticas (HAMPEL; PRVULOVIC; 

TEIPEL; JESSEN et al., 2011). Biologicamente, o envelhecimento é definido como um 

declínio funcional, dependente do tempo, o qual afeta a maioria dos organismos 

vivos. Esse declínio funcional resulta na perda da integridade fisiológica e, por sua 

vez, está associado a uma predisposição a múltiplas patologias relacionadas a idade, 

tais como doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e distúrbios neurológicos 

(GUNN-MOORE; KAIDANOVICH-BEILIN; GALLEGO IRADI; GUNN-MOORE et al., 

2017; HAMPEL; PRVULOVIC; TEIPEL; JESSEN et al., 2011).  

 Embora haja sucesso contínuo na promoção da qualidade de vida e a atenção 

à saúde o envelhecimento é reconhecido como principal fator de risco associado a 

distúrbios neurodegenerativos que impulsionam a atual epidemia de demências, tal 

como a doença de Alzheimer (DA) (GUNN-MOORE; KAIDANOVICH-BEILIN; 

GALLEGO IRADI; GUNN-MOORE et al., 2017; LEVINE; LU; BENNETT; HORVATH, 

2015). 

 

1.1 Doença de Alzheimer  

 

A DA é uma doença neurodegenerativa progressiva, irreversível e 

heterogênea nos seus aspectos etiológico, clínico e neuropatológico (DENVER; 

MCCLEAN, 2018). É uma doença caracterizada clinicamente por perda de memória, 

comprometimento da função cognitiva, alterações comportamentais, declínio 

progressivo da linguagem e comprometimento das funções motoras, levando à 

completa necessidade de cuidados dentro de alguns anos após o diagnóstico clínico 

e morte prematura do indivíduo idoso (BRAAK; BRAAK, 1997; LEVINE; LU; 

BENNETT; HORVATH, 2015; QUERFURTH; LAFERLA, 2010).  
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A DA acomete principalmente indivíduos na senescência sendo, desta forma, 

considerada uma das principais causas de demência em pessoas com mais de 60 

anos. A prevalência global de demência nessa faixa etária foi estimada em 24 milhões 

em 2001, sendo que a previsão é que estes valores dupliquem a cada 20 anos, 

afetando mais de 80 milhões de indivíduos no mundo até 2040 (HAMPEL; 

PRVULOVIC; TEIPEL; JESSEN et al., 2011). O aumento estimável nos casos de DA 

é atribuído ao número crescente de idosos que correspondem cerca de 60 a 80% dos 

casos de demência (RYAN; FRANSQUET; WRIGGLESWORTH; LACAZE, 2018). 

Estima-se que globalmente 35,6 milhões de indivíduos são acometidos com a DA, 

com custos anuais à saúde de US$ 315 bilhões (ASSOCIATION, 2015; FRANSQUET; 

RYAN, 2019). Segundo a Associação Internacional da Doença de Alzheimer (ADI), a 

incidência da DA duplicará para 65,7 milhões de acometidos em 2030 e 115,4 milhões 

em 2050 representando, desta forma, grave problema de saúde pública 

(ASSOCIATION, 2015; FRANSQUET; RYAN, 2019; HAMPEL; PRVULOVIC; TEIPEL; 

JESSEN et al., 2011).  

Embora o envelhecimento seja considerado o principal fator de risco para o 

desenvolvimento da DA, vários outros fatores contribuem para o desencadeamento 

da doença, como por exemplo: baixo nível educacional, sedentarismo, histórico de 

doença vascular, tabagismo, obesidade, diabetes, dentre outros. Tais fatores podem 

ser usados para avaliar o risco da DA, mas na maioria das vezes não fornecem 

especificidade suficiente para serem empregados como marcadores de diagnóstico 

clínico (QUERFURTH; LAFERLA, 2010; REITZ; BRAYNE; MAYEUX, 2011). De fato, 

diversos fatores de risco ambientais contribuem para o desenvolvimento da doença, 

porém estudos demonstram que a DA possui um componente genético significativo, 

associado com o maior risco de desencadeamento da doença, tanto para a forma 

idiopática quanto para a forma familiar da doença (ESCOTT-PRICE; BELLENGUEZ; 

WANG; CHOI et al., 2014; SELKOE, 2001).  

Os casos de DA são comumente classificados em dois tipos, baseados na 

faixa etária na qual ocorre o aparecimento dos sintomas. A DA familiar atinge cerca 

de 5 a 15% dos pacientes e tem um acometimento precoce, onde os sintomas 

geralmente se iniciam antes dos 65 anos de idade. Essa forma da doença é 

comumente recorrente na família e possui um padrão de herança autossômica 

dominante, com mutações nos genes da proteína precursora amiloide (APP, do inglês 

amyloid precursor protein) e das proteínas presenilina 1 (PSEN1) e presenilina 2 
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(PSEN2), as quais constituem as subunidades catalíticas da enzima γ-secretase que, 

por sua vez, participa da clivagem da APP resultando na geração de peptídeos beta-

amilóide (βA) (QUERFURTH; LAFERLA, 2010; SCHEUNER; ECKMAN; JENSEN; 

SONG et al., 1996), cuja importância será discutida mais adiante. A DA idiopática é a 

forma mais comum de demência e é geralmente diagnosticada em pacientes com 

mais de 65 anos de idade. Essa forma de doença apresenta um padrão de herança 

não mendeliano mas, ainda assim, com componentes claramente herdáveis que 

orientam sutilmente o processamento da APP para a formação do peptídeo βA (MEZ; 

MARDEN; MUKHERJEE; WALTER et al., 2017; QUERFURTH; LAFERLA, 2010). O 

fator de risco genético que comumente se correlaciona com o desenvolvimento da DA 

em casos idiopáticos é a herança do alelo ε4 da apolipoproteína E (apoE), o qual 

aumenta até 5 vezes o risco de desenvolvimento da doença (SELKOE, 2001).  

 De fato, o evento principal na patogenia da maioria das demências 

neurodegenerativas é a agregação anormal de proteínas, como por exemplo a 

formação de placas senis decorrentes da deposição do peptídeo βA no parênquima 

cerebral e de emaranhados neurofibrilares intraneuronais (NFTs, do inglês 

neurofibrillary tangles) na DA (AROSIO, 2017; BRAAK; BRAAK, 1997; QUERFURTH; 

LAFERLA, 2010). As placas senis são constituídas de agregados de proteína βA 

formados a partir da clivagem proteolítica anômala da APP. Em condições fisiológicas, 

a proteína APP é clivada pela enzima α-secretase gerando fragmentos não 

amiloidogênicos, tais como o fragmento terminal α-carboxila (CTF-α, do inglês C-

terminal fragment alpha) e o fragmento da APP solúvel α-amino terminal (sAPPα). Já, 

na DA, sob a ação proteolítica da enzima β-secretase, APP é clivada pela via 

amiloidogênica resultando na formação de dois fragmentos, o fragmento da APP 

solúvel β-amino terminal (sAPPβ) e o fragmento terminal β-carboxila (CTF-β, do inglês 

C-terminal fragment beta), o qual permanece ligado à membrana plasmática. 

Sequencialmente, CTF-β é clivada pela enzima γ-secretase gerando diferentes 

isoformas do peptídeo βA. O peptídeo βA é constituído por 36 a 43 aminoácidos, 

sendo os monômeros de βA40 as isoformas mais abundantes, e os monômeros de 

βA42 os produtos com maior capacidade de agregação (AROSIO, 2017; KARRAN; 

MERCKEN; DE STROOPER, 2011; QUERFURTH; LAFERLA, 2010). O peptídeo βA 

formado anomalamente pode permanecer no meio intracelular, desencadeando 

eventos citotóxicos ou pode ser secretado para o meio extracelular, agregando-se em 

placas senis. O processo de agregação do peptídeo βA ocorre de maneira gradual e 
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contínua iniciando pela agregação de proteínas monoméricas, oligômeros de baixo 

peso molecular, seguido da formação de oligômeros alto peso molecular e, gerando 

posteriormente estruturas como as protofibrilas, fibrilas e placas senis, que culminam 

na degeneração de neurônios (Figura 1) (AHMED; DAVIS; AUCOIN; SATO et al., 

2010; PANZA; LOZUPONE; LOGROSCINO; IMBIMBO, 2019; QUERFURTH; 

LAFERLA, 2010).  

 

Figura 1. Formação das placas senis e dos emaranhados neurofibrilares 

 

 

 

 

Formação do peptídeo β-amilóide (βA) por meio da clivagem da proteína precursora 
amilóide (APP) pelas enzimas β- e γ- secretase. O peptídeo βA agrega-se formando 
monômeros, oligômeros, protofibrilas, fibrilas e placas senis. Na doença de Alzheimer 
(DA), a proteína tau apresenta-se hiperfosforilada resultando no seu desprendimento 
do microtúbulo, acúmulo em agregados de tau e formação de emaranhados 
neurofibrilares (NFTs). Adaptado de Panza et al. (2019) (PANZA; LOZUPONE; 
LOGROSCINO; IMBIMBO, 2019).  
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Os NFTs são lesões intraneuronais constituídas de filamentos helicoidais 

emparelhados (PHF, do inglês paired helical filament) de proteína tau hiperfosforilada. 

Tau é uma proteína pertencente a grande família de proteínas associadas à 

microtúbulos (MAPs, do inglês microtubule-associated proteins), cuja principal função 

consiste na participação da montagem dos microtúbulos, que constituem o 

citoesqueleto celular, conferindo-lhes estabilidade. Sua função é regulada pelo estado 

de fosforilação e desfosforilação, gerando mudanças conformacionais que influenciam 

na sua interação com as proteínas constituintes do microtúbulo, bem como na 

promoção da montagem e estabilização destes (AROSIO, 2017; IQBAL; ALONSO; 

CHEN; CHOHAN et al., 2005; QUERFURTH; LAFERLA, 2010). Na DA, tau sofre 

hiperfosforilação principalmente mediada por quinases, como por exemplo a enzima 

glicogênio sintase quinase-3 beta (GSK-3β) e a quinase dependente de ciclina 5 

(CDK5), adquirindo uma conformação alterada que a torna mais propensa a se 

agregar com outras proteínas, formando PHF e, consequentemente NFTs (Figura 1). 

Esse processo resulta em uma cascata de eventos, afetando a função neural e 

sináptica que culmina na morte neuronal (IQBAL; ALONSO; CHEN; CHOHAN et al., 

2005; PANZA; LOZUPONE; LOGROSCINO; IMBIMBO, 2019; QUERFURTH; 

LAFERLA, 2010). 

 

1.2 Modelo animal para o estudo da doença de Alzheimer 

 

 Uma importante dificuldade nos estudos de pacientes com a DA é por conta 

do diagnóstico definitivo realizado somente mediante a comprovação histopatológica 

post-mortem das lesões cerebrais que caracterizam a doença, tais como as placas 

senis e NFTs (JELLINGER; JANETZKY; ATTEMS; KIENZL, 2008; KARRAN; 

MERCKEN; DE STROOPER, 2011). Assim, o diagnóstico da DA é realizado a partir 

da caracterização clínica do declínio cognitivo do paciente, de exames 

complementares e da exclusão de outros fatores etiológicos, seguindo os critérios 

NINCDS-ADRDA (National Institute for Neurológical and Communicative Disorders 

and Stroke – Alzheimer´s Disease and Related Disorders Association) proposto por 

McKhann et al. (1984) (MCKHANN; DRACHMAN; FOLSTEIN; KATZMAN et al., 1984), 

não havendo um marcador patognomônico. Assim, o diagnóstico da DA é considerado 

difícil e tido como provável até a confirmação post-mortem (JELLINGER; JANETZKY; 
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ATTEMS; KIENZL, 2008). Além disso, devido à dificuldade na detecção e no estudo 

de marcadores que antecedem o desencadeamento dos sintomas e das 

características histopatológicas da DA, modelos animais para a DA tem se tornado 

cruciais para o estudo desta doença (DUYCKAERTS; POTIER; DELATOUR, 2008).  

 O camundongo 3xTg-AD representa um modelo animal eficaz para o estudo 

da DA por desenvolver as duas lesões histopatológicas características desta doença 

em regiões relevantes do cérebro, tais como a amígdala, o hipocampo e o córtex 

cerebral (BELFIORE; RODIN; FERREIRA; VELAZQUEZ et al., 2019; ODDO; 

CACCAMO; KITAZAWA; TSENG et al., 2003; ODDO; CACCAMO; SHEPHERD; 

MURPHY et al., 2003).  

 

Figura 2. Geração do modelo de camundongos 3xTg-AD 

 

 

 

Estratégia utilizada no desenvolvimento do camundongo 3xTg-AD. Neste modelo, 
células embrionárias colhidas de camundongo transgênico PS1 foram micro-injetadas 
com dois transgenes, APPSwe e TauP301L. O cruzamento desta nova linhagem de 
camundongos originou o camundongo modelo de Alzheimer, 3xTg-AD. Adaptado de 
Oddo et al. (2003) (ODDO; CACCAMO; SHEPHERD; MURPHY et al., 2003) 

  

 Esta linhagem de camundongos carrega as mutações em genes codificadores 

de PS1 (PS1M146V), proteína APP sueca (APPSwe) e proteína tau (TauP301L) ligados à 

DA humana. O gene APPSwe é um gene humano com uma mutação associada à DA 

familiar. O gene PS1M146V é um gene da PSEN1 de camundongos (PS1) que também 
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possui uma mutação humana associada à DA familiar. Já a mutação de TauP301L está 

associada à taupatia relacionada à DA (Figura 2). Desta forma, camundongos 3xTg-

AD exibem um fenótipo neuropatológico relacionado com a idade, incluindo tanto a 

deposição de peptídeo βA e formação de placas amilóides, como o desenvolvimento 

de NFTs (BELFIORE; RODIN; FERREIRA; VELAZQUEZ et al., 2019; ODDO; 

CACCAMO; KITAZAWA; TSENG et al., 2003).  

 No modelo murino 3xTg-AD, células embrionárias colhidas de camundongo 

(Knock-in) homozigoto para a mutação do gene PS1M146V foram micro-injetadas com 

os genes mutados das proteínas APPSwe e TauP301L. Esses transgenes foram inseridos 

no mesmo loco genético, possibilitando a reprodução de ninhadas igualmente triplo-

transgênicas e de mesmo background genético (129/C57BL6). Além disso, a 

superexpressão dos genes parece ser restrita ao sistema nervoso central (SNC) sob 

o comando do promotor Thy1.2. (Figura 2) (ODDO; CACCAMO; KITAZAWA; TSENG 

et al., 2003).  

 No camundongo 3xTg-AD a primeira patologia detectável é a 

imunorreatividade intraneuronal para o peptídeo βA, que ocorre aproximadamente aos 

3 meses de idade, seguido pelo desenvolvimento de placas extracelulares 

no neocórtex e hipocampo, aos 6 meses de idade. Já o desenvolvimento de 

NFTs ocorre a partir de 12 meses de idade (BELFIORE; RODIN; FERREIRA; 

VELAZQUEZ et al., 2019; ODDO; CACCAMO; SHEPHERD; MURPHY et al., 2003). A 

formação de deposição de peptídeos βA no hipocampo é temporalmente relacionada 

com o desenvolvimento de déficits de memória e aprendizagem, havendo um 

agravamento com o aparecimento de NFTs. Além disso, tecidos periféricos não 

apresentam expressões de peptídeos βA, encontrada somente no tecido neuronal 

(ODDO; CACCAMO; SHEPHERD; MURPHY et al., 2003). 

  

1.3 Doença de Alzheimer e as mitocôndrias 

 

 Embora a formação de placas senis e NFTs sejam reconhecidas como as 

principais características da DA, estudos tem demonstrado baixas correlações entre 

o acúmulo de peptídeo βA e o comprometimento cognitivo em pacientes com DA 

(JACK; LOWE; WEIGAND; WISTE et al., 2009; TERRY; MASLIAH; SALMON; 

BUTTERS et al., 1991). Além disso, estudos clínicos também demonstraram presença 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/neocortex
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/hippocampus
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de placas senis em pacientes sem demência avaliados por tomografia por emissão de 

pósitrons (PET, do inglês positron emission tomography) (JANSEN; 

OSSENKOPPELE; KNOL; TIJMS et al., 2015). Em outro estudo, usando dados 

clínicos, neuropatológicos e histológicos, coletados pelo NACC (National Alzheimer's 

Coordinating Center), foi demonstrado que 29% dos 919 indivíduos diagnosticados 

com DA não apresentavam placas senis post-mortem. Este estudo também mostrou 

que 39% dos 279 indivíduos não diagnosticados com DA apresentavam níveis 

elevados de placas senis post-mortem (BEACH; MONSELL; PHILLIPS; KUKULL, 

2012). Esses achados indicam a necessidade do entendimento molecular da DA, uma 

vez que a patologia relacionada a deposição de peptídeo βA não pode ser usada 

exclusivamente para confirmar o diagnóstico de DA, principalmente nos estágios 

iniciais da doença (BEACH; MONSELL; PHILLIPS; KUKULL, 2012; JANSEN; 

OSSENKOPPELE; KNOL; TIJMS et al., 2015). Além disso, permanece controverso 

se essas lesões patológicas são as próprias causadoras da morte neuronal ou se são 

consequências de eventos moleculares que precedem a demência (DRACHMAN, 

2014; GAUTHIER; ALBERT; FOX; GOEDERT et al., 2016).  

 Por conseguinte, outros aspectos da DA tem sido investigados nos últimos 

anos como alvos para a melhoria terapêutica, como a relação desta patologia com a 

função e a integridade mitocondrial (CAI; TAMMINENI, 2017; SWERDLOW, 2018; 

SWERDLOW; BURNS; KHAN, 2010; 2014). As mitocôndrias são responsáveis por 

diversos processos essenciais no desenvolvimento e na manutenção do organismo. 

São organelas intracelulares cruciais em todas as células eucarióticas dependentes 

do metabolismo aeróbio, uma vez que são responsáveis pela produção de 

aproximadamente 95% da energia celular por meio do acoplamento da cadeia 

transportadora de elétrons (CTE) com o sistema de fosforilação oxidativa mitocondrial 

(OXPHOS, do inglês oxidative phosphorylation) (FRIEDMAN; NUNNARI, 2014). Além 

disso, as mitocôndrias contribuem para a manutenção da homeostase celular por 

participarem da regulação intracelular de cálcio, sinalização celular e regulação de 

processos, tais como a apoptose, diferenciação, crescimento e proliferação celular 

(FRIEDMAN; NUNNARI, 2014; RUGARLI; LANGER, 2012; ZHU; WANG; CHU, 2013).  

 As mitocôndrias são formadas por duas membranas compostas por 

bicamadas lipoprotéicas altamente especializadas, uma externa e uma interna. A 

membrana mitocondrial interna apresenta uma superfície pregueada designada 

de crista mitocondrial, sendo impermeável a quase todas as moléculas e contendo as 
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enzimas responsáveis pelo sistema de OXPHOS. As mitocôndrias possuem também 

o espaço intermembranar, cuja a composição iônica é semelhante a do citosol e 

contém proteínas envolvidas no transporte e regulação celular, tal como o citocromo 

c, e o espaço interno da matriz mitocondrial, onde as enzimas metabólicas e o DNA 

mitocondrial (mtDNA, do inglês mitochondrial DNA) estão contidas (FRIEDMAN; 

NUNNARI, 2014).   

 Para a formação do ATP mitocondrial, substratos energéticos, tais como a 

glicose, ácidos graxos e aminoácidos são degradados e os elétrons derivados 

predominantemente de intermediários do ciclo do ácido tricarboxílico (TCA, do inglês 

tricarboxylic acid cycle) são doados para carreadores específicos, tais como o 

dinucleotídeo de nicotinamida e adenina (NAD+) e o dinucleotídeo de flavina-adenina 

(FAD) formando NADH e FADH2. Em seguida, os elétrons do NADH e FADH2 são 

transferidos para o complexo multienzimático do sistema de OXPHOS, o qual é um 

grupo de cinco complexos proteicos, resultando na redução do O2 e formação de ATP 

(FRIEDMAN; NUNNARI, 2014; ZHU; WANG; CHU, 2013). De forma resumida, os 

elétrons derivados de NADH e FADH2 são transferidos para o complexo I (NADH-

desidrogenase) e II (succinato desidrogenase), que na sequência são oxidados 

resultando na redução da coenzima Q (CoQ). Por conseguinte, os elétrons da CoQ 

são transferidos para o complexo III (citocromo redutase) que, por sua vez, reduz o 

citocromo c. O complexo IV (citocromo c oxidase) catalisa a transferência de elétrons 

do citocromo c para o O2, sendo este o aceptor final da CTE, levando a formação de 

H2O. À medida que ocorre a passagem dos elétrons pelos complexos, prótons são 

bombeados da matriz para o espaço intermembranar mitocondrial, resultando em um 

potencial eletroquímico. A energia gerada neste gradiente é subsequentemente 

utilizada pelo complexo V (ATP-sintase) para gerar ATP a partir de difosfato de 

adenosina (ADP) e fosfato inorgânico (Pi). Logo, o ATP sintetizado na matriz 

mitocondrial é transportado para o citoplasma através de um translocador de 

nucleotídeos de adenina, também conhecido por translocador ATP/ADP (FRIEDMAN; 

NUNNARI, 2014; ZHU; WANG; CHU, 2013).  

 Embora este processo envolva a redução do O2 à H2O no sítio ativo do 

complexo IV, uma pequena porcentagem de O2 não é completamente reduzida, dando 

origem a espécies reativas de oxigênio (EROs) que, em contrapartida, são 

neutralizados pelas defesa antioxidantes presentes na matriz mitocondrial, tais como 

a glutationa e a superóxido dismutase (FRIEDMAN; NUNNARI, 2014). No entanto, o 
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mau funcionamento do sistema de OXPHOS pode resultar na produção exacerbada 

de EROS e, uma vez que a capacidade antioxidante mitocondrial seja sobrecarregada 

pela presença de EROS, dano oxidativo e morte celular podem ocorrer (FRIEDMAN; 

NUNNARI, 2014; ONYANGO; KHAN; BENNETT, 2017). Além disso, os neurônios 

apresentam uma demanda energética excepcionalmente elevada de ATP, crucial para 

o transporte axonal, manutenção de gradientes iônicos, geração de potencial de 

membrana e transporte de vesículas sinápticas. Portanto, as mitocôndrias neuronais 

exercem importante função para a neuroplasticidade, regulação sinaptogênica e a 

homeostase neural por suprirem a demanda bioenergética do tecido neuronal. Desta 

forma, o comprometimento da função mitocondrial pode resultar em subunidades da 

CTE anômalas, prejudicando consequentemente a síntese de ATP.  (CAI; 

TAMMINENI, 2017; ONYANGO; KHAN; BENNETT, 2017; RAEFSKY; MATTSON, 

2017). 

  De fato, o declínio da função mitocondrial desempenha um importante papel 

nas doenças neurodegenerativas por comprometerem a atividade metabólica celular 

(CAI; TAMMINENI, 2017; FIVENSON; LAUTRUP; SUN; SCHEIBYE-KNUDSEN et al., 

2017; ONYANGO; KHAN; BENNETT, 2017). Nos últimos anos, várias linhas de 

pesquisa demonstraram defeitos no sistema bioenergético mitocondrial como um 

mecanismo patológico em doenças neurodegenerativas (CHOCRON; MUNKÁCSY; 

PICKERING, 2019; FIŠAR; HANSÍKOVÁ; KŘÍŽOVÁ; JIRÁK et al., 2019; PEI; 

WALLACE, 2018; SWERDLOW, 2018). Além disso, a disfunção mitocondrial tem sido 

amplamente estudada na DA por influenciar no desencadeamento e aceleração do 

acúmulo e deposição de peptídeos βA e NFTs que, por sua vez, prejudicam ainda 

mais a integridade e função mitocondrial (CHOCRON; MUNKÁCSY; PICKERING, 

2019; FIŠAR; JIRÁK; ZVĚŘOVÁ; SETNIČKA et al., 2019; SWERDLOW, 2018; 

TYUMENTSEV; STEFANOVA; MURALEVA; RUMYANTSEVA et al., 2018). 

 O comprometimento do metabolismo energético e da função mitocondrial têm 

sido demonstrado desde a década de 80, em estudos realizados em amostras de 

neocórtex de pacientes com demência (SIMS; FINEGAN; BLASS; BOWEN et al., 

1987) e mitocôndrias plaquetárias isoladas de pacientes com DA (PARKER; FILLEY; 

PARKS, 1990). Além disso, Blass e Gibson (1991) propuseram que o estresse 

metabólico devido ao comprometimento mitocondrial poderia contribuir para o 

acúmulo de placas senis e NFTs na DA (BLASS; GIBSON, 1991). Estudos post-

mortem realizados em tecido hipocampal (SHENG; WANG; SU; LEE et al., 2012) e 

http://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/electrochemical-gradient
http://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/vesicle-biology-and-chemistry
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cortical (MANCZAK; CALKINS; REDDY, 2011) de pacientes diagnosticados com DA 

demonstraram dinâmica mitocondrial anômala com presença de fragmentação e 

demanda bioenergética prejudicada. Além disso, em estudos in vitro realizados em 

células embrionárias derivadas de camundongos Tg2576 para a DA demonstraram 

déficits funcionais precoces nas mitocôndrias sinápticas incluindo alteração da 

atividade de enzimas chaves, tais como o complexo IV da CTE e a piruvato 

desidrogenase (PDH), que são fundamentais para a produção de energia celular (QIN; 

LIU; COOPER; LIU et al., 2002). Mais recentemente, estudos realizados em plaquetas 

coletadas a partir de sangue periférico de pacientes com DA revelaram parâmetros 

mitocondriais diminuídos relacionados à frequência respiratória basal, capacidade 

respiratória máxima e reserva respiratória e com concentrações plasmáticas médias 

inalteradas de Aβ42, Aβ40 ou Aβ42/Aβ40 (FIŠAR; JIRÁK; ZVĚŘOVÁ; SETNIČKA et al., 

2019). Além disso, atividades diminuídas de enzimas e complexos da CTE também 

foram demonstradas (FIŠAR; HANSÍKOVÁ; KŘÍŽOVÁ; JIRÁK et al., 2019). Esses 

resultados corroboram a hipótese de que a disfunção mitocondrial pode contribuir para 

o desenvolvimento da DA (SWERDLOW, 2018; SWERDLOW; BURNS; KHAN, 2014). 

 Além do comprometimento da demanda bioenergética mitocondrial, a 

alteração da atividade da CTE gera um aumento na produção de EROs, resultando 

em populações neuronais vulneráveis ao estresse oxidativo evidenciados em 

pacientes com DA (MANCZAK; CALKINS; REDDY, 2011; MANCZAK; PARK; JUNG; 

REDDY, 2004; MAURER; ZIERZ; MÖLLER, 2000; SHENG; WANG; SU; LEE et al., 

2012) e em modelos animais para a DA (CALKINS; MANCZAK; MAO; SHIRENDEB 

et al., 2011; QIN; LIU; COOPER; LIU et al., 2002; STEFANOVA; MURALEVA; 

KORBOLINA; KISELEVA et al., 2015; YAO; IRWIN; ZHAO; NILSEN et al., 2009). 

EROs são contribuintes relevantes para patologias neurodegenerativas por possuírem 

potencial reatividade às biomoléculas, promovendo peroxidação lipídica e oxidação 

do DNA nuclear e do mtDNA, resultando em declínio funcional, senescência e 

apoptose celular (AGOSTINHO; CUNHA; OLIVEIRA, 2010; NUNOMURA; PERRY; 

ALIEV; HIRAI et al., 2001; SCHAPIRA, 1996). Além disso, danos cumulativos no DNA 

nuclear e mtDNA interferem na função mitocondrial, acarretando em baixas taxas de 

produção de ATP, aumento da dependência da glicólise anaeróbia e, portanto, 

aumento da produção de EROs mitocondriais (SHENG; WANG; SU; LEE et al., 2012; 

SWERDLOW; BURNS; KHAN, 2010; YAO; IRWIN; ZHAO; NILSEN et al., 2009).  
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 Decerto, o déficit da demanda metabólica mitocondrial seguido de danos 

oxidativos podem contribuir para o acúmulo do peptídeo βA e para a formação de 

placas senis por exacerbar a atividade dos complexos enzimáticos que participam do 

processamento da APP via amiloidogênica bem como, favorecer vias que propiciam 

a agregação dos oligômeros βA (NUNOMURA; PERRY; ALIEV; HIRAI et al., 2001; 

REDDY; MANCZAK; MAO; CALKINS et al., 2010; SWERDLOW; BURNS; KHAN, 

2010; YAO; IRWIN; ZHAO; NILSEN et al., 2009). Por conseguinte, o peptídeo βA 

ocasiona danos sinápticos e dendríticos, além de agregar-se aos compartimentos 

mitocondriais e prejudicar sua função desencadeando novamente a disfunção 

mitocondrial e o estresse oxidativo (REDDY; MANCZAK; MAO; CALKINS et al., 2010; 

SHENG; WANG; SU; LEE et al., 2012; SWERDLOW; BURNS; KHAN, 2010).  

 

1.4 Doença de Alzheimer e a biogênese mitocondrial 

 

 Uma característica importante do metabolismo energético cerebral é o forte 

acoplamento entre a demanda e o suprimento de energia. O cérebro é o órgão de 

maior demanda energética, representando apenas 2 a 3% do peso total do corpo, e 

consumindo mais de 20% da energia total produzida pelo organismo. Além disso, 

necessita de constante regulação da homeostase mitocondrial e da localização 

apropriada dessas organelas, nos distintos compartimentos subcelulares dos 

neurônios, para atender às necessidades metabólicas regionais em resposta à maior 

atividade neuronal (CHOCRON; MUNKÁCSY; PICKERING, 2019; 

UITTENBOGAARD; CHIARAMELLO, 2014). De fato, a função apropriada das 

mitocôndrias é fundamental para atender às necessidades fisiológicas das células 

neuronais. Logo, diversas vias participam da manutenção da integridade mitocondrial 

e/ou restauração adequada da função mitocondrial, incluindo a biogênese 

mitocondrial (GOLPICH; AMINI; MOHAMED; AZMAN ALI et al., 2017; WU; 

PUIGSERVER; ANDERSSON; ZHANG et al., 1999).  

 Biogênese mitocondrial é um processo pelo qual novas mitocôndrias são 

formadas por meio do crescimento e divisão de mitocôndrias pré-existentes nos 

compartimentos celulares (CALKINS; MANCZAK; MAO; SHIRENDEB et al., 2011; 

ONYANGO; KHAN; BENNETT, 2017; RAEFSKY; MATTSON, 2017). Além disso, a 

biogênese mitocondrial participa do aumento do conteúdo mitocondrial por meio da 
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expressão de enzimas relacionadas à sua função, tais como as proteínas das 

membranas mitocondriais internas e externas e as proteínas constituintes da CTE (LI; 

HOU; HAO, 2017; UITTENBOGAARD; CHIARAMELLO, 2014; WU; PUIGSERVER; 

ANDERSSON; ZHANG et al., 1999). Esse é um processo complexo uma vez que 

envolve a participação coordenada de dois genomas, o mitocondrial e o nuclear. A 

formação de complexos enzimáticos funcionais presentes na membrana mitocondrial 

interna depende da montagem sequencial das subunidades codificadas 

nuclearmente, seguida pela ligação das subunidades codificadas pelo mtDNA. Vale 

salientar que os genes nucleares contribuem com a expressão da maioria das 

subunidades respiratórias mitocondriais e das proteínas necessárias para 

a transcrição, tradução e replicação do mtDNA (LI; HOU; HAO, 2017; 

UITTENBOGAARD; CHIARAMELLO, 2014).  

 Originalmente identificado como coativador de transcrição induzido por 

receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPAR, do inglês peroxisome 

proliferator-activated receptor), o coativador 1α do receptor gama ativado pelo 

proliferador de peroxissoma (PGC-1α, do inglês proliferator-activated receptor gamma 

coactivator 1alpha) emergiu como um importante integrador de vias de sinalização no 

controle do metabolismo energético celular e sistêmico através da regulação de 

diversos processos metabólicos oxidativos e da biogênese mitocondrial (LIU; LIN, 

2011; ONYANGO; KHAN; BENNETT, 2017; PALIKARAS; DASKALAKI; MARKAKI; 

TAVERNARAKIS, 2017; WU; PUIGSERVER; ANDERSSON; ZHANG et al., 1999). 

PGC-1α é expresso de forma ubíqua e participa da maioria dos aspectos da biogênese 

mitocondrial, incluindo a transcrição de genes da CTE acoplada ao sistema de 

OXPHOS, aumentando a densidade mitocondrial e a demanda respiratória 

mitocondrial (ONYANGO; KHAN; BENNETT, 2017; PALIKARAS; DASKALAKI; 

MARKAKI; TAVERNARAKIS, 2017).  

 Numerosos fatores, tais como hormônios (esteroides sexuais, hormônio do 

crescimento), neurotrofinas (BDNF), segundos mensageiros (cálcio, óxido nítrico, 

cAMP) e vias quinases (PKA, MAPK, SIRT1) atuam regulando a expressão de PGC-

1α em resposta adaptativa a mudanças fisiológicas e a estímulos patológicos (LIU; 

LIN, 2011; ONYANGO; KHAN; BENNETT, 2017). Sob respostas basais, o aumento 

dos níveis intracelulares da adenosina monofosfato cíclico (cAMP, do inglês cyclic 

adenosine monophosphate) resulta na estimulação da proteína quinase dependente 

de cAMP (PKA, do inglês cAMP‐dependent protein kinase), conduzindo à dissociação 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/nuclear-gene
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de sua subunidade catalítica (Cα) da regulatória (R). A PKAC-α, ao migrar para o 

núcleo, gera a fosforilação dos resíduos da ser133 da proteína de ligação ao elemento 

responsivo ao cAMP (CREB, do inglês cAMP response element-binding protein), 

levando a sua ativação. O CREB fosforilado, liga-se ao sítio do elemento responsivo 

ao cAMP (KAUSHAL; LANGLOIS; DESJARDINS-CREPEAU; HAGGER et al.), 

presente na região promotora de diversos genes, e recruta a proteína de ligação ao 

CREB (CBP), que atua na maquinaria de transcrição basal, levando à transcrição do 

gene PGC-1α (LIU; LIN, 2011; RAEFSKY; MATTSON, 2017).  

 Uma vez ativado pela fosforilação ou desacetilação, PGC‐1α ativa diferentes 

fatores transcricionais nucleares implicados no controle de múltiplas funções 

mitocondriais, tais como o fator respiratório nuclear 1 (NRF1, do inglês nuclear 

respiratory factor 1) e o fator respiratório nuclear 2 (NRF2, do inglês nuclear respiratory 

factor 2). Diante de diferentes demandas metabólicas celulares, NRF1 e NRF2 atuam 

controlando múltiplas funções mitocondriais, principalmente relacionadas ao 

metabolismo energético oxidativo por meio da ativação de regiões promotoras de 

genes nucleares que codificam as subunidades dos cinco complexos respiratórios (LI; 

HOU; HAO, 2017; UITTENBOGAARD; CHIARAMELLO, 2014). Além disso, ambos 

participam do mecanismo coordenado da expressão de genes envolvidos na 

expressão de importantes proteínas mitocondriais, incluindo o fator de transcrição 

mitocondrial A (TFAM, do inglês mitochondrial transcription factor A). O TFAM está 

envolvido em funções relevantes, tais como a transcrição, manutenção e replicação 

do mtDNA, bem como a transcrição de enzimas oxidativas cruciais para a conversão 

de piruvato em Acetil-CoA, tal como a subunidade Eα do complexo piruvato 

desidrogenase (PDHEα, do inglês pyruvate dehydrogenase E1 component 

subunit alpha) (LEONE; LEHMAN; FINCK; SCHAEFFER et al., 2005; LI; HOU; HAO, 

2017; RAEFSKY; MATTSON, 2017; WU; PUIGSERVER; ANDERSSON; ZHANG et 

al., 1999). Portanto, através da regulação dos níveis de TFAM, o coativador PGC-1α 

pode controlar a expressão de proteínas codificadas pelo mtDNA (UITTENBOGAARD; 

CHIARAMELLO, 2014). Desta forma, PGC-1α participa na modulação de processos 

biológicos comumente envolvidos na plasticidade sináptica hipocampal, 

aprendizagem e memória e resistência ao estresse neuronal, por participar da 

biogênese mitocondrial e propiciar metabolismo energético (LIN; HANDSCHIN; 

SPIEGELMAN, 2005; LIU; LIN, 2011; RAEFSKY; MATTSON, 2017). 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/mitochondrial-transcription-factor-a
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/mitochondrial-transcription-factor-a
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/mitochondrial-transcription-factor-a
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Figura 3. Biogênese mitocondrial 

 

 

 
 

Biogênese mitocondrial. PKA fosforila os fatores de transcrição de ligação ao 
elemento de resposta ao cAMP (CREB), envolvidos na expressão do o coativador 1α 
do receptor gama ativado pelo proliferador de peroxissoma (PGC-1α). PGC-1α, 
interage com dois fatores-chave de transcrição nuclear, o fator respiratório nuclear 1 
e 2 (NRF1 e NRF2). NRF1 e NRF2 induzem a expressão das subunidades dos cinco 
complexos mitocondriais da cadeia transportadora de elétrons (CTE) e ativam o fator 
de transcrição mitocondrial A (TFAM). TFAM posteriormente transloca-se para a 
mitocôndria e aumenta diretamente a transcrição e replicação do mtDNA. Adaptado 
de Reusens et al. (2011) (REUSENS; THEYS; REMACLE, 2011). 

  

 De fato, a biogênese mitocondrial é um importante sistema de controle da 

manutenção mitocondrial e é essencial para manter uma população mitocondrial 

funcional nos neurônios. Assim, o dano à biogênese mitocondrial pode desempenhar 

um papel importante nas doenças neurodegenerativas (UITTENBOGAARD; 

CHIARAMELLO, 2014). Em estudos realizados em camundongos knockout  para 

PGC-1α evidenciaram que o coativador é imprescindível para a expressão proteica 

necessária para as funções mitocondriais e funções metabólicas de múltiplos órgãos 

(LEONE; LEHMAN; FINCK; SCHAEFFER et al., 2005; LIN; WU; TARR; 

LINDENBERG et al., 2004), e a deleção do gene PGC-1α conduz a defeitos no 
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sistema  de OXPHOS limitando a resposta neuronal às demandas metabólicas 

resultando em neurodegeneração (CUI; JEONG; BOROVECKI; PARKHURST et al., 

2006; ST-PIERRE; DRORI; ULDRY; SILVAGGI et al., 2006). Estudos também 

evidenciaram níveis reduzidos de PGC-1α no cérebro de pacientes com DA (QIN; 

HAROUTUNIAN; KATSEL; CARDOZO et al., 2009; SHENG; WANG; SU; LEE et al., 

2012) e em células M17 que superexpressam o gene da APP mutante (APPSwe) 

(SHENG; WANG; SU; LEE et al., 2012). Níveis reduzidos de PGC-1α, NRF1, NRF2 e 

TFAM também foram evidenciados em camundongos transgênicos para o gene APP 

na idade de 12 meses (MANCZAK; KANDIMALLA; YIN; REDDY, 2018) e em 

linhagens celulares derivadas de células HT22 transfectadas com o gene mutado de 

APP (REDDY; YIN; MANCZAK; KUMAR et al., 2018). Além disso, estudos 

demonstraram que a expressão reduzida de PGC‐1α pode contribuir para a geração 

patológica de peptídeo βA, levando à neurodegeneração na DA (CAMACHO; 

SERNEELS; SPITTAELS; MERCHIERS et al., 2004; GONG; PAN; VEMPATI; ZHAO 

et al., 2013). 

 De fato, PGC-1α desempenha importante regulação da biogênese 

mitocondrial sendo crucial para o controle do dano celular associado à disfunção 

mitocondrial na DA. Embora estudos tenham demonstrado uma sinalização 

prejudicada da biogênese mitocondrial na DA, ainda não está claro quando essa 

sinalização se inicia na progressão da DA e até que ponto o comprometimento da 

biogênese mitocondrial mediada por PGC-1α influencia a disfunção mitocondrial e as 

alterações comportamentais na DA. Logo, estudar a correlação entre a biogênese 

mitocondrial mediada por PGC-1α e o desencadeamento da disfunção mitocondrial, 

bem como o fenótipo comportamental no modelo de camundongos 3xTg-AD para a 

DA contribuirá para a compreensão da patogênese, fornecendo novos biomarcadores 

que auxiliarão no diagnóstico precoce e no conhecimento para o desenvolvimento de 

novas estratégias terapêuticas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo do presente estudo foi analisar os marcadores relacionados a 

biogênese mitocondrial e sua contribuição para a disfunção mitocondrial no 

desenvolvimento e progressão DA, bem como a influência desta sinalização no 

fenótipo comportamental de camundongos Controle e 3xTg-AD. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

o Confirmar o genótipo das colônias de produção, por meio da genotipagem, e a 

presença das duas lesões histopatológicas características da DA, a agregação de 

peptídeo βA e a proteína tau fosforilada por meio da técnica de imuno-histoquímica 

avaliada no tecido cerebral de camundongos Controle e 3xTg-AD; 

 

o Analisar a imunorreatividade de βA/APP e PGC-1α na região CA1 do 

hipocampo e giro denteado de camundongos Controle e 3xTg-AD de 1, 2, 4 e 6 meses 

de idade por meio da técnica de imuno-histoquímica; 

 

o Avaliar os níveis de expressão de RNAm de fatores que regulam a transcrição 

de PGC-1α tais como, PKAC-α e CREB, e de genes relacionados à biogênese 

mitocondrial tais como, PGC-1α, NRF1, NRF2, TFAM, no homogenato hipocampal de 

camundongos Controle e 3xTg-AD nas idades de 1, 2, 4 e 6 meses por meio da técnica 

de qRT-PCR; 

 

o   Avaliar a expressão proteica de oligômeros βA de alto peso molecular, de 

fatores que regulam a transcrição de PGC-1α, tais como a razão entre a expressão 

proteica de CREB fosforilada e CREB total, de genes relacionados à biogênese 

mitocondrial, tais como PGC-1α, NRF1, TFAM, de um marcador de expressão 

relacionado ao conteúdo mitocondrial, tal como a proteína VDAC2, bem como de 

proteínas relacionadas a função mitocondrial, tais como PDHE1-α e os complexos 

do sistema de OXPHOS (complexos I-V), no homogenato hipocampal de 
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camundongos Controle e 3xTg-AD nas idades de 1, 2, 4 e 6 meses por meio da técnica 

de immunoblotting; 

 

o Avaliar a atividade dos complexos II + III e IV no homogenato hipocampal de 

camundongos Controle e 3xTg-AD nas idades de 1, 2, 4 e 6 meses por meio da 

atividade enzimática dos complexos da CTE; 

 

o Avaliar o fenótipo comportamental relacionado a atividade locomotora e 

comportamento semelhante a ansiedade por meio do teste de campo aberto (CA) e, 

a memória e aprendizagem por meio do reconhecimento de um novo objeto (RO) nos 

camundongos Controle e 3xTg-AD com 1, 2, 4 e 6 meses de idade; 

 

o Avaliar a coordenação motora e equilíbrio locomotor dos camundongos 

Controle e 3xTg-AD de 6 meses de idade por meio do teste da barra rotatória (Rota 

Rod); 

 

o Avaliar o fenótipo comportamental relacionado à ansiedade, depressão e 

anedonia dos camundongos Controle e 3xTg-AD com 1 e 6 meses de idade por meio 

do teste de labirinto em “zero” elevado, teste de nado forçado e teste de preferência 

por solução de sacarose, respectivamente. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Animais 

 

 Para o presente estudo foram utilizados camundongos triplos transgênicos 

B6; 129 - Psen1tm1MpmTg (APPSwe, TauP301L) 1Lfa/Mmjax (grupo 3xTg-AD; Jackson 

Laboratories, Maine, EUA) e camundongos selvagens (grupo Controle), ambos de 

background 129/C57BL6, machos, de 1, 2, 4 e 6 meses de idade. Os animais foram 

alojados nas unidades de reprodução do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (ICB/USP) e mantidos em estantes ventiladas com 

microisoladores (cinco animais/microisolador; Bonther, Ribeirão Preto, SP, Brasil), 

com temperatura (22 ± 2°C), umidade do ar (55 ± 10%) e ciclo de luz claro-escuro 

(12h/12h) controlados, e com acesso à ração padrão (Presence® Ratos e 

Camundongos; Paulínia, SP, Brasil) e água ad libitum.  

 Os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com o Conselho 

Nacional de Controle e Experimentação Animal (CONCEA) e conforme protocolo 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo (CEUA - ICB/USP), de acordo com o 

processo 127/2015. 

 

3.2 Genotipagem da linhagem de camundongo 3xTg-AD 

 

 Os camundongos 3xTg-AD apresentam mutações em três genes (APPSwe, 

PS1M146V e TauP301L) ligados à DA e desenvolvem tanto placas senis quanto NFTs 

predominantemente restritas ao hipocampo, amígdala e córtex cerebral, e de maneira 

progressiva e dependente da idade (BELFIORE; RODIN; FERREIRA; VELAZQUEZ 

et al., 2019; ODDO; CACCAMO; SHEPHERD; MURPHY et al., 2003). Para a 

identificação do genótipo das colônias de produção dos camundongos Controle e 

3xTg-AD (n = 9 e 10, respectivamente), um fragmento da cauda de cada um dos 

animais foi seccionado e as amostras armazenadas a - 20ºC até o momento do uso. 

Para a extração de DNA, 600 µL de solução de NaOH 50 mM (Synth®; Diadema, SP, 

Brasil) foram adicionados a cada microtubo contendo as amostras de cada animal. As 

amostras foram homogeneizadas e incubadas a 95ºC por 10 minutos. A seguir, foram 
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adicionados 50 µL de solução Tris-HCl 1 M (pH 6,8; Sigma AldrichTM; St. Louis, MO, 

EUA), seguido de centrifugação a 12.000 rpm por 15 minutos a 4ºC. As amostras de 

DNA foram armazenadas a 4ºC até a realização da genotipagem por PCR.  

 A técnica de PCR foi realizada conforme o protocolo The Jackson Laboratory 

(disponível em: https://www.jax.org/strain/004807). Os iniciadores utilizados para a 

realização da genotipagem através da técnica de PCR estão apresentados na Tabela 

1. 

 

Tabela 1.  Sequências de primers utilizados na genotipagem 
 

Primer Sequência de Oligonucleotídeos (5'-3')  Tipo de Amplificação 

oIMR3610 F-AGGACTGACCACTCGACCAG Transgene Psen1tmMpmForward 

oIMR3611 R-CGGGGGTCTAGTTCTGCAT Transgene Psen1tmMpm Reverse 

oIMR7338 F-CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT Controle Interno Positivo Forward 

oIMR7339 R-GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC Controle Interno Positivo Reverse 

  

 A reação de PCR foi realizada utilizando os seguintes reagentes nas 

concentrações finais: PCR Buffer II 1X; MgCl2 2,5 mM; dNTP 0,2 mM (InvitrogenTM; 

Waltham, MA, EUA); 1 μM olMR3610; 1 μM olMR3611; 0,5 μM olMR7338; 0,5 μM 

olMR7339 (Jackson Laboratory; Bar Harbor, Maine, EUA); 0,03 U/μL de Platinum Taq 

DNA polimerase (InvitrogenTM) e 4 μL de DNA. A reação compreendeu de um período 

inicial de 3 minutos a 94ºC, seguido de 30 segundos a 94ºC, 1 minuto a 52ºC e 1 

minuto a 72ºC, que se repetiram por 35 ciclos, além do período de 2 minutos a 72ºC 

com resfriamento até 10ºC. Após, as amostras foram armazenadas a - 20ºC até o 

momento do uso. 

 Os produtos das reações de PCR foram adquiridos após eletroforese em gel 

de agarose 3% (Sigma AldrichTM) em solução Tris-Borato-EDTA 1X (TBE; Synth®) 

com 22,5 μL de SYBR Safe DNA gel stain (InvitrogenTM). No gel foi aplicado 1 μL de 

100 bp DNA Ladder (InvitrogenTM) homogeneizado com 2 μL Blue Green loadingdye, 

(InvitrogenTM) e 10 μL de cada amostra homogeneizada com 2 μL Blue Green 

loadingdye. A eletroforese foi realizada em tampão TBE 1X, e os produtos das reações 

de PCR foram visualizados sob luz ultravioleta (UV) e fotodocumentadas em um 

transiluminador (PhotoDoc-ItTMImaging Systems). 
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3.3 Protocolo de imuno-histoquímica 

 

 Para a confirmação da presença das lesões histopatológicas que 

caracterizam a DA no modelo animal utilizado neste estudo foram realizadas as 

marcações para o peptídeo βA/APP e tau fosforilada através da técnica de imuno-

histoquímica em ambos os genótipos com 10 meses de idade (Controle; n = 2 e 3xTg-

AD; n = 2). Após a confirmação das alterações histopatológicas, foi realizada a 

avaliação temporal para as marcações de βA/APP e PGC-1α, nas regiões CA1 do 

hipocampo e giro denteado, em camundongos dos grupos Controle e 3xTg-AD de 1, 

2, 4 e 6 meses (n = 6 por grupo). Os procedimentos realizados são detalhados a 

seguir. 

 Os camundongos foram anestesiados com cloridrato de ketamina (Dopalen 

injetável®, 100 mg/Kg ip) e cloridrato de xilazina (Anasedan injetável®, 30 mg/Kg ip) 

e submetidos à perfusão transcardíaca com solução de NaCl 0,9% (Synth®), seguido 

de solução fixadora constituída de paraformaldeído 4% (PFA; Synth®) em tampão 

fosfato (PB 0,1 M, pH 7,4; Synth®). Os encéfalos foram dissecados cuidadosamente 

e armazenados em solução de PFA 4% por 4 horas, e então transferidos para uma 

solução crioprotetora de sacarose 30% (Synth®) em PB 0,1 M por 24 horas. A seguir, 

os tecidos foram cortados em uma espessura de 30 µm em um micrótomo deslizante 

de congelamento (Leica SM 2000R; LeicaBiosystems; São Paulo, SP, Brasil). 

 Os cortes histológicos foram selecionados e submetidos à metodologia de 

imunoperoxidase com anticorpos primários específicos para a detecção do peptídeo 

β-amilóide 1-16 (6E10) (1:1000, anti-mouse; Biolegend®; San Diego, CA, EUA), tau 

fosforilada (Ser 199/202) (1:1000, anti-rabbit; Sigma AldrichTM) e PGC1-α (1:1000; anti-

rabbit; Abcam). Os cortes foram incubados com os anticorpos primários em solução 

de Triton X-100 a 0,3% (Sigma AldrichTM) em PB 0,1 M e 5% de soro de cabra (normal 

goat serum, Jackson ImmunoResearch; West Grove, PA, EUA) por 24 horas. Em 

seguida, os cortes foram lavados 3 vezes em solução de PB 0,1 M a temperatura 

ambiente e incubados com o anticorpo secundário anti-mouse goat (6E10) e anti-

rabbit goat (tau fosforilada e PGC1-α) biotinilados (Jackson ImmunoResearch) por 2 

horas. Após uma nova série de lavagens em solução de PB 0,1 M a temperatura 

ambiente, os cortes foram incubados por 2 horas com o complexo avidina-biotina-

peroxidase (Jackson ImmunoResearch), em solução de Triton X-100 a 0,3% em PB 

0,1 M e NaCl 0,4 M. 
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 Os cortes foram lavados novamente 3 vezes em solução de PB 0,1 M a 

temperatura ambiente e em seguida imersos em solução contendo substrato 

cromógeno 3-3’diaminobenzidina (DAB; Sigma-AldrichTM) 0,05% em solução de PB 

0,1 M por 5 minutos. A seguir, foi acrescentada solução de H2O2 a 0,01% (Synth®) em 

H2O deionizada, mantendo-se os cortes sob agitação constante. Os cortes foram 

montados em lâminas de vidro gelatinizadas, e após secos, a intensificação das 

marcações foi realizada utilizando tetróxido de ósmio a 0,05% (Sigma AldrichTM) e, 

em seguida, foram desidratados por uma série de álcoois (Synth®) com 

concentrações crescentes, clareadas com Hemo-De (Thermo Fisher; Waltham, MA, 

EUA) e cobertas com lamínulas e Permount (Sigma AldrichTM).  

 As marcações para os anticorpos foram capturadas usando um microscópio 

Nikon E1000 (Melville, NY, EUA) e uma câmera digital Nikon DMX1200 (Nikon 

Imaging Software ACT-U) em campos localizados em seções de 2,46 mm a 2,70 mm 

posteriores ao Bregma, correspondentes às regiões do córtex parietal, CA1 do 

hipocampo e giro denteado. A marcação para o peptídeo βA/APP avaliado 

temporalmente foi demonstrado de forma descritiva, pois o anticorpo primário utilizado 

neste estudo (6E10) liga-se à uma sequência do peptídeo βA que pode se encontrar 

em ambos os peptídeos livres e proteína APP íntegra. Portanto as marcações 

constatadas pela técnica de imuno-histoquímica podem ser derivadas tanto de 

peptídeo βA como de seu precursor não clivado, sendo demonstradas as marcações 

histopatológicas do modelo animal 3xTg-AD apenas de forma representativa. Para a 

análise das marcações de PGC1-α, três imagens (de ambos os hemisférios) de 

seções diferentes para cada animal foram quantificadas através do software ImageJ 

(National Institutes of Health, USA). Foi utilizada a ferramenta polígono para desenhar 

uma seleção em torno de cada área de interesse e medida a densidade óptica 

integrada. Os valores obtidos a partir de cada imagem foram somados e divididos pela 

média total da área de cada grupo. A seguir, os resultados foram normalizados 

considerando as amostras dos camundongos do grupo Controle de 1 mês de idade, 

no qual a média foi definida como 1,0. 
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3.4 Real Time PCR 

 

 A expressão gênica dos fatores de transcrição para PGC-1α e marcadores 

para a biogênese mitocondrial foram avaliadas pelo método Real Time PCR (qRT-

PCR). Os camundongos dos grupos Controle e 3xTg-AD de 1, 2, 4 e 6 meses (n = 6 

por grupo) foram sacrificados por decapitação e o hipocampo total de cada animal foi 

armazenado em um microtubo livre de DNAse e RNAse, congelado em nitrogênio 

líquido e armazenado em freezer - 80ºC até o uso. A extração do RNA total foi 

realizada utilizando o reagente Trizol (Invitrogen™; Carlsbad, CA, EUA) seguindo as 

instruções do fabricante. Brevemente, foi realizada homogeneização do tecido com a 

adição de 1 mL do reagente Trizol (Invitrogen™) para cada amostra. As amostras 

foram centrifugadas a 12.000 rpm, a 4°C, por 10 minutos e o sobrenadante transferido 

para novos microtubos livres de DNAse e RNAse. Após incubação por 5 minutos a 

temperatura ambiente, foram adicionados 200 μL de clorofórmio (MERK Millipore; 

Darmstadt, Alemanha) para cada mL de Trizol seguido de agitação e incubação por 3 

minutos. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm, a 4°C, por 

15 minutos e a fase aquosa foi transferida para novos microtubos e acrescentados 

500 μL de isopropanol (MERK Millipore), para cada mL de Trizol. As amostras foram 

estocadas a - 20°C overnight. Os tubos foram incubados à temperatura ambiente por 

10 minutos e centrifugados a 12.000 rpm, a 4°C, por 15 minutos para obtenção dos 

precipitados. O sobrenadante foi desprezado e o precipitado foi dissolvido em álcool 

etílico a 75% (MERK Millipore). Após centrifugação a 7.500 rpm, 4°C por 10 minutos, 

o excesso de álcool foi desprezado e as amostras vertidas em papel absorvente por 

30 minutos para evaporação do álcool residual. Os precipitados obtidos foram 

ressuspendidos em 20 μL de H2O tratada com dietilpirocarbonato (DEPC; 

AppliedBiosystems; Foster, CA, EUA), incubados a 55°C por 15 minutos e estocados 

a - 80°C até o momento do uso. 

 A concentração e a pureza do RNA total foram quantificadas através de 

espectrofotômetro (Thermo Scientific NanoDrop 2000; Thermo Fisher Scientific; São 

Paulo, SP, Brasil), sendo as concentrações de RNA obtidas em µg/µL. Foram 

consideradas as razões 260RNA/280Prot entre 1,8 e 2,0, indicando baixa contaminação 

do RNA e boa qualidade para a transcrição reversa. A integridade do RNA total foi 

avaliada pela observação da proporção das bandas referentes aos rRNA 16S e 23S 

obtidas por eletroforese em gel de agarose 1% (Sigma AldrichTM), e os produtos 
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visualizados sob luz UV e fotodocumentados em um transiluminador (PhotoDoc-

ItTMImaging Systems). 

 O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 1 µg do RNA total 

utilizando kit de transcrição reversa (Promega Corporation, A3500, USA), de acordo 

com as instruções do fabricante. 

 A expressão quantitativa do RNAm para os diferentes alvos foi realizada por 

meio de reações de qRT-PCR, utilizando SYBR®Green Master Mix 

(AppliedBiosystems) em um sistema ABI Prism 7500 Real-Time PCR 

(AppliedBiosystems). Para a reação foram utilizados os primers (InvitrogenTM) a 400 

nM, de acordo com a Tabela 2. Uma amostra negativa (H2O) foi submetida à reação 

com cada par das sequências dos primers utilizados. Para a determinação da 

concentração das amostras foi realizada uma breve padronização, onde o valor de 50 

ng foi selecionado, refletindo uma maior eficiência da reação. A reação de 

amplificação compreendeu 2 minutos a 50ºC, 10 minutos a 95ºC, 40 ciclos de 15 

segundos a 95ºC e 1 minuto a 60ºC, conforme recomendado pelo fabricante. 

 A determinação dos níveis de expressão dos genes alvo foi realizada pela 

quantificação relativa (QR), utilizando a equação QR = 2-ΔΔCt (LIVAK; SCHMITTGEN, 

2001). Para a QR de cada amostra, foi utilizado o valor de CT (Threshold Cycle), 

definido após a reação, sendo este o ponto correspondente ao número de ciclos onde 

a amplificação atingiu dado limiar detectado, que permitiu a análise quantitativa da 

expressão do fator avaliado.  

 O valor do CT do gene alvo foi subtraído do valor do CT do normalizador (B2M) 

e resultou no valor de ΔCT. O valor de ΔCT do gene alvo foi, então, subtraído do valor 

do ΔCT do calibrador (grupo Controle de 1 mês de idade) e foi encontrado o valor de 

ΔΔCT.  Este valor foi utilizado na fórmula do nível de expressão FC = 2-ΔΔCt (normalized 

fold change relative to calibrator), onde o número 2 representa a somatória da 

eficiência do gene alvo e do normalizador, considerando que ambos os genes 

possuem 100% de eficiência (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). A seguir, os resultados 

foram normalizados considerando as amostras dos camundongos do grupo Controle 

de 1 mês de idade, no qual a média foi definida como 1,0. 
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Tabela 2.  Sequência dos primers utilizados no qRT-PCR 

 

 
Genes Sequência de Oligonucleotídeos (5'-3') Referência NCBI  

PKAC-α F-CACAAGGAGAGTGGGAACCACTA NM_008854.5 

R-TCTCATTCAGAGTGTGCTCGATCT 

CREB F-AACCAGCAGAGTGGAGATGC NM_009952.2 

R-CTGCTGGCATGGATACCTGG 

PGC1α F-CACCAAACCCACAGAAAACAG NM_008904.2 

R-GGGTCAGAGGAAGAGATAAAGTTG 

NRF1 F-GCTTCAGAACTGCCAACCAC NM_001164226.1 

R-TGTTCCACCTCTCCATCAGC 

NRF2  F- TAGATGACCATGAGTCGCTTGC NM_ 010902 

R- GCCAAACTTGCTCCATGTCC 

TFAM F-GCCGGGCCATCATTCGT NM_009360.4 

R-GACAAGACTGATAGACGAGGGG 

B2M F- AATGTGAGGCGGGTGGAACTG NM_009735.3 

R- CATGGCTCGCTCGGTGACC 

Sequência dos primers utilizados no qRT-PCR: PKAC-α (Protein kinase, cAMP 
dependent, catalytic, alpha - Prkaca), CREB (cAMP responsive elemento bindin g 
protein 1 - Creb1), PGC1-α (peroxisome proliferative activated receptor, gamma, 
coactivator 1 alpha - Ppargc1a), NRF1 (nuclear respiratory factor 1 - Nrf1), NRF2 
(nuclear respiratory factor 2 - Nrf2) TFAM (transcription factor A, mitochondrial -  
Tfam), B2M (beta-2 microglobulin - B2m). 

 

3.5 Protocolo de immunoblotting  

 

  Para o protocolo de immunoblotting os camundongos dos grupos Controle e 

3xTg-AD de 1, 2, 4 e 6 meses (n = 6 por grupo) foram sacrificados por decapitação e 

o hipocampo total de cada animal foi dissecado e homogeneizado a 4ºC em tampão 

de lise RIPA (NaCl 2 M; Tris 1 M, pH 7,4; EDTA 0,5 M; Triton X-100 a 10% (v/v); 

deoxicolato de sódio a 10% (w/v); SDS a 10% (w/v); ditiotreitol 1 M) e coquetel de 

inibidores de proteases (Sigma AldrichTM). O homogenato de cada amostra foi 

centrifugado a 12.000 rpm a 4ºC e o sobrenadante transferido para um novo 

microtubo.  

 O conteúdo proteico do material isolado foi determinado por 

espectrofotometria, utilizando reagente para ensaio de proteína (Protein Assay-Dye 

Reagent Concentrate; Bio-Rad; Melville, NY, EUA) conforme o recomendado pelo 

fabricante, e uma curva padrão de albumina (ALB; Synth®) foi realizada como 

referência. Posteriormente, foi adicionado o tampão desnaturante Laemmli (Tris - HCl 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_009735.3
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125 mM, pH 6,8; SDS a 2,5% (p/v), β-mercaptoetanol a 2,5%; EDTA 4mM e azul de 

bromofenol a 0,05%) e as amostras foram incubadas a 50ºC por 5 minutos. 

 Para a determinação da concentração das amostras foi realizada uma breve 

padronização, onde o valor de 60 µg foi selecionado, refletindo uma melhor expressão 

proteica. 

 As amostras foram submetidas à eletroforese em géis de acrilamida de 8 e 

12% e eletro-transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Bio-Rad) em sistema 

de transferência (Trans-Blotcell system; Bio-Rad), conforme o recomendado pelo 

fabricante. Após a transferência, as membranas foram incubadas com solução de 

bloqueio constituída de ALB a 5% em tampão contendo Tween 20 (TTBS; Tris - HCl 

0,01 M, pH 7,4; NaCl 0,15 M, Tween 20 a 0,05%), por 2 horas a temperatura ambiente 

e sob leve agitação. As membranas foram lavadas por 3 vezes de 10 minutos com 

solução TTBS e incubadas com os anticorpos primários: β-amilóide 1-16 (6E10) 

(1:1000; Biolegend®), CREB (48H2) (1:1000; Cell Signaling Technology®; Danvers, 

MA, EUA), Phospho-CREB (Ser133) (87G3) (pCREB; 1:1000; Cell Signaling 

Technology®), PGC-1α (H-300): sc-13067 (1:1000; Santa Cruz Biotechnology Inc.; 

Dallas, TX, EUA), NRF1 (D9K6P) (1:1000; Cell Signaling Technology®), TFAM 

(ab131607) (1:1000; Abcam; São Paulo, SP, Brasil), OXPHOS Cocktail (ab110413) 

(1:1000; Abcam), α-tubulina (1:10000; Sigma AldrichTM) e VDAC2 (1:1000; Sigma 

AldrichTM) em solução de bloqueio contendo ALB a 3%, overnight a 4°C, sob leve 

agitação. A seguir, as membranas foram lavadas com solução TTBS e incubadas por 

2 horas com um anticorpo secundário conjugado com peroxidase (1:10000; Santa 

Cruz Biotechnology Inc.) em solução de bloqueio de ALB a 1%. 

 Para a revelação foi utilizado o kit quimioluminescente ECL (Bio-Rad) 

conforme o recomendado pelo fabricante. As bandas foram capturadas pelo 

equipamento C-Digit® Blot Scanner (LI-COR®; Lincoln, NE, EUA) e analisadas quanto 

à densidade óptica da imunorreatividade usando o programa ImageStudioTMDigits 

Versão 3.1 (LI-COR®).  

 Os dados obtidos foram corrigidos pela densidade óptica da marcação para o 

anticorpo primário α-tubulina (oligômero βA de alto peso molecular, pCREB, CREB, 

PGC1-α, NRF1 e TFAM) e VDAC2 (OXPHOS).  Para a análise da marcação de CREB 

fosforilada, foi avaliada a razão entre os níveis de proteína CREB fosforilada em 

relação aos níveis de proteína CREB total. Os resultados obtidos foram normalizados 
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considerando as amostras do grupo Controle de 1 mês de idade, no qual a média foi 

definida como 1,0.  

 

3.6 Análise enzimática das atividades dos complexos II + III e IV e citrato sintase 

 

 As atividades do complexo II + III, IV e citrato sintase (CS) foram avaliadas em 

homogenato total de hipocampo dos camundongos Controle e 3xTg-AD de 1, 2, 4 e 6 

meses (n = 8 por grupo), seguindo o procedimento descrito por Spinazzi et al. (2012), 

com pequenas modificações (SPINAZZI; CASARIN; PERTEGATO; SALVIATI et al., 

2012). As reações foram ajustadas para microplacas de 96 poços. A atividade do 

complexo II + III foi medida pela redução da succinato citocromo c redutase e a 

atividade do complexo IV foi medida pela oxidação do citocromo c, avaliados a 550 

nm. A atividade da CS foi medida após o aumento na absorbância de 5,5'-ditiobis 

(ácido 2-nitrobenzóico) a 412 nm na presença de acetil-CoA 5 mM. Os dados foram 

expressos como μmol min− 1 μg− 1 de proteínas totais e as atividades dos complexos II 

+ III e IV foram corrigidas para a atividade CS e normalizados considerando as 

amostras do grupo Controle de 1 mês de idade, no qual a média foi definida como 1,0. 

 

3.7 Análise do fenótipo comportamental 

 

3.7.1 Teste de campo aberto 

 

 A atividade locomotora foi realizada através do teste de campo aberto (CA), o 

qual permite investigações neurocomportamentais, tais como o comportamento 

exploratório e semelhante a ansiedade dos camundongos (FILIPPOVA, 1985).  

 O teste foi realizado em uma arena circular com 40 cm de diâmetro por 40 cm 

de altura, virtualmente dividida em duas arenas, central e periférica. Os camundongos 

dos grupos Controle e 3xTg-AD de 1, 2, 4 e 6 meses de idade (n = 8 por grupo) foram 

individualmente colocados no centro da arena do CA. O teste de CA foi realizado na 

primeira hora após o início do ciclo claro e registrado em dois dias consecutivos 

(período de habituação e período de teste) por 10 minutos cada período. Entre os 

registros de cada animal a arena foi higienizada com solução de álcool a 5% (Synth®).  
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 Os registros foram obtidos através do Sistema Pinnacle Studio (Pinnacle 

Systems; Mountain View, CA, EUA) e a atividade locomotora foi analisada com o 

auxílio de um sistema de rastreamento de imagem computadorizada (Ethovision – 

Noldus Information Technology®). Foram avaliados os parâmetros: distância 

percorrida na arena (cm) e índice de ansiedade. O índice de ansiedade foi calculado 

pela razão entre a distância percorrida na arena central (cm) e distância total 

percorrida na arena (cm), onde baixos valores do índice é indicativo de altos níveis de 

ansiedade.  

 

3.7.2 Teste da barra rotatória   

 

 Para descartar um possível prejuízo motor associado com a diminuição da 

atividade locomotora dos animais 3xTg-AD, foi realizado o teste da barra rotatória 

(Rota Rod). O teste da barra rotatória representa uma forma eficaz para avaliar 

funções motoras em modelos animais, tais como equilíbrio, coordenação e controle 

motor (SHIOTSUKI; YOSHIMI; SHIMO; FUNAYAMA et al., 2010).  

 A avaliação locomotora foi realizada nos camundongos dos grupos Controle 

(n = 8) e 3xTg-AD (n = 11) de 6 meses de idade. Foi utilizado um aparelho Rota Rod 

automatizado (EFF 411, Insight®; Ribeirão Preto, SP, Brasil) que consiste em uma 

caixa de acrílico com um cilindro de 8 cm de diâmetro, instalado transversalmente a 

aproximadamente 20 cm do piso do equipamento, e mantido em rotação através de 

um motor. Foi realizada uma habituação prévia onde cada animal foi colocado para 

caminhar sobre o cilindro rotatório, em rotação de 20 rpm, por 2 minutos. Para o teste, 

cada animal foi colocado sobre o cilindro em movimento (30 rpm) medindo a 

quantidade de quedas ao final de 2 minutos. Os valores foram representados pela 

razão do n° de quedas e do n° de animais. 

 

3.7.3 Teste labirinto em “zero” elevado 

 

 Para avaliar o comportamento relacionado à ansiedade, os camundongos dos 

grupos Controle e 3xTg-AD de 1 e 6 meses de idade (n = 8 por grupo) foram 

submetidos ao teste de labirinto em “zero” elevado. A vantagem para a aplicação deste 

teste em relação ao aparelho de labirinto em cruz é a ausência de um ponto central, 
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o qual permite o animal explorar sempre áreas fechadas ou abertas (SHEPHERD; 

GREWAL; FLETCHER; BILL et al., 1994). O aparelho LZE consiste em uma 

plataforma anular de 70 cm de diâmetro e 5 cm de largura, elevada a 60 cm acima do 

nível do solo e dividida igualmente em quatro quadrantes com duas áreas abertas e 

duas áreas fechados, ambas de lados opostos. As áreas fechadas são constituídas 

por paredes de 15 cm de altura de material não transparente, enquanto as áreas 

abertas possuem apenas uma elevação lateral de 0,5 cm de altura que atua como 

uma ajuda tátil para os animais, evitando, deste modo, quedas.   

 O teste de LZE foi realizado na primeira hora após o início do ciclo claro e cada 

animal foi colocado alternadamente no aparelho com a cabeça voltada para uma das 

áreas fechadas e registradas por um período de 5 minutos através do Sistema 

Pinnacle Studio (Pinnacle Systems). Entre os registros de cada animal a plataforma 

foi higienizada com solução de álcool a 5% (Synth®). Neste teste foram avaliados 

manualmente os seguintes parâmetros: tempo de permanência nas áreas abertas, 

número de entradas nas áreas abertas e número de inclinações da cabeça pela borda 

das áreas abertas (head dips). O parâmetro tempo de permanência nas áreas abertas 

depende mais da atividade locomotora do animal do que da ansiedade. Para corrigir 

este parâmetro adotamos o índice tempo por entradas nas áreas abertas que avalia a 

correlação direta entre o comportamento ansioso e o tempo nas áreas abertas, sem a 

influência da atividade locomotora. O índice tempo por entradas nas áreas abertas foi 

calculado pela razão entre o tempo de permanência nas áreas abertas sobre a raiz 

quadrada do número de entradas nas áreas abertas [=Tempo de permanência nas 

áreas abertas/√(número de entradas nas áreas abertas)] e foi referido como índice de 

ansiedade. Portanto, altas classificações deste índice são indicativas de baixos níveis 

de ansiedade. 

 

3.7.4 Teste de nado forçado 

 

 O comportamento relacionado à depressão foi avaliado nos camundongos 

dos grupos Controle e 3xTg-AD de 1 e 6 meses de idade (n = 8 por grupo) submetidos 

ao teste de nado forçado. O aparato consiste em um cilindro de acrílico (50 cm de 

altura e 25 cm de diâmetro) preenchido com água na profundidade de 30 cm, de tal 

forma que o animal não obtivesse apoio que o permitisse parar de nadar (PORSOLT; 
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ANTON; BLAVET; JALFRE, 1978). A água foi mantida a 25 ± 2ºC. Entre a sessões a 

água foi trocada e o cilindro higienizado com solução de álcool a 5% (Synth®). Os 

camundongos foram colocados individualmente no cilindro com água e registrados por 

6 minutos com filmadora digital. A duração total da atividade foi determinada durante 

os últimos 5 minutos e o parâmetro avaliado foi o tempo de imobilidade. O animal foi 

julgado imóvel ao executar apenas movimentos mínimos necessários para manter a 

cabeça acima do nível da água, considerado um comportamento relacionado à 

depressão. A partir destes parâmetros foram calculados: % de tempo de imobilidade 

[= tempo de imobilidade/ (tempo de natação + tempo de imobilidade) × 100]. 

 

3.7.5 Teste de preferência por solução de sacarose 

 

 A anedonia como um sintoma principal da depressão é definida como uma 

capacidade reduzida de experimentar o prazer, que se manifesta em roedores por 

meio de uma resposta reduzida a recompensas como solução de sacarose (SNAITH, 

1993). Para medir a preferência pela sacarose os camundongos dos grupos Controle 

e 3xTg-AD de 1 e 6 meses de idade (n = 8 por grupo) foram alojados individualmente 

em gaiolas padrão. Os animais foram primeiramente adaptados para consumir água 

e solução de sacarose a 2% por 48 horas, para a habituação aos diferentes tipos de 

fluídos, disponibilizados em lados alternados e no início do período escuro (19:00). 

Além disso, a cada 24 horas as garrafas eram limpas e os líquidos substituídos por 

novos. 

 Os camundongos foram subsequentementes privados de alimentos e líquidos 

por 24 horas. A seguir, durante as próximas 24 horas, ocorreu o consumo livre de 

água e solução de sacarose a 2%, na presença de alimentos ad libitum. As garrafas 

com água e solução de sacarose 2% foram colocadas em lados alternados da gaiola 

para evitar qualquer influência da preferência de lateralidade no consumo de líquido. 

A ingestão de líquidos foi mensurada em um período de 2, 12 e 24 horas, pesando-se 

os bebedouros. A preferência pela sacarose foi calculada a partir da quantidade de 

solução de sacarose consumida, expressa como uma porcentagem da quantidade 

total de líquido ingerido [= ingestão de solução de sacarose (mL)/ingestão total de 

líquidos (mL) × 100].   
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3.7.6 Teste de reconhecimento de um novo objeto  

 

 A memória de reconhecimento de objetos é a capacidade de discriminação 

entre os objetos que tenham sido previamente encontrados e os objetos novos 

(ANTUNES; BIALA, 2012). Roedores possuem uma tendência inata para explorar por 

mais tempo novos objetos em comparação aos objetos reconhecidos, podendo esta 

preferência ser utilizada como um índice de memória (DEVITO; EICHENBAUM, 2010). 

O teste de reconhecimento de um novo objeto (RO) foi realizado nos camundongos 

dos grupos Controle e 3xTg-AD de 1, 2, 4 e 6 meses de idade (n = 8 por grupo), 24 

horas após o último registro da atividade locomotora na arena do CA e na primeira 

hora após o início do ciclo claro.  

 O teste de RO consistiu de três períodos: um de habituação e dois de teste (2 

horas e 24 horas após o período de habituação), e os camundongos foram registrados 

por 5 minutos. No período de habituação dois objetos idênticos (A e B) foram 

colocados equidistantes a partir do centro da arena. Após 2 horas (memória de curta 

duração; MCD) um objeto familiar foi colocado no mesmo local da fase de habituação 

(A) e um objeto novo (C). Vinte e quatro horas após (memória de longa duração; MLD) 

o objeto C foi substituído por um objeto novo (D).  

 Entre os registros de cada animal a arena e os objetos foram higienizados 

com solução de álcool a 5% e 10%, respectivamente. Os registros foram obtidos 

através do Sistema Pinnacle Studio (Pinnacle Systems). Neste teste foram avaliados 

o tempo gasto de exploração do objeto novo (Tnovo) e familiar (Tfamiliar) e o índice de 

discriminação (ID) dos objetos.  A atividade exploratória foi definida como o tempo que 

o animal explora com o focinho até 1 cm de distância do objeto. O ID dos objetos foi 

estabelecido pelo cálculo: (Tnovo)-(Tfamiliar)/(Tnovo)+(Tfamiliar), onde um valor positivo 

indica mais tempo investigando o novo objeto. 

 

3.8 Análise estatística 

 

 As análises estatísticas foram realizadas usando software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), versão 23 para Windows (IBM® SPSS® Statistic, 

Chicago, IL). O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para a avaliação da normalidade 

antes dos testes de significância, e todos os dados foram majoritariamente 
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consistentes com a distribuição normal. As diferenças entre grupos e idades foram 

analisadas pelo teste ANOVA de duas vias seguido do pós-teste de múltiplas 

comparações Bonferroni. Os dados referentes aos testes de CA e RO foram 

analisados pelo teste ANOVA de duas vias para medidas repetidas seguido do pós-

teste de múltiplas comparações Bonferroni. Para o teste de Rota Rod foi realizado 

teste t de Student. Os dados referentes aos testes LZE, nado forçado e preferência 

por solução de sacarose foram analisados pelo teste ANOVA de uma via seguido do 

pós-teste de múltiplas comparações Bonferroni. Os dados foram expressos como 

média ± EPM (erro padrão da média) e o nível de significância utilizado foi de 5% (p 

< 0,05) para todas as comparações. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Verificação do genótipo e das características histopatológicas de camundongos 

Controle e 3xTg-AD  

 

4.1.1 Identificação do genótipo dos camundongos Controle e 3xTg-AD 

 

 O modelo de camundongo 3xTg-AD para a DA foi criado pela inserção 

dos genes da APPSwe e TauP301L no embrião de camundongo geneticamente 

modificado (homozigotos PS1M146V knock-in) (ODDO; CACCAMO; SHEPHERD; 

MURPHY et al., 2003). Desta forma, a identificação do genótipo dos camundongos 

dos grupos Controle e 3xTg-AD foi realizada com o objetivo de confirmar a presença 

das alterações genéticas específicas desta linhagem.  

 De acordo com o protocolo The Jackson Laboratory, os tamanhos das bandas 

dos produtos amplificados são: 324 pb para o controle interno positivo (Psen1tmMpm) e 

377 pb para o transgene (APPSwe e TauP301L). A partir dos resultados apresentados na 

Figura 4 foi observado que camundongos do grupo Controle apresentaram somente 

a banda referente ao controle interno positivo (324 pb). Quando analisados os 

camundongos do grupo 3xTg-AD (Figura 4), foi observado a presença de ambas as 

bandas referentes ao controle interno positivo (Psen1tmMpm) e ao transgene (APPSwe e 

TauP301L) (324 e 377 pb).  

 É importante ressaltar que os transgenes APPSwe e TauP301L foram inseridos 

no mesmo loco genético dos embriões de camundongos geneticamente modificados 

(homozigotos PS1M146V Knock-in), possibilitando a reprodução de ninhadas 

igualmente triplo-transgênicas e de background genético 129/C57BL6. Desta forma, a 

linhagem do nosso modelo experimental (3xTg-AD) é transgênica (324 e 377 pb), bem 

como o grupo Controle, dos camundongos 3xTg-AD, por possuírem o gene PS1 

humano não mutante (324 pb). Assim, através da análise da genotipagem foi possível 

confirmar a linhagem de camundongos Controle e 3xTg-AD da colônia de reprodução 

utilizado neste estudo.  
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Figura 4. Representação das bandas adquiridas em gel de agarose para a verificação 

da genotipagem dos camundongos Controle e 3xTg-AD 

 

 

 

 

Imagem representativa das bandas obtidas em gel de 3% visualizada sob luz UV e 
fotodocumentada em um transiluminador. As amostras de DNA foram obtidas a partir 
da cauda e subsequente genotipagem pelo método de PCR de acordo com o protocolo 
The Jackson Laboratory. Os tamanhos das bandas dos produtos amplificados são: 
324 pb para o controle interno positivo (Psen1tmMpm) e 377 pb para o transgene 
(APPSwe e TauP301L). 

 

4.1.2 Confirmação da marcação de peptídeo βA/APP e tau fosforilada no   tecido 

cerebral de camundongos 3xTg-AD 

 

 Camundongos 3xTg-AD distinguem-se de outros modelos para a DA por 

desenvolverem as duas lesões histopatológicas que caracterizam a DA em regiões 

relevantes como por exemplo a amígdala, córtex e hipocampo (ODDO; CACCAMO; 

KITAZAWA; TSENG et al., 2003). Para confirmar a presença dessas lesões 

histopatológicas, foram analisadas as marcações de peptídeo βA/APP (Figura 5) e 

proteína tau fosforilada (Figura 6) no hipocampo (A, B), área CA1 do hipocampo (C, 

D) e córtex parietal (E, F) de camundongos Controle e 3xTg-AD, respectivamente. As 

análises de imuno-histoquímica para as áreas analisadas demonstraram marcações 

positivas para o anticorpo 6E10 (peptídeo βA/APP; Figura 5. B, D e F), que se 

assemelham a deposições intracelulares de peptídeo βA, e para o anticorpo tau 

fosforilada (Figura 6. B, D e F), que se assemelham a NFTs, apenas nos 

camundongos 3xTg-AD, confirmando o modelo utilizado no presente estudo. 
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Figura 5. Imagens representativas da marcação para o peptídeo βA/APP em 

camundongos Controle e 3xTg-AD 

 

 

 

 

Imagens digitais representativas do hipocampo (A, B), área CA1 do hipocampo (C, D) 
e córtex parietal (E, F) para a marcação do βA/APP em camundongos Controle e 
3xTg-AD de 10 meses de idade (n = 2 por grupo). Barra de escala = 100 μm. 
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Figura 6. Imagens representativas da marcação para a proteína tau fosforilada em 

camundongos Controle e 3xTg-AD 

 

 

 

Imagens digitais representativas do hipocampo (A, B), área CA1 do hipocampo (C, D) 
e córtex (E, F) para a marcação da proteína tau em camundongos Controle e 3xTg-
AD de 10 meses de idade (n = 2 por grupo). Barra de escala = 200 μm e 100 μm. 
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4.2 Análise da imunorreatividade de βA/APP e expressão proteica de oligômeros βA 

de alto peso molecular em camundongos 3xTg-AD e Controle 

 

4.2.1 Avaliação temporal e descritiva da imunorreatividade de βA/APP 

 

 A marcação para o peptídeo βA/APP foi demonstrada nas regiões CA1 do 

hipocampo (Figura 7. A) e giro denteado (Figura 7. B) de camundongos Controle e 

3xTg-AD nas idades de 1, 2, 4 e 6 meses através da técnica imuno-histoquímica.  

 Dado que o anticorpo primário utilizado (6E10) liga-se tanto a uma sequência 

do peptídeo βA como também na proteína APP íntegra, as marcações constatadas 

podem ser derivadas tanto de peptídeo βA como de seu precursor não clivado. Desta 

forma, as análises referentes às marcações histopatológicas de βA/APP do modelo 

animal utilizado no presente estudo foram demonstrados apenas de forma 

representativa. 

 As análises de imuno-histoquímica demonstram imunorreatividade para o 

peptídeo βA/APP apenas nos camundongos 3xTg-AD nas idades de 2, 4 e 6 meses 

na região CA1 do hipocampo (Figura 7. A) e nas idades de 4 e 6 meses no giro 

denteado (Figura 7. B). Quando avaliados os grupos Controle não foi observada 

presença de marcações positivas para o peptídeo βA/APP em ambas as áreas 

avaliadas (região CA1 do hipocampo, Figura 7. A; giro denteado, Figura 7. B).  

 Camundongos dos grupos 3xTg-AD apresentaram imunorreatividade do 

peptídeo βA/APP na região CA1 do hipocampo desde a idade de 2 meses. Nesta 

idade foi possível observar pequenos focos de marcação intraneuronal de peptídeo 

βA/APP na região CA1 do hipocampo (representado por setas), os quais parecem 

aumentar aos 4 meses e aos 6 meses de idade (Figura 7. A). Quando analisada a 

região do giro denteado, os grupos 3xTg-AD demonstraram imunorreatividade do 

peptídeo βA/APP aos 4 meses de idade (representado por setas), parecendo 

aumentar aos 6 meses de idade (Figura 7. B). 
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Figura 7. Análise da imunorreatividade do peptídeo βA/APP nas regiões CA1 do 

hipocampo e giro denteado 

 

 

Imagens digitais representativas da área CA1 do hipocampo (A) e giro denteado (B) 
para a marcação do peptídeo βA/APP em camundongos Controle e 3xTg-AD de 1, 2, 
4 e 6 meses de idade (n = 6 por grupo). Barra de escala = 100 μm. Setas representam 
o início de marcações positivas para o peptídeo βA/APP.  
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4.2.2 Avaliação da expressão proteica de oligômeros βA de alto peso molecular 

 

 Vários estados de agregação foram identificados para proteínas 

amiloidogênicas. Os oligômeros βA de alto peso molecular são intermediários na 

formação de fibrilas amilóides, derivados da agregação do peptídeo βA (AHMED; 

DAVIS; AUCOIN; SATO et al., 2010). Desta forma, para avaliar a expressão proteica 

de oligômeros βA de alto peso molecular no homogenato hipocampal de 

camundongos Controle e 3xTg-AD nas idades de 1, 2, 4 e 6 meses foi realizada a 

técnica de immunoblotting. A expressão proteica de oligômeros Aβ de alto peso 

molecular (Figura 8) demonstrou um efeito significativo do genótipo (F (7, 40) = 155,47, 

p < 0,001), idade (F (7, 40) = 36,33, p < 0,001) e a interação entre genótipo e idade (F 

(7, 40) = 31,66, p < 0,001). Quando avaliado o pós-teste de Bonferroni não houve 

diferença significativa na expressão proteica de oligômeros βA de alto peso molecular 

entre os grupos 3xTg-AD e Controle de 1 mês de idade. Entretanto, os camundongos 

3xTg-AD exibiram aumento significativo na expressão proteica de oligômeros Aβ de 

alto peso molecular nos grupos de 2 (p = 0,003), 4 (p < 0,001) e 6 meses de idade (p 

< 0,001) quando comparados com os grupos Controle das mesmas idades (Figura 8). 

Além disso, houve um aumento temporal significativo na expressão proteica de 

oligômeros de βA nos camundongos 3xTg-AD (Tabela suplementar 2. A – Apêndice 

1). 
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Figura 8. Avaliação da expressão proteica de oligômeros βA de alto peso molecular 

 

 

 
 

Avaliação da expressão proteica de oligômeros βA de alto peso molecular por técnica 
de immunoblotting em camundongos Controle e 3xTg-AD com 1, 2, 4 e 6 meses de 
idade (n = 6 por grupo). Os resultados do gráfico representam a densidade óptica 
normalizada pelo conteúdo proteico de α-tubulina. Os valores foram apresentados 
como média ± EPM, onde cada ponto individual representa o resultado de cada 
camundongo. Abreviações: ∗∗ p < 0,01 em comparação com o grupo Controle 
correspondente (teste de Bonferroni). 

 

4.2.3 Avaliação da marcação de PGC-1α 

 

 Em seguida, determinamos a imunorreatividade de PGC-1α, considerada 

como o principal regulador da biogênese mitocondrial (WU; PUIGSERVER; 

ANDERSSON; ZHANG et al., 1999). Nas duas estruturas analisadas, região CA1 do 

hipocampo (Figura 9. A) e giro dentado (Figura 9. B), houve efeito significativo do 

genótipo (CA1 do hipocampo, F (7, 40) = 63,21, p < 0,001; giro denteado, F (7, 40) = 7,26 

, p = 0,010), idade (CA1 do hipocampo, F (7, 40) = 13,02, p < 0,001; giro denteado, F (7, 

40) = 33,14, p < 0,001) e a interação entre genótipo e idade (CA1 do hipocampo, F (7, 

40) = 21,78, p < 0,001; giro denteado, F (7, 40) = 55,65, p < 0,001).  

 Na região CA1 do hipocampo, houve uma diminuição significativa na 

imunorreatividade de PGC-1α nos grupos 3xTg-AD de 4 (p < 0,001) e 6 meses de 
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idade (p < 0,001) em comparação com os camundongos Controle (Figura 9. A). Além 

disso, os grupos Controle de 2, 4 e 6 meses de idade apresentaram aumento 

significativo na imunorreatividade de PGC-1α em comparação com o grupo Controle 

de 1 mês, e os grupos 3xTg-AD de 4 e 6 meses de idade apresentaram diminuição 

significativa em comparação ao grupo de 2 meses de idade (Tabela suplementar 1 – 

Apêndice 1).  

 Em relação a região do giro dentado, embora tenha havido um aumento 

significativo da imunorreatividade de PGC-1α nos camundongos 3xTg-AD de 1 mês 

de idade (p < 0,001) comparado com o grupo Controle de 1 mês, a marcação foi 

significativamente menor nos grupos de 4 (p < 0,001) e 6 meses de idade (p = 0,022) 

quando comparados com os grupos Controle das mesmas idades (Figura 9. B). Além 

disso, os grupos 3xTg-AD de 4 e 6 meses de idade apresentaram uma diminuição 

significativa na imunorreatividade ao PGC-1α em comparação com os grupos de 1 e 

2 meses (Tabela suplementar 1 – Apêndice 1). 
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Figura 9. Avaliação da expressão proteica de PGC-1α nas regiões CA1 do hipocampo 

e giro denteado  

 

 

 

 

Análise da densidade óptica relativa para o PGC-1α na região CA1 do hipocampo (A) 
e giro denteado (B) (n = 6 por grupo) através da técnica de imuno-histoquímica. 
Imagens digitais representativas da imunorreatividade ao PGC-1α. Os valores foram 
apresentados como média ± EPM, onde cada ponto individual representa o resultado 
de cada camundongo. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01 em comparação com o 
grupo Controle correspondente (teste de Bonferroni). Barra de escala: 100 μm 

 

4.3 Avaliação da expressão gênica de fatores de transcrição mitocondrial 

 

4.3.1 Expressão gênica de fatores de transcrição de PGC-1α 

 

 Diversos fatores podem modular a transcrição de genes relacionados à 

biogênese mitocondrial, favorecendo a função mitocondrial (ONYANGO; KHAN; 
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BENNETT, 2017). Neste estudo avaliamos os níveis de expressão de RNAm de 

fatores que regulam a transcrição de PGC-1α tais como, PKAC-α (Figura 10. A) e 

CREB (Figura 10. B). As expressões dos genes PKAC-α e CREB demonstraram um 

efeito significativo do genótipo (PKAC-α, F (7, 40) = 100,80, p < 0,001; CREB, F (7, 40) = 

105,74, p < 0,001), idade (PKAC-α, F (7, 40) = 34,05, p < 0,001; CREB, F (7, 40) = 41,78, 

p < 0,001) e a interação entre genótipo e idade (PKAC-α, F (7, 40) = 6,43, p = 0,001; 

CREB, F (7, 40) = 7,26, p = 0,001). Camundongos 3xTg-AD exibiram redução 

significativa dos níveis de expressão de RNAm de PKAC-α e CREB nas idades de 1 

(p = 0,002; p < 0,001), 2 (p < 0,001; p < 0,001), 4 (p < 0,001; p = 0,006) e 6 meses de 

idade (p = 0,015; p < 0,001) quando comparados com os grupos Controle. Além disso, 

os camundongos 3xTg-AD apresentaram redução significativa da expressão de 

PKAC-α na idade de 6 meses quando comparado com 2 meses e, da expressão de 

CREB, quando comparado os grupos de 2 e 4 meses de idade (Tabela suplementar 

3 – Apêndice 1).  

 

4.3.2 Expressão gênica de fatores relacionados a biogênese mitocondrial  

 

 PGC-1α regula a biogênese mitocondrial através da modulação de diferentes 

fatores de transcrição, incluindo NRF1 e 2, e TFAM (UITTENBOGAARD; 

CHIARAMELLO, 2014). Assim, avaliamos os níveis de expressão de RNAm de PGC-

1α (Figura 10. C), NRF1 (Figura 10. D), NRF2 (Figura 10. E) e TFAM (Figura 10. F). 

As expressões dos genes PGC-1α, NRF1, NRF2 e TFAM demonstraram um efeito 

significativo do genótipo (PGC-1α, F (7, 40) = 60,73, p < 0,001; NRF1, F (7, 40) = 193,06, 

p < 0,001; NRF2, F (7, 40) = 162,82, p < 0,001; TFAM, F (7, 40) = 37,62, p < 0,001), idade 

(PGC-1α, F (7, 40) = 50,24, p < 0,001; NRF1, F (7, 40) = 63,91, p < 0,001; NRF2, F (7, 40) = 

7,33, p < 0,001) e as interações entre genótipo e idade (NRF2, F (7, 40) = 26,32, p < 

0,001; TFAM, F (7, 40) = 3,24, p = 0,032). 

 Camundongos 3xTg-AD demonstraram uma redução significativa na 

expressão de RNAm de PGC-1α nas idades de 1 (p < 0,001), 2 (p = 0,002), 4 (p < 

0,001) e 6 meses (p = 0,001) quando comparados com os grupos Controle das 

mesmas idades. O perfil de expressão de PGC-1α parece ser modulado no decorrer 

das idades havendo um aumento significativo da expressão nos grupos de 2 meses 

comparado com 1 mês de idade, e uma redução significativa nos grupos de 4 e 6 
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meses comparados com 2 meses em ambos os genótipos (Tabela suplementar 3 – 

Apêndice 1).  

 Quando analisadas as expressões de NRF1 (Figura 10. D), NRF2 (Figura 10. 

E) e TFAM (Figura 10. F) foi observada uma redução significativa nos camundongos 

dos grupos 3xTg-AD de 1 (NRF1, p < 0,001; NRF2, p < 0,001; TFAM, p = 0,002), 2 

(NRF1, p < 0,001; NRF2, p < 0,001; TFAM, p = 0,046), 4 (NRF1, p < 0,001; TFAM, p 

< 0,001) e 6 meses de idade (NRF1, p < 0,001; NRF2, p < 0,001) quando comparados 

com os grupos Controle das mesmas idades.  

 Também foi observada expressão significativamente reduzida de NRF1 nos 

grupos Controle e 3xTg-AD de 4 e 6 meses comparados com os grupos de 1 e 2 

meses de idade, bem como expressão reduzida de NRF2 nos camundongos 3xTg-AD 

de 6 meses comparados com os grupos de 2 e 4 meses de idade, e redução 

significativa na expressão de TFAM nos camundongos 3xTg-AD de 4 meses 

comparado com 2 meses de idade (Tabela suplementar 3 – Apêndice 1). 
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Figura 10. Avaliação da expressão gênica de fatores de transcrição mitocondrial 

 

 

 

Avaliação da expressão de fatores de transcrição mitocondrial por qRT-PCR em 
camundongos Controle e 3xTg-AD com 1, 2, 4 e 6 meses de idade (n = 6 por grupo). 
Expressão relativa do RNAm de PKAC-α (A), CREB (B), PGC-1α (C), NRF1 (D), NRF2 
(E) e TFAM (F). B2M foi usado como controle interno. Os valores foram apresentados 
como média ± EPM, onde cada ponto individual representa o resultado de cada 
camundongo. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01 em comparação com o grupo 
Controle correspondente (teste de Bonferroni). 
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4.4 Avaliação da expressão proteica de fatores de transcrição mitocondrial 

 

4.4.1 Expressão de proteínas relacionadas à biogênese mitocondrial 

 

 O promotor proximal de PGC-1α contém um sítio de ligação funcional à 

proteína CREB e os níveis de PGC-1α são regulados pela  sua atividade (DE RASMO; 

SIGNORILE; PAPA; ROCA et al., 2010). Assim, avaliamos a expressão da proteína 

CREB (Figura 11. A) e PGC-1α (Figura 11. B) no homogenato hipocampal de 

camundongos Controle e 3xTg-AD nas idades de 1, 2, 4 e 6 meses.  

 A razão entre a expressão proteica de CREB fosforilada na Ser133 e CREB 

total e a expressão de PGC-1α apresentou efeito significativo do genótipo 

(pCREB/CREB, F (7, 40) = 27,44, p < 0,001; PGC-1α, F (7, 40) = 11,34, p = 0,002) e idade 

(pCREB/CREB, F (7, 40) = 22,82, p < 0,001; PGC-1α, F (7, 40) = 18,93, p < 0,001). Os 

camundongos 3xTg-AD apresentaram redução significativa da expressão proteica de 

pCREB/CREB nas idades de 1 (p <0,001), 4 (p = 0,016) e 6 meses de idade (p = 

0,040) quando comparados com os grupos Controle. Além disso, camundongos 3xTg-

AD e Controle apresentaram redução significativa da expressão de pCREB/CREB nas 

idades de 4 meses comparados com a demais idades. Na expressão de PGC-1α, 

embora não tenha havido diferença significativa entre os camundongos 3xTg-AD e 

Controle com 1 mês de idade, os grupos 3xTg-AD de 2 (p = 0,031), 4 (p = 0,025) e 6 

meses idade (p = 0,013) apresentaram diminuição significativa quando comparados 

com os grupos Controle. Além disso, camundongos Controle de 2, 4 e 6 meses e 

3xTg-AD de 4 e 6 meses de idade apresentaram aumento significativo da expressão 

de PGC-1α em comparação com os grupos de 1 mês de idade de mesmo genótipo 

(Tabela suplementar 2. B – Apêndice 1). 

 Nas expressões da proteína NRF1 (Figura 11. C) e TFAM (Figura 11. D) houve 

um efeito significativo do genótipo (NRF1, F (7, 40) = 120,19, p < 0,001; TFAM, F (7, 40) 

= 28,60, p < 0,001), idade (NRF1, F (7, 40) = 20,40, p < 0,001) e a interação entre 

genótipo e idade (NRF1, F (7, 40) = 9,54, p < 0,001). As expressões proteicas de NRF1 

e TFAM foram significativamente menores em camundongos 3xTg-AD de 1 (p < 0,001; 

p = 0,046), 2 (p = 0,002; p = 0,004), 4 (p = 0,002 para a expressão de NRF1) e 6 

meses de idade (p < 0,001; p < 0,001) em comparação com os grupos Controle das 

mesmas idades. Além disso, os grupos 3xTg-AD de 4 e 6 meses apresentaram 



 
68 

 

redução significativa da expressão da proteína NRF1 quando comparados com as 

idades de 1 e 2 meses (Tabela suplementar 2. B – Apêndice 1). 

 

Figura 11. Avaliação da expressão proteica de fatores de transcrição mitocondrial 

 

 

 

 

Avaliação da expressão proteica de fatores de transcrição mitocondrial por técnica de 
immunoblotting em camundongos Controle e 3xTg-AD com 1, 2, 4 e 6 meses de idade 
(n = 6 por grupo). Níveis relativos de proteínas pCREB/CREB (A), PGC-1α (B), NRF1 
(C) e TFAM (D). Os resultados do gráfico representam a densidade óptica normalizada 
pelo conteúdo proteico de α-tubulina. Os valores foram apresentados como média ± 
EPM, onde cada ponto individual representa o resultado de cada camundongo. 
Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01 em comparação com o grupo Controle 
correspondente (teste de Bonferroni). 
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4.4.2 Avaliação do conteúdo mitocondrial nos camundongos Controle e 3xTg-AD 

 

 Dado que o comprometimento da biogênese mitocondrial foi observado em 

idades precoces nos camundongos 3xTg-AD, avaliamos um marcador de expressão 

relacionado ao conteúdo mitocondrial, a proteína VDAC2 (Figura 12), onde foi 

demonstrado um efeito significativo do genótipo (F (7, 40) = 8,97, p = 0,005), idade (F (7, 

40) = 8,12, p <0,001) e sua interação (F (7, 40) = 2,93, p = 0,045). A expressão da proteína 

VDAC2 foi significativamente menor em camundongos 3xTg-AD de 4 (p = 0,009) e 6 

meses de idade (p = 0,004) quando comparados com os camundongos Controle. Os 

grupos Controle demonstraram alta expressão de VDAC2 com 1 e 2 meses de idade 

em comparação com o grupo de 4 meses. Já os camundongos 3xTg-AD com 2 meses 

apresentaram uma redução na expressão de VDAC2 em relação à idade de 6 meses 

(Tabela suplementar 2. B – Apêndice 1). 

 

Figura 12. Expressão proteica de VDAC2 como marcador de conteúdo mitocondrial 

 

 

 

 

Avaliação da expressão proteica de VDAC2 por técnica de immunoblotting em 
camundongos Controle e 3xTg-AD com 1, 2, 4 e 6 meses de idade (n = 6 por grupo). 
Os resultados do gráfico representam a densidade óptica normalizada pelo conteúdo 
proteico de α-tubulina. Os valores foram apresentados como média ± EPM, onde cada 
ponto individual representa o resultado de cada camundongo. Abreviações: ∗∗ p < 
0,01 em comparação com o grupo Controle correspondente (teste de Bonferroni) 
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4.5 Avaliação da função mitocondrial nos camundongos Controle e 3xTg-AD 

 

4.5.1 Análise da expressão proteica de PDHE1-α e do sistema de fosforilação 

oxidativa (OXPHOS) 

 

 Dado que a biogênese mitocondrial é um importante processo que contribui 

para a função mitocondrial, avaliamos as expressões de enzimas envolvidas na 

função mitocondrial através da expressão proteica de PDHE1-α (Figura 13. A) e do 

sistema de OXPHOS (Figura 13. B) no homogenato hipocampal de camundongos 

Controle e 3xTg-AD nas idades de 1, 2, 4 e 6 meses. Na expressão de PDHE1-α 

houve efeito significativo apenas da idade (F (7, 40) = 14,14, p < 0,001). Embora não 

tenha havido diferença significativa entre os genótipos, o grupo 3xTg-AD de 6 meses 

de idade apresentaram redução marginalmente significativa da expressão de PDHE1-

α (p = 0,051) em comparação com os camundongos Controle da mesma idade (Figura 

13. A). Nos grupos Controle de 2 e 4 meses a expressão de PDHE1-α foi 

significativamente menor em comparação com o grupo de 1 mês, enquanto que nos 

camundongos de 6 meses a expressão proteica foi significativamente maior em 

comparação com o grupo de 4 meses. Já os camundongos 3xTg-AD de 4 e 6 meses 

de idade apresentaram diminuição significativa da expressão de PDHE1-α em 

comparação com o grupo com 1 mês de idade (Tabela suplementar 2. B – Apêndice 

1).  

 Em relação a expressão proteica dos complexos do sistema de OXPHOS, 

houve efeito significativo do genótipo (F (7, 40) = 8,82, p = 0,005), idade (F (7, 40) = 3,22, 

p = 0,033) e a interação entre genótipo e idade (F (7 , 40) = 6,79, p = 0,001) apenas para 

o complexo IV (Figura 13. B). Camundongos 3xTg-AD de 4 e 6 meses de idade 

apresentaram redução significativa na expressão do complexo IV (p <0,001; p = 0,003) 

quando comparados com os camundongos Controle das mesmas idades. Além disso, 

a expressão do complexo IV foi significativamente maior no grupo Controle de 4 meses 

de idade em comparação aos grupos de 1 e 2 meses de idade. Por outro lado, uma 

redução significativa foi demonstrada nos grupos 3xTg-AD com 2 e 6 meses de idade 

em comparação com o grupo de 1 mês (Tabela suplementar 2. C – Apêndice 1). 
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Figura 13. Expressão proteica de PDHE1-α e do sistema de fosforilação oxidativa 

(OXPHOS) 

 

 

 

 

Avaliação da expressão proteica de PDHE1-α e do sistema de fosforilação oxidativa 
(OXPHOS) por técnica de immunoblotting em camundongos Controle e 3xTg-AD com 
1, 2, 4 e 6 meses de idade (n = 6 por grupo). Níveis relativos de proteínas PDHE1-α 
(A) e OXPHOS (B). Os resultados do gráfico representam a densidade óptica 
normalizada pelo conteúdo proteico de α-tubulina e VDAC2. Os valores foram 
apresentados como média ± EPM, onde cada ponto individual representa o resultado 
de cada camundongo. Abreviações: ∗ p < 0,05 em comparação com o grupo Controle 
correspondente (teste de Bonferroni). 
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4.5.2 Análise das atividades dos complexos II + III e IV 

 

 Também avaliamos a atividade dos complexos II + III (Figura 14. A) e IV 

(Figura 14. B) no homogenato hipocampal de camundongos Controle e 3xTg-AD nas 

idades de 1, 2, 4 e 6 meses. A análise da atividade dos complexos II + III e IV 

demonstraram um efeito significativo do genótipo (complexo II + III, F (7, 56) = 8,34, p = 

0,006; complexo IV, F (7, 56) = 5,23, p = 0,026) e da idade (complexo II + III, F (7, 56) = 

7,10, p < 0,001; complexo IV, F (7, 56) = 8,66, p < 0,001). Camundongos 3xTg-AD de 6 

meses apresentaram redução significativa das atividades dos complexos II + III (p = 

0,007) e IV (p = 0,009) quando comparados com os camundongos Controle da mesma 

idade. Além disso, o grupo 3xTg-AD de 6 meses exibiu diminuição significativa nas 

atividades do complexo II + III e IV quando comparados com os grupos de 1, 2 e 4 

meses de idade (Tabela suplementar 4 – Apêndice 1). 

 

Figura 14. Análise da atividade dos complexos II + III e IV nos camundongos Controle 

e 3xTg-AD 

 

 

 

Avaliação da atividade dos complexos II + III e IV em camundongos Controle e 3xTg-
AD com 1, 2, 4 e 6 meses de idade (n = 8 por grupo). A atividade relativa dos 
complexos II + III (A) e IV (B). Os resultados do gráfico foram normalizados pela 
atividade relativa de citrato sintase. Os valores foram apresentados como média ± 
EPM, onde cada ponto individual representa o resultado de cada camundongo. 
Abreviações: ∗∗ p < 0,01 em comparação com o grupo Controle correspondente (teste 
de Bonferroni). 
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4.6 Avaliação do fenótipo comportamental 

 

4.6.1 Avaliação do comportamento exploratório e semelhante a ansiedade dos 

camundongos Controle e 3xTg-AD 

 

 O comportamento exploratório e o comportamento semelhante a ansiedade 

dos camundongos Controle e 3xTg-AD de 1, 2, 4 e 6 meses de idade foi avaliado pelo 

teste de CA (Figura 15).  

 Os resultados referentes a distância percorrida total (Figura 15. A) e índice de 

ansiedade (Figura 15. B) nos camundongos de 1 mês de idade, demonstraram um 

efeito significativo do genótipo (distância percorrida total, F (1, 14) = 33,01, p < 0,001; 

índice de ansiedade, F (1, 14) = 30,13, p < 0,001) e do período (distância percorrida total, 

F (1, 14) = 95,29, p < 0,001; índice de ansiedade, F (1, 14) = 7,03, p = 0,019). Na análise 

da distância percorrida total, camundongos 3xTg-AD apresentaram redução 

significativa em ambos os períodos avaliados (período de habituação, p = 0,001; 

período de teste, p < 0,001) quando comparados com os camundongos Controle. 

Além disso, os grupos Controle e 3xTg-AD apresentaram menor comportamento 

exploratório no período de teste (p = 0,001; p = 0,002) quando comparados com o 

período de habituação. Quando avaliado o comportamento semelhante a ansiedade, 

camundongos 3xTg-AD, em ambos os períodos, apresentaram redução significativa 

do índice (período de habituação, p < 0,001; período de teste, p < 0,001) quando 

comparados com o grupo Controle. Camundongos 3xTg-AD também apresentaram 

maior índice no período de teste (p = 0,015) quando avaliado o período de habituação.  

 Quando analisados os camundongos do grupo de 2 meses, nas análises de 

distância percorrida total (Figura 15. C) e índice de ansiedade (Figura 15. D) foi 

possível observar um efeito significativo do genótipo (distância percorrida total, F (1, 14) 

= 145,12, p < 0,001; índice de ansiedade, F (1, 14) = 145,02, p < 0,001), do período 

(distância percorrida total, F (1, 14) = 23,26, p < 0,001; índice de ansiedade, F (1, 14) = 

4,72, p = 0,048) e interação entre genótipo e período (índice de ansiedade, F (1, 14) = 

6,37, p = 0,024). Na análise da distância percorrida total, os camundongos 3xTg-AD 

apresentaram redução significativa tanto no período de habituação (p < 0,001) como 

no período de teste (p < 0,001). Além disso em ambos os genótipos houve uma 

redução significativa do comportamento exploratório no período de teste (controle, p 

= 0,001; 3xTg-AD, p = 0,018) quando comparados com o período de habituação. No 
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índice de ansiedade, camundongos 3xTg-AD, em ambos os períodos, apresentaram 

redução significativa do índice (período de habituação, p < 0,001; período de teste, p 

< 0,001) quando comparados com o grupo Controle. Quando analisado os períodos, 

Camundongos Controle demonstraram aumento no índice de ansiedade no período 

de teste (p = 0,005) quando comparado com o período de habituação.  

 Os resultados dos grupos de 4 meses de idade para as análises de distância 

percorrida total (Figura 15. E) e índice de ansiedade (Figura 15. F) demonstraram um 

efeito significativo do genótipo (distância percorrida total, F (1, 14) = 24,75, p < 0,001; 

índice de ansiedade, F (1, 14) = 24,28, p < 0,001) e período (distância percorrida total, 

F (1, 14) = 65,68, p < 0,001; índice de ansiedade, F (1, 14) = 17,07, p = 0,001) e interação 

entre genótipo e período (distância percorrida total, F (1, 14) = 22,12, p < 0,001). 

Camundongos 3xTg-AD demonstraram redução significativa do comportamento 

exploratório no período de habituação (p < 0,001) quando comparado com o grupo 

Controle no mesmo período. Além disso em ambos os genótipos houve uma redução 

significativa da atividade locomotora no período de habituação (Controle, p < 0,001; 

3xTg-AD, p = 0,031) quando comparados com o período de teste. Quando analisado 

o índice de ansiedade, camundongos 3xTg-AD apresentaram uma redução 

significativa no período de habituação (p = 0,002) e no período de teste (p < 0,001) 

quando comparados com os camundongos Controle. Em ambos os genótipos também 

foi observado redução significativa do índice de ansiedade no período de habituação 

(p = 0,020) e teste (p = 0,006). 

 Os resultados dos grupos de 6 meses de idade para as análises de distância 

percorrida total (Figura 15. G) e índice de ansiedade (Figura 15. H) demonstraram um 

efeito significativo do genótipo (distância percorrida total, F (1, 14) = 130,35, p < 0,001; 

índice de ansiedade, F (1, 14) = 77,09, p < 0,001), período (índice de ansiedade, F (1, 14) 

= 60,19, p < 0,001) e interação entre genótipo e período (índice de ansiedade, F (1, 14) 

= 71,53, p < 0,001). Camundongos 3xTg-AD demonstraram redução significativa da 

distância percorrida total em ambos os períodos (habituação, p < 0,001; teste, p < 

0,001). Camundongos do grupo 3xTg-AD também apresentaram aumento significativo 

da atividade locomotora no período de teste (p < 0,001) quando comparado com o 

período de habituação, e redução significativa do índice de ansiedade quando 

comparado com o grupo Controle (habituação, p < 0,001; teste, p < 0,001). Além disso, 

também apresentaram redução do valor do índice de ansiedade no período de teste 

(p = 0,065) quando comparado com o período de habituação.  
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Figura 15. Avaliação do comportamento exploratório e semelhante a ansiedade dos 

camundongos 

 

 

 
 

Avaliação do comportamento exploratória e o comportamento semelhante a 
ansiedade dos camundongos Controle e 3xTg-AD de 1, 2, 4 e 6 meses de idade (n = 
8 por grupo) realizado pelo teste de campo aberto (CA). Distância percorrida total 
avaliada na idade de 1 mês (A), 2 meses (C), 4 meses (E) e 6 meses (G). Índice de 
ansiedade avaliada na idade de 1 mês (B), 2 meses (D), 4 meses (F) e 6 meses (H). 
Os valores foram apresentados como média ± EPM. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 
0,01 (teste de Bonferroni). 
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4.6.2 Avaliação da coordenação motora dos camundongos Controle e 3xTg-AD  

 

 Para verificar se a redução do comportamento exploratório foi decorrente de 

alterações na coordenação motora e equilíbrio locomotor, foi realizado o teste da barra 

rotatória (Rota Rod) nos camundongos Controle e 3xTg-AD de 6 meses de idade 

(Figura 16).  

 Os resultados não demonstraram diferença significativa entre os grupos 

Controle e 3xTg-AD (p = 0,915). 

 

Figura 16. Análise da coordenação motora e equilíbrio locomotor  

 

 

 

 

Avaliação motora dos camundongos Controle e 3xTg-AD de 6 meses de idade (n = 8-
11 por grupo) realizado pelo teste de Rota Rod. Os valores foram apresentados como 
média ± EPM. Abreviação: ns = não significativo (teste t de Student).  

 

4.6.3 Avaliação do comportamento relacionado à ansiedade através do teste de 

labirinto em “zero” elevado  

 

  Para avaliar o comportamento relacionado à ansiedade, os camundongos 

Controle e 3xTg-AD de 1 e 6 meses de idade (n = 8 por grupo) foram submetidos ao 

teste de labirinto em “zero” elevado (LEE; SAMII; SOSSI; RUTH et al.).  



 
77 

 

 Na análise de tempo de permanência nas áreas abertas (Figura 17. A) houve 

efeito significativo do genótipo (F (3,28) = 26,16, p < 0,001), idade (F (3,28) = 9,64, p = 

0,004) e interação entre genótipo e idade (F (3,28) = 40,46, p < 0,001). Quando avaliado 

o pós-teste de Bonferroni, o grupo 3xTg-AD de 6 meses exibiu redução significativa 

no tempo de permanência nas arenas abertas (p < 0,001) quando comparado com o 

grupo Controle da mesma idade. Também foi observado aumento significativo entre 

os grupos Controle (p = 0,029) e redução significativa entre os grupos 3xTg-AD (p < 

0,001).  

 Na análise de número de entradas nas áreas abertas (Figura 17. B) houve um 

efeito significativo da idade (F (3,28) = 107,18, p < 0,001) e interação entre genótipo e 

idade (F (3,28) = 54,35, p < 0,001). Camundongos do grupo 3xTg-AD de 1 mês de idade 

apresentaram aumento significativo no número de entradas (p < 0,001) quando 

comparado com o grupo Controle e, redução significativa com 6 meses de idade (p < 

0,001). Em ambos os genótipos, houve redução significativa (Controle, p = 0,044 e 

3xTg-AD, p < 0,001) entre as idades de 1 e 6 meses.  

 Na análise de número de inclinações de cabeça (Figura 17. C) houve um efeito 

significativo no genótipo (F (3,28) = 344,10, p < 0,001) e interação entre genótipo e idade 

(F (3,28) = 81,56, p < 0,001). Em ambas as idades, foi observado redução significativa 

nos camundongos dos grupos 3xTg-AD (1 mês, p < 0,001 e 6 meses, p < 0,001) 

quando comparados com os grupos Controle. Além disso, camundongos Controle de 

1 mês de idade demonstraram aumento significativo do número de inclinações de 

cabeça (p < 0,001) quando comparado com a idade de 6 meses e, camundongos 

3xTg-AD demonstraram redução significativa (p < 0,001). 

 Na análise índice de ansiedade (Figura 17. D) houve um efeito significativo no 

genótipo (F (3,28) = 38,36, p < 0,001). Além disso camundongos dos grupos 3xTg-AD 

demonstraram redução significativa nas idades de 1 mês (p = 0,004) e 6 meses (p < 

0,001) quando comparados com os camundongos Controle da mesma idade. 

Camundongos 3xTg-AD também demonstraram redução marginalmente significativa 

na idade de 6 meses (p = 0,079) quando comparado com os grupos de 1 mês de 

idade.  
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Figura 17. Avaliação do comportamento relacionado à ansiedade através do teste de 

labirinto em “zero” elevado 

 

 

 

Avaliação do comportamento relacionado à ansiedade dos camundongos Controle e 
3xTg-AD de 1 e 6 meses de idade (n = 8 por grupo) realizado pelo teste de através do 
teste de labirinto em “zero” elevado. Tempo de permanência nas áreas abertas (%) 
(A), número de entradas nas áreas abertas (n°) (B), número de inclinações da cabeça 
(n°) (C) e índice de ansiedade (D). Os valores foram apresentados como média ± 
EPM. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01 (teste de Bonferroni). 

 

4.6.4 Avaliação do comportamento relacionado à depressão 

 

 O comportamento relacionado à depressão foi avaliado nos grupos Controle e 

3xTg-AD de 1 e 6 meses de idade submetidos ao teste de nado forçado. Na análise 

tempo de imobilidade (Figura 18) houve um efeito significativo no genótipo (F (3,28) = 

345,71, p < 0,001) e interação entre genótipo e idade (F (3,28) = 25,79, p < 0,001). 
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Quando avaliado o pós-teste de Bonferroni, os grupos 3xTg-AD exibiram aumento 

significativo do tempo de imobilidade nas idades de 1 mês (p < 0,001) e 6 meses (p < 

0,001) quando comparados com os grupos Controle de mesma idade. Quando 

analisado as idades, camundongos Controle demonstraram um aumento significativo 

na idade de 6 meses (p = 0,001) comparado com a idade de 1 mês enquanto que os 

camundongos 3xTg-AD demonstraram uma redução significativa (p = 0,001).  

 

Figura 18. Avaliação do comportamento relacionado à depressão 

 

 

Avaliação do tempo de imobilidade dos camundongos Controle e 3xTg-AD de 1 e 6 
meses de idade (n = 8 por grupo) realizado pelo teste de nado forçado. Os valores 
foram apresentados como média ± EPM. Abreviações: ∗∗ p < 0,01 (teste de 
Bonferroni). 

 

4.6.5 Avaliação da anedonia através do teste de preferência pela sacarose 

 

 A anedonia foi avaliada nos camundongos Controle e 3xTg-AD de 1 e 6 meses 

de idade submetidos ao teste de preferência pela sacarose analisada 2 (Figura 19. A), 

12 (Figura 19. B) e 24 horas (Figura 19. C).  

 Nos três períodos avaliados foi observado efeito significativo do genótipo (2 

horas, F (3,28) = 8,46, p = 0,007; 12 horas, F (3,28) = 4,33, p = 0,047; 24 horas, F (3,28) = 

6,96, p = 0,013), idade (2 horas, F (3,28) = 7,49, p = 0,011; 12 horas, F (3,28) = 10,87, p 

= 0,03; 24 horas, F (3,28) = 21,26, p < 0,001) e interação entre genótipo e idade (24 
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horas, F (3,28) = 7,55, p = 0,010). Quando avaliado o pós-teste de Bonferroni, os 

camundongos 3xTg-AD de 6 meses de idade exibiram redução significativa da 

preferência pela sacarose nas análises de 2 horas (p = 0,002), 12 horas (p = 0,012) e 

24 horas (p < 0,001) quando comparados com o grupo Controle. Além disso, quando 

avaliado as idades, camundongos 3xTg-AD demonstraram redução significativa com 

6 meses nas análises de 2 horas (p = 0,003), 12 horas (p = 0,001) e 24 horas (p < 

0,001) quando comparados com os camundongos de 1 mês de idade (Figura 19).  

 

Figura 19. Avaliação da anedonia através do teste de preferência pela sacarose 

 

 

 

 

 

Avaliação da anedonia dos camundongos Controle e 3xTg-AD de 1 e 6 meses de 
idade (n = 8 por grupo) realizado pelo teste de preferência pela sacarose. Os valores 
foram apresentados como média ± EPM. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01 (teste 
de Bonferroni). 

 

4.6.6 Avaliação da memória de reconhecimento de um novo objeto 

 

 O comportamento cognitivo dos camundongos Controle e 3xTg-AD de 1, 2, 4 

e 6 meses de idade foi avaliado através do teste de RO (Figura 20).  

 Na análise do tempo de exploração dos objetos (s) foi observado na idade de 

1 mês (Figura 20. A) um efeito significativo do genótipo (F (1,14) = 74,24, p < 0,001), do 

período (F (2, 28) = 141,18, p < 0,001) e interação entre genótipo e período (F (2,28) = 

4,76, p = 0,017). No ID (Figura 20. B) foi observado um efeito do genótipo (F (1,14) = 

5,48, p = 0,035). O grupo 3xTg-AD apresentou menor tempo de exploração dos 
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objetos nos períodos de habituação (p = 0,001), 2 horas (p < 0,001) e 24 horas (p = 

0,001) comparado com o grupo Controle. Além disso, foi observado redução 

significativa do tempo de exploração nos grupos Controle e 3xTg-AD nos períodos de 

2 horas (p = 0,001; p = 0,001) e 24 horas (p < 0,001; p < 0,001) quando comparados 

com o período de habituação, e no período de 24 horas (p < 0,001; p < 0,001) quando 

comparados com o período de 2 horas. Na análise do ID o grupo 3xTg-AD exibiu 

aumento significativo no período de 2 horas (p = 0,034) quando comparado com o 

grupo Controle, e redução significativa no período de 24 horas (p = 0,025) quando 

comparado com o período de 2 horas. 

 No tempo de exploração dos objetos (s) dos grupos de 2 meses de idade 

(Figura 20. C) demonstraram um efeito significativo do genótipo (F (1, 14) = 345,58, p < 

0,001), do período (F (2,28) = 76,90, p < 0,001) e uma interação entre genótipo e período 

(F (2,28) = 3,60, p = 0,041). No ID (Figura 20. D) foi observado um efeito significativo do 

genótipo (F (1,14) = 19,32, p < 0,001) e período (F (1,14) = 6,13, p = 0,027). Camundongos 

3xTg-AD exibiram menor tempo de exploração dos objetos nos períodos de 

habituação (p < 0,001), 2 horas (p < 0,001) e 24 horas (p < 0,001) comparado com o 

grupo Controle. Também foi observado redução significativa nos grupos Controle e 

3xTg-AD nos períodos de 2 horas (p < 0,001; p = 0,001) e 24 horas (p = 0,001; p < 

0,001) comparados com o período de habituação. No ID o grupo 3xTg-AD exibiu 

aumento significativo nos períodos de 2 horas (p = 0,001) e 24 horas (p = 0,032) 

comparados com o grupo Controle. Além disso, o grupo Controle apresentou aumento 

significativo do ID no período de 24 horas (p = 0,017) comparado com o período de 2 

horas. 

 Nos grupos de 4 meses de idade, a análise do tempo de exploração dos 

objetos (Figura 20. E) demonstrou um efeito significativo do genótipo (F (1,14) = 19,75, 

p = 0,001) e do período (F (2, 28) = 24,98, p < 0,001). No ID (Figura 20. F) foi observado 

um efeito significativo do genótipo (F (1,14) = 152,53, p < 0,001) e do período (F (1,14) = 

4,65, p = 0,049). Camundongos 3xTg-AD demonstraram menor tempo de exploração 

dos objetos nos períodos de habituação (p < 0,001) e 2 horas (p = 0,002) quando 

comparados com o grupo Controle. Também foi observado redução do tempo de 

exploração nos grupos Controle e 3xTg-AD nos períodos de 2 horas (p = 0,002; p = 

0,008) e 24 horas (p < 0,001; p = 0,069) quando comparados com o período de 

habituação, e no grupo Controle no período de 24 horas (p = 0,022) comparado com 

o período de 2 horas. Na análise do ID o grupo 3xTg-AD exibiu redução significativa 
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nos períodos de 2 horas (p < 0,001) e 24 horas (p < 0,001) comparados com o grupo 

Controle, e o grupo Controle demonstrou menor índice no período de 24 horas (p = 

0,020) comparado com o período de 24 horas.   

 No grupo de 6 meses de idade (Figura 20. G) foi observado, na análise do 

tempo de exploração dos objetos, um efeito significativo do genótipo (F (1, 14) = 292,35, 

p < 0,001), período (F (2,28) = 20,17, p < 0,001) e interação entre genótipo e período (F 

(2,28) = 16,67, p < 0,001). No ID (Figura 20. H) também foi observado um efeito 

significativo do genótipo (F (1, 14) = 188,63, p < 0,001), e interação entre genótipo e 

período (F (1,14) = 4,77, p = 0,047). Quando analisado o pós-teste de Bonferroni foi 

observado redução significativa da exploração dos objetos no grupo 3xTg-AD nos 

períodos de habituação (p < 0,001), 2 horas (p < 0,001) e 24 horas (p < 0,001) quando 

comparados com o grupo Controle. Além disso, foi observado redução significativa do 

tempo de exploração no grupo Controle nos períodos de 2 horas (p < 0,001) e 24 

horas (p < 0,001) quando comparados com o período de habituação, e aumento 

significativo no grupo 3xTg-AD no período de 24 horas (p = 0,003) quando comparado 

com o período de 2 horas. Na análise do ID o grupo 3xTg-AD demonstrou redução 

significativa nos períodos de 2 horas (p < 0,001) e 24 horas (p < 0,001) quando 

comparados com o grupo Controle e, além disso, redução significativa no ID no 

período de 24 horas (p = 0,021) quando comparado com o período de 2 horas. 
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Figura 20. Avaliação da memória de reconhecimento de um novo objeto 

 

 

 

Avaliação da memória dos camundongos Controle e 3xTg-AD de 1, 2, 4 e 6 meses de 
idade (n = 8 por grupo) realizado pelo teste de reconhecimento de um novo objeto 
(RO). Exploração dos objetos (%) avaliada na idade de 1 mês (A), 2 meses (C), 4 
meses (E) e 6 meses (G). Índice de discriminação avaliada na idade de 1 mês (B), 2 
meses (D), 4 meses (F) e 6 meses (H). Os valores foram apresentados como média 
± EPM. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ## p < 0,01 (teste de Bonferroni). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 A DA é uma doença neurodegenerativa progressiva associada a múltiplos 

fatores de risco, ambientais e genéticos, que interagem propiciando o 

desenvolvimento e progressão desta patologia (HERSI; IRVINE; GUPTA; GOMES 

et al., 2017; TAKAHASHI; NAGAO; GOURAS, 2017). Além desses fatores, 

evidências indicam que o comprometimento da função e da viabilidade mitocondrial 

podem influenciar no processo de envelhecimento precoce e na manifestação de 

patologias neurodegenerativas, postulando-se a hipótese da cascata mitocondrial 

(CAI; TAMMINENI, 2017; SWERDLOW; BURNS; KHAN, 2010; 2014). Essa 

hipótese propõe que o comprometimento da função mitocondrial é um importante fator 

que contribui para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas induzindo as 

características histopatológicas da DA, tais como a formação de placas senis e dos 

NFTs (SWERDLOW; BURNS; KHAN, 2014). O comprometimento da função e a 

homeostase mitocondrial pode levar a uma redução nos níveis bioenergéticos 

celulares e ao desacoplamento do sistema de OXPHOS, tornando as populações de 

células nervosas mais vulneráveis ao dano oxidativo e propensas a morte celular (CAI; 

TAMMINENI, 2017; CALKINS; MANCZAK; MAO; SHIRENDEB et al., 2011; 

RAEFSKY; MATTSON, 2017). Sob esta perspectiva, as mitocôndrias parecem 

representar uma importante ferramenta de estudo para a DA, uma vez que 

apresentam um papel essencial no metabolismo bioenergético e, portanto, na 

integridade e viabilidade das células neuronais (SWERDLOW, 2018).   

 O desenvolvimento de modelos animais, principalmente modelos murinos, 

tornou-se uma ferramenta importante para o estudo de aspectos fisiopatológicos da 

DA (DUYCKAERTS; POTIER; DELATOUR, 2008). Um desses modelos animais é o 

camundongo 3xTg-AD, o qual foi utilizado no presente estudo. Primeiramente, com a 

finalidade de confirmar a presença das alterações genéticas específicas da linhagem 

de camundongos Controle e 3xTg-AD foi realizada a genotipagem dos animais 

utilizados neste estudo. Conforme os resultados obtidos, demonstramos que os 

camundongos do grupo Controle apresentaram somente a banda do controle interno 

positivo referente ao gene PS1M146V e os camundongos do grupo 3xTg-AD 

apresentaram ambas as bandas referentes ao controle interno positivo (Psen1tmMpm) 

e ao transgene (APPSwe e TauP301L), confirmando o genótipo do modelo experimental 

utilizado neste estudo.  
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 Analisamos também as marcações para o peptídeo βA/APP e tau fosforilada 

nos camundongos Controle e 3xTg-AD, em regiões cerebrais cruciais para a aquisição 

e armazenamento da memória e outras funções cognitivas superiores, tais como o 

córtex cerebral e o hipocampo. De acordo com a literatura, nos camundongos 3xTg-

AD, a imunorreatividade intraneuronal para o peptídeo βA é uma das primeiras 

alterações neuropatológicas detectadas aproximadamente aos 3 meses de idade, 

seguido pelo desenvolvimento de placas amilóides extracelulares nas regiões 

do neocórtex e do hipocampo aos 6 meses de idade. A imunorreatividade intra-

axonal para a proteína tau fosforilada é também detectada aos 6 meses de idade e 

a presença de NFTs aos 12 meses de idade (ODDO; CACCAMO; SHEPHERD; 

MURPHY et al., 2003). No presente estudo, as análises de imuno-histoquímica dos 

tecidos cerebrais dos camundongos 3xTg-AD de 10 meses de idade demonstraram 

marcações positivas para o peptídeo βA nas duas regiões estudadas (córtex e 

hipocampo) corroborando com os estudos de Oddo et al. (2003) (ODDO; CACCAMO; 

SHEPHERD; MURPHY et al., 2003). Além disso, nos camundongos 3xTg-AD foi 

possível verificar a presença de marcações para proteína tau fosforilada em ambas 

regiões do córtex e hipocampo, confirmando desta maneira, a presença das 

características histopatológicas do modelo utilizado.  

 Após a confirmação das alterações genéticas e histopatológicas do modelo 

3xTg-AD, analisamos o perfil temporal da marcação para o peptídeo βA/APP na região 

CA1 do hipocampo e no giro denteado. Nossos resultados demonstraram que apenas 

os grupos 3xTg-AD apresentaram imunorreatividade para o peptídeo βA/APP 

iniciando-se na idade de 2 meses na região CA1 do hipocampo e 4 meses na região 

do giro denteado. Além disso, a quantidade e a distribuição da marcação para o 

peptídeo βA/APP parece aumentar no decorrer das idades avaliadas. Na DA, as 

placas senis e NFTs formam-se neuroanatomicamente em padrões estereotipados. 

Embora não seja claro quais regiões do cérebro ou tipos de células são primariamente 

afetadas pela patologia amilóide, sabe-se que a deposição de peptídeo βA atinge 

regiões cerebrais anatomicamente e funcionalmente conectadas, tais como  

componentes corticais pertencentes ao sistema límbico, como por exemplo a região 

CA1 e o giro denteado do hipocampo, considerados importantes estruturas para a 

memória e aprendizagem (DETURE; DICKSON, 2019; HARRIS; DEVIDZE; VERRET; 

HO et al., 2010).  Em estudo realizado em camundongos 3xTg-AD de 3, 6 e 15 meses 

demonstraram que os depósitos de peptídeo βA iniciam no córtex progredindo para o 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/neocortex
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/hippocampus
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subículo e para a região CA1 do hipocampo e posteriormente para as regiões CA3 e 

giro denteado (ODDO; CACCAMO; KITAZAWA; TSENG et al., 2003). Em outro estudo 

realizado em camundongos 3xTg-AD fêmeas demonstraram que depósitos 

extracelulares de peptídeo βA estavam ausentes em camundongos com 2 meses de 

idade sendo detectadas pela primeira vez na região CA1 do hipocampo e no subículo 

em camundongos com 6 meses de idade (BELFIORE; RODIN; FERREIRA; 

VELAZQUEZ et al., 2019). Em nosso estudo, vale salientar que foi utilizado o anticorpo 

primário (6E10) para a marcação do peptídeo βA/APP, o qual liga-se a uma sequência 

do peptídeo βA, que pode se encontrar em ambos os peptídeos livres e proteína APP 

íntegra. Desta forma, as marcações constatadas pela técnica de imuno-histoquímica 

podem ter sido derivadas tanto de peptídeo βA como de seu precursor não clivado, 

diferindo dos resultados de estudos anteriores, uma vez que neles foram utilizados 

anticorpos específicos para βA40/42 (BELFIORE; RODIN; FERREIRA; VELAZQUEZ et 

al., 2019; ODDO; CACCAMO; KITAZAWA; TSENG et al., 2003).  

 Também avaliamos a expressão proteica de oligômeros βA de alto peso 

molecular no homogenato hipocampal de camundongos Controle e 3xTg-AD através 

da técnica de immunoblotting. Oligômeros βA de alto peso molecular são estruturas 

intermediárias geradas a partir do processo de agregação das proteínas 

amiloidogênicas podendo resultar na formação de placas senis (AHMED; DAVIS; 

AUCOIN; SATO et al., 2010; PANZA; LOZUPONE; LOGROSCINO; IMBIMBO, 2019; 

QUERFURTH; LAFERLA, 2010). Semelhante aos resultados exibidos pela marcação 

de peptídeo βA/APP, camundongos 3xTg-AD apresentaram elevados níveis proteicos 

de oligômeros βA de alto peso molecular desde a idade de 2 meses, havendo um 

aumento significativo no decorrer das idades avaliadas. De fato, os camundongos 

3xTg-AD desenvolvem progressivamente a patologia βA com um perfil temporal e 

regional específico (ODDO; CACCAMO; KITAZAWA; TSENG et al., 2003). Porém, o 

início da formação e agregação de peptídeo βA nos camundongos 3xTg-AD parece 

variar entre diferentes colônias e laboratórios bem como, de acordo com o sexo do 

animal (MASTRANGELO; BOWERS, 2008; OH; PEREZ; LAGALWAR; VANA et al., 

2010). 

 Na DA, a hipótese da cascata amilóide tem sido aceita por décadas por 

fornecer possíveis elucidações quanto à progressão da doença e à manifestação dos 

sinais clínicos apresentados pelos pacientes com a DA (HARDY; HIGGINS, 1992). 

Apesar das evidências relacionadas as características histopatológicas da DA, outros 
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aspectos da doença tem sido investigados nos últimos anos como alvos para a 

melhoria terapêutica, como a relação da DA com a função e a integridade mitocondrial 

(CAI; TAMMINENI, 2017; CALKINS; MANCZAK; MAO; SHIRENDEB et al., 2011; 

PALIKARAS; DASKALAKI; MARKAKI; TAVERNARAKIS, 2017; SWERDLOW; 

BURNS; KHAN, 2014). Decerto, a manutenção da qualidade e da integridade 

mitocondrial é regulada por diversos processos que abrangem a replicação, 

transcrição e síntese de proteínas mitocondriais e mtDNA, tal como a biogênese 

mitocondrial (FRIEDMAN; NUNNARI, 2014; GOLPICH; AMINI; MOHAMED; AZMAN 

ALI et al., 2017; ONYANGO; KHAN; BENNETT, 2017), sendo principalmente regulada 

pela expressão de PGC-1α (WU; PUIGSERVER; ANDERSSON; ZHANG et al., 1999). 

Neste estudo demonstramos que camundongos 3xTg‐AD exibiram redução da 

imunorreatividade à PGC-1α na região CA1 do hipocampo e no giro dentado nas 

idades de 4 e 6 meses, sugerindo redução da biogênese mitocondrial em importantes 

estruturas para a aprendizagem e memória. Além disso, também demonstramos 

aumento da marcação para PGC-1α na região do giro denteado nos camundongos 

3xTg-AD com 1 mês de idade. O giro dentado é um componente crítico do circuito 

hipocampal envolvido na memória e aprendizagem. Além disso, desempenha um 

importante papel na geração de novos neurônios que são continuamente integrados 

a um circuito neural existente no decorrer da idade (BENARROCH, 2013). De fato, 

neurogênese no giro denteado é um processo plástico dependente da regulação de 

vários sinais químicos que concomitantemente é acompanhado por um aumento na 

quantidade de mitocôndrias por célula. Logo, maior expressão de PGC-1α é 

necessária para a proliferação e diferenciação de células progenitoras neurais no 

cérebro em desenvolvimento e durante a fase adulta (CHENG; WAN; YANG; 

KAMIMURA et al., 2012; MATTSON; GLEICHMANN; CHENG, 2008). Dessa forma, a 

superexpressão de PGC-1α no giro denteado de camundongos 3xTg-AD com 1 mês 

de idade pode ter ocorrido devido à maior demanda no metabolismo energético 

mitocondrial nesta idade e neste modelo, uma vez que a biogênese mitocondrial é 

essencial para suprir os diferentes requisitos bioenergéticos na formação e 

manutenção de células neurais (MATTSON; GLEICHMANN; CHENG, 2008).  

 A expressão de PGC-1α pode ser induzida por diversas respostas adaptativas 

a mudanças fisiológicas e metabólicas através da via cAMP/PKA/CREB (ONYANGO; 

KHAN; BENNETT, 2017; PALIKARAS; DASKALAKI; MARKAKI; TAVERNARAKIS, 

2017; REDDY, 2011). Neste estudo avaliamos a expressão da subunidade catalítica 
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de PKA, que é crucial para a propagação de eventos de sinalização das células 

responsivas ao cAMP (SØBERG; MOEN; SKÅLHEGG; LAERDAHL, 2017). Em um 

estudo realizado no córtex temporal de pacientes com DA evidenciaram que o 

comprometimento da transdução e fosforilação de sinais relacionados ao cAMP 

podem comprometer a atividade de PKA e ambos podem estar envolvidos no 

patomecanismo desta doença (KIM; NAIRN; CAIRNS; LUBEC, 2001). No estudo de 

Gong et al. (2010) também foi evidenciada redução da expressão da via de 

cAMP/PKA/CREB avaliadas no tecido cerebral de camundongos Tg2576 

envelhecidos (12-14 meses) podendo resultar em uma menor expressão de PGC-1α 

(GONG; CHEN; PAN; ARRIETA-CRUZ et al., 2010). Corroborando com estes estudos 

demonstramos que camundongos 3xTg-AD exibiram não apenas redução da 

expressão de mRNA de PKAC-α e CREB e da expressão proteica de pCREB/CREB, 

mas também apresentaram menor expressão de mRNA de PGC-1α, desde a idade 

de 1 mês. Visto que PGC-1α atua na coativação de fatores de transcrição, tais como 

NRF1 e NRF2 e TFAM, (ONYANGO; KHAN; BENNETT, 2017; RAEFSKY; MATTSON, 

2017; REDDY, 2011), sob a menor expressão de PGC-1α, camundongos 3xTg-AD 

também demonstraram menor expressão de mRNA de NRF1, NRF2 e TFAM. 

Notamos também níveis proteicos diminuídos para PGC-1α, NRF1 e TFAM nos 

camundongos 3xTg-AD em idades precoces. Vale salientar que esta redução da 

expressão dos fatores relacionados a biogênese mitocondrial mediada por PGC-1α 

nos camundongos 3xTg-AD em idades precoces foi mantida até a fase adulta do 

animal, podendo resultar em prejuízos cumulativos na função mitocondrial decorrente 

da diminuição da expressão de numerosas proteínas mitocondriais (RAEFSKY; 

MATTSON, 2017; REDDY, 2011; SHENG; WANG; SU; LEE et al., 2012). Redução 

dos níveis de expressão de PGC-1α, NRF1, NRF2 e TFAM também tem sido 

evidenciada em camundongos transgênicos para a APP com 12 meses de idade 

(MANCZAK; KANDIMALLA; YIN; REDDY, 2018), em células M17 que 

superexpressam APP (SHENG; WANG; SU; LEE et al., 2012) bem como, em 

hipocampo de pacientes com DA (QIN; HAROUTUNIAN; KATSEL; CARDOZO et al., 

2009; SHENG; WANG; SU; LEE et al., 2012). Juntos, esses resultados sugerem que 

a sinalização da biogênese mitocondrial mediada por PGC-1α é prejudicada na DA. 

Vale ressaltar que neste estudo as alterações da expressão de fatores relacionados a 

biogênese mitocondrial ocorreram em uma idade precedente ao aparecimento da 

patologia βA, demonstrado pela marcação de Aβ/APP e pela expressão proteica de 
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oligômeros βA de alto peso molecular, sugerindo, desta forma, que o 

comprometimento da biogênese mitocondrial é um evento que antecede o 

desenvolvimento das manifestações patológicas da DA, podendo contribuir para o 

desencadeamento desta doença. 

 A biogênese mitocondrial desempenha um papel essencial na manutenção da 

homeostase mitocondrial através da expressão de proteínas que contribuem o 

reestabelecimento do conteúdo mitocondrial, sendo crucial para atender às 

necessidades bioenergéticas das células. Logo, comprometimento da expressão dos 

fatores que regulam a biogênese mitocondrial tais como, PGC-1α, NRF1, NRF2 e 

TFAM podem conduzir a uma diminuição do conteúdo mitocondrial e da função 

mitocondrial, contribuindo para a neurodegeneração na DA (DEVI; PRABHU; GALATI; 

AVADHANI et al., 2006). Como demonstrado neste estudo, camundongos 3xTg-AD 

de 4 e 6 meses de idade, apresentaram redução do conteúdo mitocondrial, avaliada 

por meio da expressão proteica de VDAC2, podendo sugerir que esta redução 

possivelmente é decorrente da diminuição da expressão de marcadores relacionados 

à biogênese mitocondrial mediada por PGC-1α, os quais foram evidenciados nos 

grupos 3xTg-AD em idades precoces e que se mantêm reduzidos no decorrer das 

idades avaliadas.  

 Células neuronais exigem um alto suprimento de energia e o processamento 

metabólico para a produção de ATP envolve importantes vias metabólicas, tais como 

a glicólise no citosol, o ciclo TCA e o sistema de OXPHOS acoplado a CTE nas 

mitocôndrias. No processo de biogênese mitocondrial, PGC-1α participa do 

metabolismo bioenergético mitocondrial por induzir a expressão de proteínas e 

enzimas cruciais da via do TCA, tal como a PDH, e do sistema de OXPHOS, tais como 

os complexos I-V (FRIEDMAN; NUNNARI, 2014; WU; PUIGSERVER; ANDERSSON; 

ZHANG et al., 1999). Estudos tem demonstrado redução da atividade de várias 

enzimas mitocondriais, incluindo o complexo PDH e o complexo IV em pacientes com 

DA (FIŠAR; HANSÍKOVÁ; KŘÍŽOVÁ; JIRÁK et al., 2019; MANCZAK; PARK; JUNG; 

REDDY, 2004; SHENG; WANG; SU; LEE et al., 2012) e em modelo murino Tg2576 

para a DA (QIN; HAROUTUNIAN; KATSEL; CARDOZO et al., 2009), sugerindo 

diminuição na expressão e atividade de importantes proteínas envolvidas na função 

mitocondrial na DA. Neste estudo camundongos 3xTg-AD exibiram não apenas 

redução na expressão de PDHE1-α aos 6 meses de idade como também 

apresentaram redução da expressão do complexo IV do sistema de OXPHOS aos 4 
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e 6 meses de idade. Além disso, também demonstramos diminuição da atividade dos 

complexos II + III e IV em camundongos 3xTg-AD com 6 meses de idade. Em conjunto, 

esses resultados sugerem que a diminuição da expressão dos marcadores 

relacionados à função mitocondrial e ao conteúdo mitocondrial são possivelmente 

resultantes da redução dos fatores relacionados à biogênese mitocondrial induzida 

por PGC-1α nos camundongos 3xTg-AD em uma idade precoce (desde 1 mês de 

idade) podendo contribuir para a exacerbação das manifestações patológicas da DA.   

 Após as análises referentes à biogênese e função mitocondrial, avaliamos o 

fenótipo comportamental dos camundongos 3xTg-AD e uma possível relação entre o 

início do comprometimento mitocondrial e os déficits comportamentais e cognitivos 

deste modelo. Pacientes com DA sofrem de sintomas comportamentais e psicológicos 

(BPSD, do inglês behavioral and psychological symptoms in dementia), incluindo 

alterações nas interações sociais, irritabilidade, déficit na atividade motora e 

ansiedade. Dentre os sintomas comportamentais e psicológicos, o distúrbio da 

atividade locomotora e a ansiedade são os sintomas mais prevalentes nos indivíduos 

com DA inicial, precedendo o comprometimento cognitivo (MEGA; CUMMINGS; 

FIORELLO; GORNBEIN, 1996). Como demonstrado no presente estudo, no teste de 

CA os camundongos 3xTg-AD de 1, 2, 4 e 6 meses exibiram não apenas redução do 

comportamento exploratório analisado pela da distância percorrida total (cm) como 

também apresentaram comportamento semelhante a ansiedade analisado pelo índice 

de ansiedade. Redução do comportamento exploratório no teste de CA também foi 

relatado em estudos realizados em camundongos 3xTg-AD de 2,5 meses, o qual 

apresentaram menor atividade vertical (rearings) (GIMÉNEZ-LLORT; BLÁZQUEZ; 

CAÑETE; JOHANSSON et al., 2007), e de 12 a 14 meses de idade, o qual 

apresentaram menores valores referentes a atividade locomotora e exibiram 

imobilidade dentro de um período mais curto no decorrer do tempo analisado (5 

minutos) (FILALI; LALONDE; THERIAULT; JULIEN et al., 2012), quando comparados 

com grupos controles não-transgênicos. Em outro estudo realizado com 

camundongos 3xTg-AD de 6 meses de idade foi demonstrado um perfil ansioso 

observado em diversos parâmetros medidos pelo teste de CA em ambos os gêneros, 

machos e fêmeas (GIMÉNEZ-LLORT; GARCÍA; BUCCIERI; REVILLA et al., 2010). 

De fato, no teste de CA, a baixa atividade locomotora é considerada um indicativo do 

estado emocional do animal podendo fornecer uma evidência comportamental 

preliminar relacionada a ansiedade (FILIPPOVA, 1985; ROTH; KATZ, 1979). Além 
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disso, no presente estudo, para confirmar se a redução da atividade exploratória dos 

animais 3xTg-AD foi decorrente de um possível prejuízo motor, realizamos o teste da 

barra rotatória (Rota Rod), o qual avalia a função motora (SHIOTSUKI; YOSHIMI; 

SHIMO; FUNAYAMA et al., 2010). Logo, os camundongos 3xTg-AD de 6 meses de 

idade demonstraram funções motoras tais como equilíbrio, coordenação e controle 

motor semelhantes aos grupos Controle de mesma idade, sugerindo que a redução 

da atividade locomotora foi possivelmente decorrente do comportamento semelhante 

à ansiedade.  

 Ademais, também realizamos o teste de LZE em camundongos 3xTg-AD de 

1 e 6 meses para confirmar o comportamento de ansiedade neste modelo animal. No 

teste de LZE a ansiedade pode ser pontuada usando diferentes parâmetros de 

avaliação como por exemplo: a redução do tempo de permanência e número de 

entradas nas áreas abertas e a redução do número de inclinações da cabeça (head 

dips) (SHEPHERD; GREWAL; FLETCHER; BILL et al., 1994). Como o tempo de 

permanência nas arenas abertas pode ser afetado pelos níveis de atividade 

locomotora, no presente estudo foi adotado o índice de ansiedade descrito por 

Heredia et al. (2012) (HEREDIA; TORRENTE; DOMINGO; COLOMINA, 2012). Desta 

forma, embora os camundongos 3xTg-AD de 1 mês tenham exibido valores 

semelhantes de tempo de permanência nas arenas abertas e aumento do números 

de entradas nas arenas abertas comparados com o grupo Controle, quando avaliado 

o índice de ansiedade, em ambas as idades os camundongos 3xTg-AD apresentaram 

maiores níveis de ansiedade e menores números de inclinações da cabeça, sugerindo 

um fenótipo do tipo ansioso em uma idade precedente ao desenvolvimento das 

características histopatológicas da DA neste modelo animal. Além disso, os 

parâmetros relacionados à ansiedade parecem ser agravados no decorrer da 

evolução da patologia. Comportamento semelhante à ansiedade também foi 

observado em estudos realizados em camundongos 3xTg-AD de 6 meses e em 

modelo animal de DA induzido por estreptozotocina (STZ), o qual exibiram menor 

tempo de permanência nos braços abertos (CHEN; LIANG; BLANCHARD; DAI et al., 

2013), e em camundongos 3xTg-AD de 12 a 14 meses de idade, o qual apresentaram 

redução dos parâmetros de número e duração de inclinações de cabeça (FILALI; 

LALONDE; THERIAULT; JULIEN et al., 2012) avaliados pelo teste de labirinto em cruz 

elevado, refletindo o comportamento de ansiedade na patologia da DA. Vale salientar 

que no presente estudo, em ambos os testes analisados, CA e LZE, o comportamento 
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semelhante a ansiedade foi detectado nos camundongos 3xTg-AD desde a idade de 

1 mês.  

 Comportamentos neuropsiquiátricos tais como a depressão e apatia também 

são comuns em pacientes com DA (MEGA; CUMMINGS; FIORELLO; GORNBEIN, 

1996). Dentre os sintomas característicos da depressão, a anedonia, a qual refere-se 

à capacidade reduzida de experimentar e sentir prazer em atividades geralmente 

agradáveis, têm grande impacto funcional e psicopatológico ao longo dos estágios da 

DA (SNAITH, 1993). Em nosso estudo, por meio do teste de nado forçado, 

demonstramos que camundongos 3xTg-AD de 1 e 6 meses de idade apresentaram 

maior tempo de imobilidade, sugerindo um fenótipo do tipo depressivo precedendo a 

patologia βA. Porém, no teste de preferência pela sacarose, nos tempos avaliados, 

apenas os camundongos 3xtg-AD de 6 meses apresentaram comportamento 

anedônico. Maior tempo de imobilidade no teste de nado forçado também foi 

demonstrado em camundongos machos 3xTg-AD de 4 e 5 meses de idade (LUO; 

SHUI; WANG; YAMAMOTO et al., 2017) e ambos os comportamentos semelhantes a 

depressão e anedonia foram referidos em camundongos 3xTg-AD de 18 meses de 

idade (ROMANO; PACE; TEMPESTA; LAVECCHIA et al., 2014). De fato, o teste de 

preferência pela sacarose é determinado pelo sistema olfativo e a menor sensibilidade 

olfativa é referida na depressão em humanos (NEGOIAS; CROY; GERBER; 

PUSCHMANN et al., 2010) e em modelos animais (YANG; LI; FANG; CHENG et al., 

2011), e em pacientes com a DA (DJORDJEVIC; JONES-GOTMAN; DE SOUSA; 

CHERTKOW, 2008). Existem evidências de que déficits na identificação de odores 

podem ocorrer durante o estágio prodrômico da DA, mas estudos sugerem que o 

desenvolvimento da patologia βA compromete o funcionamento das células nervosas 

do bulbo olfatório, podendo prejudicar o limiar de odor, e este está associado à 

gravidade da DA clínica (WILSON; ARNOLD; SCHNEIDER; BOYLE et al., 2009). 

Desta forma, o comportamento anedônico exibido pelos camundongos 3xTg-AD em 

uma idade mais tardia pode ter ocorrido em consequência do comprometimento de 

comportamentos neuropsíquicos ou devido a agregação do peptídeo βA, evidenciada 

por este e outros estudos.  

 De fato, as mudanças neuropsiquiátricas são indicadores precoces do 

desenvolvimento da DA em humanos (MEGA; CUMMINGS; FIORELLO; GORNBEIN, 

1996) e essas alterações são também observadas no modelo 3xTg-AD desde os 

estágios iniciais (GIMÉNEZ-LLORT; BLÁZQUEZ; CAÑETE; JOHANSSON et al., 
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2007; LUO; SHUI; WANG; YAMAMOTO et al., 2017), bem como em estágios mais 

avançados da doença (FILALI; LALONDE; THERIAULT; JULIEN et al., 2012; 

ROMANO; PACE; TEMPESTA; LAVECCHIA et al., 2014). Diversas regiões e circuitos 

cerebrais, tal como o sistema límbico, participam na regulação dos comportamentos 

neuropsíquicos, e alterações disfuncionais nessas regiões altamente interconectadas 

tem sido implicadas na ansiedade e na depressão (HERMAN; OSTRANDER; 

MUELLER; FIGUEIREDO, 2005). Sob este aspecto, as mitocôndrias podem contribuir 

significativamente para o controle de comportamentos neuropsíquicos por 

apresentarem importante papel na modulação da produção e liberação de 

neurotransmissores e na integridade de circuitos sinápticos através do metabolismo 

bioenergético neuronal e da homeostase de Ca2+ (RAEFSKY; MATTSON, 2017; 

REDDY, 2011). Além disso, o comprometimento mitocondrial pode exercer importante 

influência na função sináptica por exacerbar a produção de EROs, resultando em 

populações neuronais vulneráveis ao estresse oxidativo e morte neuronal 

(AGOSTINHO; CUNHA; OLIVEIRA, 2010; NUNOMURA; PERRY; ALIEV; HIRAI et al., 

2001; RAEFSKY; MATTSON, 2017). Estudos demonstraram reduzidas taxas de 

produção de ATP mitocondrial e expressão de várias enzimas mitocôndrias em 

pacientes com transtorno depressivo (GARDNER; JOHANSSON; WIBOM; 

NENNESMO et al., 2003), bem como diminuição da atividade dos complexos I, III e 

IV da cadeia respiratória mitocondrial no tecido cerebral de camundongos submetidos 

a estresse crônico (REZIN; CARDOSO; GONÇALVES; SCAINI et al., 2008). De fato, 

o comprometimento mitocondrial é implicado como mecanismo subjacente aos 

transtornos neuropsíquicos (GARDNER; JOHANSSON; WIBOM; NENNESMO et al., 

2003; REZIN; AMBONI; ZUGNO; QUEVEDO et al., 2009; REZIN; CARDOSO; 

GONÇALVES; SCAINI et al., 2008). Desta forma, no presente estudo o 

comprometimento precoce da biogênese mitocondrial mediada por PGC-1α parece 

ser implicado no comportamento semelhante a ansiedade e depressão evidenciado 

nos camundongos 3xTg-AD de 1 mês, nos quais não houve detecção da patologia 

βA, demonstrado pela marcação de Aβ/APP e pela expressão proteica de oligômeros 

βA de alto peso molecular nas estruturas avaliadas.  

 O comprometimento cognitivo é uma condição identificável em humanos e 

modelos animais para a DA, e frequentemente, é um estado de transição anterior ao 

diagnóstico desta patologia (BALASUBRAMANIAN; KAWAS; PELTZ; BROOKMEYER 

et al., 2012; PRICE; MCKEEL; BUCKLES; ROE et al., 2009; RODRIGUE; KENNEDY; 
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DEVOUS; RIECK et al., 2012). No SNC as sinapses são a base estrutural da memória, 

a qual depende da plasticidade sináptica para contribuir para o desenvolvimento da 

aprendizagem e memória. Logo, a perda sináptica parece ser a melhor correlação do 

comprometimento cognitivo (CALKINS; MANCZAK; MAO; SHIRENDEB et al., 2011) 

e, embora o gatilho subjacente à patologia sináptica ainda não seja claro, o 

comprometimento da função e a integridade das mitocôndrias tem sido implicados no 

desencadeamento da degeneração sináptica (RAEFSKY; MATTSON, 2017; REDDY, 

2011). No presente estudo, foi realizado o teste de RO para avaliar a exploração dos 

objetos (s) e a capacidade cognitiva dos animais através da memória de curto (MCP) 

e longo prazo (MLP) (ANTUNES; BIALA, 2012). Na análise de exploração dos objetos 

(s) foi observado redução da atividade exploratória nos grupos 3xTg-AD de 1, 2, 4 e 6 

meses de idade quando comparados com os camundongos Controles e também nos 

períodos avaliados. Como demonstrado na análise de CA, camundongos 3xTg-AD 

apresentaram redução do comportamento exploratório possivelmente decorrente do 

comportamento semelhante a ansiedade e/ou depressão resultando em menor 

exploração total dos objetos. Quando avaliado o índice de discriminação, 

camundongos 3xTg-AD de 1 e 2 meses demonstraram preservação da MCP e MLP. 

Já na idade de 4 meses, camundongos 3xTg-AD parecem apresentar um prejuízo de 

ambas as memórias havendo um agravamento da MLP aos 6 meses de idade, 

sugerindo comprometimento cognitivo relacionado com a memória. Corroborando 

com nosso estudo, o comprometimento da MCP também foi relatado em modelos 

animais induzido por STZ (CHEN; LIANG; BLANCHARD; DAI et al., 2013) e 

camundongos 3xTg-AD de 6 meses de idade (CHEN; LIANG; BLANCHARD; DAI et 

al., 2013; STOVER; CAMPBELL; VAN WINSSEN; BROWN, 2015). Comprometimento 

da MCP e MLP também foi demonstrado em camundongos 3xTg-AD de 6 meses de 

idade avaliado pelo teste do labirinto aquático de Morris (MARTINEZ-CORIA; GREEN; 

BILLINGS; KITAZAWA et al., 2010). Embora o comprometimento cognitivo tenha 

ocorrido em idades que se correlacionam com o desenvolvimento da patologia Aβ 

no hipocampo neste e nos estudos citados, o comprometimento mitocondrial referente 

ao dano à biogênese, o qual foi demonstrado nos camundongos 3xTg-AD de 1 mês, 

e ao comprometimento da função e redução do conteúdo mitocondrial, que foram 

demonstrados nos camundongos 3xTg-AD  de 4 e 6 meses,  podem ter contribuído 

para o agravamento desta patologia. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/hippocampus
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6 CONCLUSÃO 
 

 Utilizando o camundongo 3xTg-AD, pela primeira vez foi demonstrado que o 

comprometimento da biogênese mitocondrial mediada por PGC-1α antecede a 

disfunção mitocondrial e este processo ocorre em uma idade que precede o 

desencadeamento da primeira característica histopatológica do modelo murino para a 

DA, podendo contribuir para as alterações nos comportamentos neuropsíquicos e 

cognitivos. Deste modo, podemos concluir que o comprometimento da biogênese 

mitocondrial pode ser o gatilho inicial para o desencadeamento e/ou facilitação do 

desenvolvimento dos principais marcadores da DA.  
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APÊNDICE 1 

 

Tabela suplementar 1 – Efeito das diferentes idades nos camundongos Controle e 3xTg-AD na densidade óptica relativa para PGC-1α 

nas regiões CA1 do hipocampo e giro denteado 

 
 
 

 

Análise da densidade óptica relativa para o PGC-1α na região CA1 do hipocampo e giro dentado (n = 6 por grupo) avaliada por meio da 
técnica de imuno-histoquímica. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01 em comparação com as idades de cada grupo (teste de Bonferroni). 

Análise de imuno-histoquímica  CA1 do hipocampo Giro denteado 

Genótipo Diferença 
da média  

 

Valor de p 
Significância  

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância 

Controle 1 Mês 2 Meses - 0,51   0,000  ** - 0,55   0,000  ** 

4 Meses - 0,67   0,000  ** - 0,38   0,003  ** 

6 Meses - 0,54   0,000  ** - 0,14   1,000  ns 

2 Meses 1 Mês         0,51   0,000  **         0,55   0,000  ** 

4 Meses - 0,16   0,621  ns         0,17   0,552  ns 

6 Meses - 0,03   1,000  ns         0,41   0,001  ** 

4 Meses 1 Mês         0,67   0,000  **         0,38   0,003  ** 

2 Meses         0,16   0,621  ns - 0,17   0,552  ns 

6 Meses         0,13   1,000  ns         0,24   0,126  ns 

6 Meses 1 Mês         0,54   0,000  **         0,14   1,000  ns 

2 Meses         0,03   1,000  ns - 0,41   0,001  ** 

4 Meses - 0,13   1,000  ns - 0,24   0,126  ns 

3xTg-AD 1 Mês 2 Meses - 0,32   0,010  **         0,69   0,000  ** 

4 Meses         0,27   0,041  *         1,27   0,000  ** 

6 Meses         0,18   0,349  ns         1,32   0,000  ** 

2 Meses 1 Mês         0,32   0,010  ** - 0,69   0,000  ** 

4 Meses         0,59   0,000  **         0,57   0,000  ** 

6 Meses         0,50   0,000  **         0,63   0,000  ** 

4 Meses 1 Mês - 0,27   0,041  * - 1,27   0,000  ** 

2 Meses - 0,59   0,000  ** - 0,57   0,000  ** 

6 Meses - 0,09   1,000  ns         0,05   1,000  ns 

6 Meses 1 Mês - 0,18   0,349  ns - 1,32   0,000  ** 

2 Meses - 0,50   0,000  ** - 0,63   0,000  ** 

4 Meses         0,09   1,000  ns - 0,05   1,000  ns 
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Tabela suplementar 2 – Efeito das diferentes idades nos camundongos Controle e 3xTg-AD nos níveis relativos de proteína para os 

oligômeros βA de alto peso molecular, pCREB/CREB, PGC-1α, NRF1, TFAM, VDAC2, PDHE1-α e OXPHOS 

 

A. 

Análise de immunoblotting  Oligômeros βA 

Genótipo Diferença 
da média  

 

Valor de p 
Significância 

Controle 1 Mês 2 Meses - 1,48   1,000  ns 

4 Meses - 0,96   1,000  ns 

6 Meses - 1,49   1,000  ns 

2 Meses 1 Mês         1,48   1,000  ns 

4 Meses         0,52   1,000  ns 

6 Meses - 0,01   1,000  ns 

4 Meses 1 Mês         0,96   1,000  ns 

2 Meses - 0,52   1,000  ns 

6 Meses - 0,53   1,000  ns 

6 Meses 1 Mês         1,49   1,000  ns 

2 Meses         0,01   1,000  ns 

4 Meses         0,53   1,000  ns 

3xTg-AD 1 Mês 2 Meses - 4,17   0,362  ns 

4 Meses - 9,13   0,001  ** 

6 Meses - 28,45   0,000  ** 

2 Meses 1 Mês         4,17   0,362  ns 

4 Meses - 4,96   0,162  ns 

6 Meses - 24,27   0,000  ** 

4 Meses 1 Mês         9,13   0,001  ** 

2 Meses         4,96   0,162  ns 

6 Meses - 19,32   0,000  ** 

6 Meses 1 Mês       28,45   0,000  ** 

2 Meses       24,27   0,000  ** 

4 Meses       19,32   0,000  ** 

Análise dos níveis relativos de proteína para os oligômeros βA de alto peso molecular (n = 6 por grupo) avaliados por meio da técnica de 
immunoblotting. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01 em comparação com as idades de cada grupo (teste de Bonferroni). 
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B. 

Análise de immunoblotting pCREB/CREB PGC-1α NRF1 TFAM VDAC2 PDHE1-α  

Genótipo Diferença 
da média  

 

Valor de p 
Significância  

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância  

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância  

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância  

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância  

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância  

Controle 1 Mês 2 Meses        0,15   0,051  ns - 0,69   0,000  **         0,02   1,000  ns - 0,14     0,397  ns - 0,31 0,018 *         0,39    0,000  ** 

4 Meses        0,29   0,000  ** - 0,78   0,000  **         0,19   0,000  ** - 0,03     1,000  ns - 0,34 0,007 **         0,48    0,000  ** 

6 Meses        0,02   1,000  ns - 0,84   0,000  **         0,03   1,000  ns - 0,10     1,000  ns - 0,14 0,931 ns         0,19    0,217  ns 

2 Meses 1 Mês - 0,15   0,051  ns         0,69   0,000  ** - 0,02   1,000  ns         0,14     0,397  ns 0,31 0,018 * - 0,39    0,000  ** 

4 Meses        0,14   0,063  ns - 0,09   1,000  ns         0,18   0,000  **         0,11     0,793  ns - 0,04 1,000 ns         0,09    1,000  ns 

6 Meses - 0,13   0,104  ns - 0,15   1,000  ns         0,01   1,000  ns         0,04     1,000  ns 0,17 0,568 ns - 0,20    0,186  ns 

4 Meses 1 Mês - 0,29   0,000  **         0,78   0,000  ** - 0,19   0,000  **         0,03     1,000  ns 0,34 0,007 ** - 0,48    0,000  ** 

2 Meses - 0,14   0,063  ns         0,09   1,000  ns - 0,18   0,000  ** - 0,11     0,793  ns 0,04 1,000 ns - 0,09    1,000  ns 

6 Meses - 0,28   0,000  ** - 0,06   1,000  ns - 0,16   0,001  ** - 0,07     1,000  ns 0,20 0,268 ns - 0,29    0,014  * 

6 Meses 1 Mês - 0,02   1,000  ns         0,84   0,000  ** - 0,03   1,000  ns         0,10     1,000  ns 0,14 0,931 ns - 0,19    0,217  ns 

2 Meses        0,13   0,104  ns         0,15   1,000  ns - 0,01   1,000  ns - 0,04     1,000  ns - 0,17 0,568 ns         0,20    0,186  ns 

4 Meses        0,28   0,000  **         0,06   1,000  ns         0,16   0,001  **         0,07     1,000  ns - 0,20 0,268 ns         0,29    0,014  * 

3xTg-AD 1 Mês 2 Meses        0,03   1,000  ns - 0,33   0,120  ns - 0,06   0,783  ns - 0,06     1,000  ns - 0,19 0,315 ns         0,14    0,739  ns 

4 Meses        0,21   0,002  ** - 0,41   0,027  *         0,11   0,024  * - 0,08     1,000  ns - 0,03 1,000 ns         0,32    0,005  ** 

6 Meses - 0,09   0,653  ns - 0,43   0,017  *         0,20   0,000  **         0,06     1,000  ns 0,21 0,235 ns         0,24    0,066  ns 

2 Meses 1 Mês - 0,03   1,000  ns         0,33   0,120  ns         0,06   0,783  ns         0,06     1,000  ns 0,19 0,315 ns - 0,14    0,739  ns 

4 Meses        0,19   0,009  ** - 0,08   1,000  ns         0,17   0,000  ** - 0,02     1,000  ns 0,17 0,546 ns         0,18    0,269  ns 

6 Meses - 0,12   0,232  ns - 0,10   1,000  ns         0,26   0,000  **         0,13     0,504  ns 0,40 0,001 **         0,10    1,000  ns 

4 Meses 1 Mês - 0,21   0,002  **         0,41   0,027  * - 0,11   0,024  *         0,08     1,000  ns 0,03 1,000 ns - 0,32    0,005  ** 

2 Meses - 0,19   0,009  **         0,08   1,000  ns - 0,17   0,000  **         0,02     1,000  ns - 0,17 0,546 ns - 0,18    0,269  ns 

6 Meses - 0,30   0,000  ** - 0,02   1,000  ns         0,08   0,199  ns         0,14     0,316  ns 0,23 0,128 ns - 0,09    1,000  ns 

6 Meses 1 Mês        0,09   0,653  ns         0,43   0,017  * - 0,20   0,000  ** - 0,06     1,000  ns 0,21 0,235 ns - 0,24    0,066  ns 

2 Meses        0,12   0,232  ns         0,10   1,000  ns - 0,26   0,000  ** - 0,13     0,504  ns - 0,40 0,001 ** - 0,10    1,000  ns 

4 Meses        0,30   0,000  **         0,02   1,000  ns - 0,08   0,199  ns - 0,14     0,316  ns - 0,23 0,128 ns         0,09    1,000  ns 

Análise dos níveis relativos de proteína para pCREB/CREB, PGC-1α, NRF1, TFAM, VDAC2, PDHE1-α (n = 6 por grupo) avaliados por 
meio da técnica de immunoblotting. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01 em comparação com as idades de cada grupo (teste de 
Bonferroni). 
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C. 

Análise de immunoblotting Complexo I Complexo II Complexo III Complexo IV Complexo V 

Genótipo Diferença 
da média  

 

Valor de p 
Significância 

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância 

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância 

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância 

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância 

Controle 1 Mês 2 Meses - 0,02   1,000  ns - 0,01   1,000 ns         0,01   1,000  ns         0,03   1,000  ns         0,02     1,000  ns 

4 Meses - 0,05   1,000  ns         0,15   0,713  ns         0,00   1,000  ns - 0,43   0,007  **         0,06     1,000  ns 

6 Meses         0,13   1,000  ns - 0,06   1,000  ns         0,05   1,000  ns - 0,23   0,415  ns         0,20     0,148  ns 

2 Meses 1 Mês         0,02   1,000  ns         0,01   1,000  ns - 0,01   1,000  ns - 0,03   1,000  ns - 0,02     1,000  ns 

4 Meses - 0,03   1,000  ns         0,16   0,611  ns - 0,01   1,000  ns - 0,46   0,004  **         0,05     1,000  ns 

6 Meses         0,15   1,000  ns - 0,06   1,000  ns         0,04   1,000  ns - 0,26   0,264  ns        0,18     0,229  ns 

4 Meses 1 Mês         0,05   1,000  ns - 0,15   0,713  ns - 0,00   1,000  ns         0,43   0,007  ** - 0,06     1,000  ns 

2 Meses         0,03   1,000  ns - 0,16   0,611  ns         0,01   1,000  ns         0,46   0,004  ** - 0,05     1,000  ns 

6 Meses         0,18   1,000  ns - 0,22   0,171  ns         0,04   1,000  ns         0,20   0,682  ns         0,13     0,727  ns 

6 Meses 1 Mês - 0,13   1,000  ns         0,06   1,000  ns - 0,05   1,000  ns         0,23   0,415  ns - 0,20     0,148  ns 

2 Meses - 0,15   1,000  ns         0,06   1,000  ns - 0,04   1,000  ns         0,26   0,264  ns - 0,18     0,229  ns 

4 Meses - 0,18   1,000  ns         0,22   0,171  ns - 0,04   1,000  ns - 0,20   0,682  ns - 0,13     0,727  ns 

3xTg-AD 1 Mês 2 Meses         0,07   1,000  ns         0,17   0,526  ns - 0,16   1,000  ns         0,34   0,048  * - 0,02     1,000  ns 

4 Meses         0,06   1,000  ns         0,05   1,000  ns - 0,09   1,000  ns         0,28   0,165  ns - 0,06     1,000  ns 

6 Meses         0,17   1,000  ns         0,08   1,000  ns - 0,03   1,000  ns         0,38   0,020  *         0,06     1,000  ns 

2 Meses 1 Mês - 0,07   1,000  ns - 0,17   0,526  ns         0,16   1,000  ns - 0,34   0,048  *         0,02     1,000  ns 

4 Meses - 0,01   1,000  ns - 0,11   1,000  ns         0,06   1,000  ns - 0,06   1,000  ns - 0,04     1,000  ns 

6 Meses         0,10   1,000  ns - 0,09   1,000  ns         0,13   1,000  ns         0,04   1,000  ns         0,08     1,000  ns 

4 Meses 1 Mês - 0,06   1,000  ns - 0,05   1,000  ns         0,09   1,000  ns - 0,28   0,165  ns         0,06     1,000  ns 

2 Meses         0,01   1,000  ns         0,11   1,000  ns - 0,06   1,000  ns         0,06   1,000  ns         0,04     1,000  ns 

6 Meses         0,11   1,000  ns         0,03   1,000  ns         0,07   1,000  ns         0,10   1,000  ns         0,12     0,979  ns 

6 Meses 1 Mês - 0,17   1,000  ns - 0,08   1,000  ns         0,03   1,000  ns - 0,38   0,020  * - 0,06     1,000  ns 

2 Meses - 0,10   1,000  ns         0,09   1,000  ns - 0,13   1,000  ns - 0,04   1,000  ns - 0,08     1,000  ns 

4 Meses - 0,11   1,000  ns - 0,03   1,000  ns - 0,07   1,000  ns - 0,10   1,000  ns - 0,12     0,979  ns 

Análise dos níveis relativos de proteína para os complexos do sistema de fosforilação oxidativa (OXPHOS) (n = 6 por grupo) avaliados 
por meio da técnica de immunoblotting. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01 em comparação com as idades de cada grupo (teste de 
Bonferroni). 
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Tabela suplementar 3 - Efeito das diferentes idades nos camundongos Controle e 3xTg-AD na expressão relativa de RNAm para  

PKAC-α, CREB, PGC-1α, NRF1, NRF2 and TFAM  

 
Análise de qRT-PCR  PKAC-α CREB PGC-1α  NRF1  NRF2 TFAM 

Genótipo Diferença 
da média  

 

Valor de p 
Significância 

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância 

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância 

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância 

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância 

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância 

Controle  1 Mês 2 Meses - 0,37   0,000  ** - 0,47   0,000  ** - 0,49   0,000  ** - 0,06   0,259  ns - 0,10     0,089  ns         0,04    1,000  ns 

4 Meses - 0,38   0,000  ** - 0,39   0,000  ** - 0,27   0,001  **         0,18   0,000  **         0,05     1,000  ns         0,00    1,000  ns 

6 Meses         0,05   1,000  ns - 0,53   0,000  ** - 0,06   1,000  ns         0,21   0,000  ** - 0,21     0,000  **         0,16    0,096  ns 

2 Meses 1 Mês         0,37   0,000  **         0,47   0,000  **         0,49   0,000  **         0,06   0,259  ns         0,10     0,089  ns - 0,04    1,000  ns 

4 Meses - 0,00   1,000  ns         0,08   1,000  ns         0,22   0,011  *         0,24   0,000  **         0,15     0,002  ** - 0,04    1,000  ns 

6 Meses         0,43   0,000  ** - 0,06   1,000  ns         0,44   0,000  **         0,27   0,000  ** - 0,12     0,027  *         0,12    0,417  ns 

4 Meses 1 Mês         0,38   0,000  **         0,39   0,000  **         0,27   0,001  ** - 0,18   0,000  ** - 0,05     1,000  ns - 0,00    1,000  ns 

2 Meses         0,00   1,000  ns - 0,08   1,000  ns - 0,22   0,011  * - 0,24   0,000  ** - 0,15     0,002  **         0,04    1,000  ns 

6 Meses         0,43   0,000  ** - 0,14   0,233  ns         0,22   0,012  *         0,03   1,000  ns - 0,27     0,000  **         0,15    0,112  ns 

6 Meses 1 Mês - 0,05   1,000  ns         0,53   0,000  **         0,06   1,000  ns - 0,21   0,000  **         0,21     0,000  ** - 0,16    0,096  ns 

2 Meses - 0,43   0,000  **         0,06   1,000  ns - 0,44   0,000  ** - 0,27   0,000  **         0,12     0,027  * - 0,12    0,417  ns 

4 Meses - 0,43   0,000  **         0,14   0,233  ns - 0,22   0,012  * - 0,03   1,000  ns         0,27     0,000  ** - 0,15    0,112  ns 

3xTg-AD 1 Mês 2 Meses - 0,21   0,003  ** - 0,46   0,000  ** - 0,55   0,000  **         0,01   1,000  ns - 0,14     0,003  ** - 0,04    1,000  ns 

4 Meses - 0,11   0,336  ns - 0,47   0,000  ** - 0,25   0,003  **         0,19   0,000  ** - 0,12     0,021  *         0,13    0,234  ns 

6 Meses         0,01   1,000  ns - 0,21   0,021  * - 0,09   1,000  ns         0,19   0,000  **         0,08     0,283  ns         0,03    1,000  ns 

2 Meses 1 Mês         0,21   0,003  **         0,46   0,000  **         0,55   0,000  ** - 0,01   1,000  ns         0,14     0,003  **         0,04    1,000  ns 

4 Meses         0,10   0,497  ns - 0,01   1,000  ns         0,30   0,000  **         0,18   0,000  **         0,03     1,000  ns         0,18    0,045  * 

6 Meses         0,22   0,002  **         0,25   0,003  **         0,46   0,000  **         0,18   0,000  **         0,22     0,000  **         0,07    1,000  ns 

4 Meses 1 Mês         0,11   0,336  ns         0,47   0,000  **         0,25   0,003  ** - 0,19   0,000  **         0,12     0,021  * - 0,13    0,234  ns 

2 Meses - 0,10   0,497  ns         0,01   1,000  ns - 0,30   0,000  ** - 0,18   0,000  ** - 0,03     1,000  ns - 0,18    0,045  * 

6 Meses         0,12   0,261  ns         0,26   0,002  **         0,16   0,100  ns - 0,01   1,000  ns         0,20     0,000  ** - 0,10    0,653  ns 

6 Meses 1 Mês - 0,01   1,000  ns         0,21   0,021  *         0,09   1,000  ns - 0,19   0,000  ** - 0,08     0,283  ns - 0,03    1,000  ns 

2 Meses - 0,22   0,002  ** - 0,25   0,003  ** - 0,46   0,000  ** - 0,18   0,000  ** - 0,22     0,000  ** - 0,07    1,000  ns 

4 Meses - 0,12   0,261  ns - 0,26   0,002  ** - 0,16   0,100  ns         0,01   1,000  ns - 0,20     0,000  **         0,10    0,653  ns 

Análise da expressão relativa de RNAm para PKAC-α, CREB, PGC-1α, NRF1, NRF2 e TFAM (n = 6 por grupo) avaliadas por meio da 
técnica de qRT-PCR. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01 em comparação com as idades de cada grupo (teste de Bonferroni). 
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Tabela suplementar 4 - Efeito das diferentes idades nos camundongos Controle e 3xTg-AD na atividade dos complexos II + III e IV  

 

Análise da atividade da cadeia 
respiratória 

Complexos II + III Complexo IV 

Genótipo Diferença 
da média  

 

Valor de p 
Significância 

Diferença 
da média  

Valor de p 
Significância 

Controle 1 Mês 2 Meses         0,06   1,000  ns         0,03   1,000  ns 

4 Meses         0,17   0,036  *         0,04   1,000  ns 

6 Meses         0,16   0,067  ns         0,20   0,255  ns 

2 Meses 1 Mês - 0,06   1,000  ns - 0,03   1,000  ns 

4 Meses         0,11   0,458  ns         0,01   1,000  ns 

6 Meses         0,09   0,733  ns         0,17   0,488  ns 

4 Meses 1 Mês - 0,17   0,036  * - 0,04   1,000  ns 

2 Meses - 0,11   0,458  ns - 0,01   1,000  ns 

6 Meses - 0,01   1,000  ns         0,16   0,644  ns 

6 Meses 1 Mês - 0,16   0,067  ns - 0,20   0,255  ns 

2 Meses - 0,09   0,733  ns - 0,17   0,488  ns 

4 Meses         0,01   1,000  ns - 0,16   0,644  ns 

3xTg-AD 1 Mês 2 Meses         0,02   1,000  ns - 0,05   1,000  ns 

4 Meses         0,04   1,000  ns         0,07   1,000  ns 

6 Meses         0,21   0,006  **         0,39   0,001  ** 

2 Meses 1 Mês - 0,02   1,000  ns         0,05   1,000  ns 

4 Meses         0,02   1,000  ns         0,13   1,000  ns 

6 Meses         0,19   0,016  *         0,45   0,000  ** 

4 Meses 1 Mês - 0,04   1,000  ns - 0,07   1,000  ns 

2 Meses - 0,02   1,000  ns - 0,13   1,000  ns 

6 Meses         0,16   0,047  ns         0,32   0,012  * 

6 Meses 1 Mês - 0,21   0,006  ** - 0,39   0,001  ** 

2 Meses - 0,19   0,016  * - 0,45   0,000  ** 

4 Meses - 0,16   0,047  ns - 0,32   0,012  * 

Análise da atividade dos complexos II + III e IV (n = 6 por grupo) avaliada por meio da técnica da atividade da cadeia respiratória 
mitocondrial. Abreviações: ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01 em comparação com as idades de cada grupo (teste de Bonferroni). 
 


