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RESUMO 

A visão é um dos sentidos mais importantes para o ser humano e possibilita viver em sociedade 

de forma mais plena, permitindo analisar o ambiente ao redor e aprimorando as relações 

interpessoais por comportamentos definidos. Diante disso, é crucial entender melhor as doenças 

que afetam este sentido, enfatizando a busca por entender os mecanismos moleculares e 

celulares específicos. A retinopatia diabética é uma das principais doenças oculares, sendo uma 

das maiores causas de cegueira no mundo. Advinda de complicações da Diabetes Mellitus, é 

causada pela hiperglicemia sustentada na retina, que leva à formação de produtos finais de 

glicação avançada (AGEs) e de espécies reativas, além de ativar a PKC e aumentar a via de 

hexosaminas. Com o tempo, essas alterações metabólicas tornam-se excessivas, saturando o 

sistema antioxidante endógeno e levando ao estresse oxidativo. Diversos são os danos 

ocasionados por esse evento, que envolvem tanto células neuronais, da glia e vasculares, 

podendo chegar até mesmo à morte celular. A doença evolui de microalterações neurais e 

vasculares não detectáveis clinicamente, levando a microaneurismas, manchas algodonosas e 

exsudatos duros, progredindo até a neovascularização, a hemorragia intravítrea e a perda 

completa de visão, na retinopatia proliferativa. Assim, o estresse oxidativo mostra-se altamente 

prejudicial ao tecido retiniano, sendo uma ameaça à visão tanto em humanos quanto em 

animais. O TRPA1 (Transient Receptor Potential Ankyrin 1) é um canal iônico permeável a 

cátions que tem se mostrado relevante na patogênese de diversas doenças, inclusive no sistema 

nervoso. Sua ativação por moléculas que caracterizam o estresse oxidativo é de extremo 

interesse em doenças do sistema nervoso central e periférico, cujas etiologias se baseiam 

intimamente nesse fenômeno, especialmente pelo aumento da produção de espécies reativas de 

oxigênio (ROS). Assim, o presente estudo busca reunir o conteúdo presente na atual literatura 

sobre o papel do TRPA1 em contextos patológicos que envolvam estresse oxidativo, condição 

propícia a ativação desses canais e ao aumento exacerbado e prejudicial de cálcio 

citoplasmático, e levantar a possível relação com o desenvolvimento da retinopatia diabética, 

provendo base teórica para futuras investigações em termos profiláticos e terapêuticos. 

Palavras-chave: Sistema nervoso central; espécies reativas de oxigênio; SNC; ROS; AGEs; 

diabetes; retina; retinopatia diabética. 

  

 



 
 

ABSTRACT 

Vision is one of the most important senses for human beings, and enables them to live in society 

more wholly, allowing better analysis of the surroundings and improving interpersonal 

relationships through defined behaviours. Therefore, it is crucial to understand better the 

diseases that affect this sense, emphasizing the search to understand the specific mechanisms 

which involve them. Diabetic retinopathy is one of the main ocular diseases, being one of the 

major causes of blindness in the world. Emerged from complications of Diabetes Mellitus, it is 

caused by sustained hyperglycemia in the retina, which leads to the formation of advanced 

glycation end products (AGEs) and reactive species, in addition to activating PKC and 

increasing the hexosamine pathway. Over time, these metabolic alterations become excessive, 

saturating the endogenous antioxidant system and leading to oxidative stress. There are several 

damages caused by this event, which involve neuronal, glial and vascular cells, and may even 

lead to cell death. The disease evolves from clinically undetectable neural and vascular 

microalterations, leading to microaneurysms, cotton-wool spots and hard exudates, progressing 

to neovascularization, intravitreal hemorrhage and complete loss of vision in proliferative 

retinopathy. Thus, oxidative stress is highly harmful to retinal tissue, being a threat to vision in 

both humans and animals. TRPA1 (Transient Receptor Potential Ankyrin 1) is an ion channel 

permeable to cations that has been shown to be relevant in the pathogenesis of several diseases, 

including the nervous system. Its activation by molecules that characterize oxidative stress is 

of extreme interest in diseases of the central and peripheral nervous system, whose etiologies 

are closely based on this phenomenon, especially due to the increased production of reactive 

oxygen species (ROS). Hence, the present study seeks to gather the content present in the 

current literature regarding the role of TRPA1 in pathological contexts involving oxidative 

stress, a condition conducive to the activation of these channels and to exacerbated and harmful 

increases in cytoplasmic calcium, and to raise the possible relationship with the development 

of diabetic retinopathy, providing a theoretical basis for future investigations in prophylactic 

and therapeutic terms. 

Keywords: Central nervous system; reactive oxygen species; CNS; ROS; AGEs; diabetes; 

retina; diabetic retinopathy. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ser humano, desde os tempos primitivos, confia em seus sentidos para analisar o 

ambiente à sua volta, seja na busca de alimentos, em relações interpessoais ou em outros 

aspectos inerentes à espécie. A visão, segundo o dicionário Michaelis da língua portuguesa, é 

definida como “o sentido da vista; capacidade de avaliação e compreensão de situações” 

(Michaelis, 2021), sendo um dos sentidos mais relevantes para o indivíduo. Sua presença 

permite a discriminação de aspectos como orientação, profundidade, disparidade, forma, 

movimento e seu sentido/direção, intensidade e polarização da luz, além de características 

cromáticas, informações, estas, processadas de forma simultânea no sistema visual. Foi 

observado que, de 2007 a 2019, 77,46% dos estudos referentes à sentidos englobavam a visão  

(HUTMACHER, 2019). Sua dominância é claramente demonstrada em adultos no efeito 

Colavita, caracterizado pela obtenção de respostas exclusivamente visuais a estímulos múltiplos 

(audiovisuais) independente da metodologia utilizada (HIRST; CRAGG; ALLEN, 2018). A 

análise de expressões faciais, por exemplo, mostra-se essencial nas interações sociais, 

determinando dominância ou submissão, além de permitir a detecção de variadas emoções, 

conscientes ou não (DOVIDIO; ELLYSON, 1985). 

Uma das características primordiais da visão é a fotossensibilidade - ou capacidade de 

detectar a forma da energia da luz (onda eletromagnética) e traduzir para a “linguagem” do 

sistema nervoso. Acredita-se que o início da evolução do sistema visual se deu há mais de 600 

milhões de anos, com o aparecimento de células fotossensíveis, e ao longo do tempo foi se 

especializando e adquirindo maior complexidade (LAMB; COLLIN; PUGH, 2007). No sistema 

visual dos humanos, os estímulos luminosos são projetados pelas lentes (córnea e cristalino) na 

retina, na parte posterior do globo ocular. Neste tecido, a luz é traduzida pelos fotorreceptores, 

localizados na sua camada mais externa, ou seja, eles convertem as informações recebidas em 

variação do potencial da membrana. Estes sinais elétricos são transmitidos por sinapse químicas 

às células bipolares, que os repassam às células ganglionares, cujos axônios convergem e 

constituem o nervo óptico após passar pela lâmina crivosa, levando a informação às regiões 

visuais centrais para processamento (AIRES, 2017; KANDEL, 2014). Diante da imensa 

relevância da visão para a espécie, torna-se crucial buscar sua integridade, principalmente 

através da prevenção e cura de afecções oculares. Entre elas, a retinopatia diabética (RD) 

destaca-se como uma das principais causas de cegueira no mundo (RESNIKOFF et al., 2008) 

e apresenta fatores como estresse oxidativo e componentes isquêmicos, em estágios mais 

avançados, extremamente relevantes na progressão da doença. 
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O estresse oxidativo é caracterizado pelo desequilíbrio entre compostos oxidantes 

(como espécies reativas) e sistemas de defesa antioxidantes nos tecidos e causa diversos danos 

no tecido nervoso quando exacerbado ou persistente. Suas consequências são amplamente 

mostradas na literatura e envolvem inclusive morte celular (BARBOSA et al., 2006; 

BARZILAI; YAMAMOTO, 2004; BAYNES, 1991; IZZOTTI; BAGNIS; SACCÀ, 2006; 

SALCEDA et al., 1998; WANG et al., 2014). A diabetes é um distúrbio metabólico importante, 

classificado em dois tipos principais, tipo I e tipo II, que são diferenciados por seus mecanismos. 

Ambos os tipos de diabetes acarretam hiperglicemia que, se não controlada, é capaz de gerar 

diversas complicações, como é o caso da retinopatia diabética, relacionada a diversos danos 

oxidativos, detalhados posteriormente nesta revisão.  

Classicamente, a RD é classificada como uma doença vascular, mas já se sabe que 

ocorre alteração e morte neuronal precedente às alterações vasculares detectáveis por 

fundoscopia, como demonstrado inclusive por nosso grupo de pesquisa (BARBER et al., 1998; 

CARPI-SANTOS et al., 2016; CARPI-SANTOS et al., 2017; LIETH et al., 2000; WONG et 

al., 2016). À medida que a doença progride, as espécies reativas responsáveis pelo estresse 

oxidativo geram características histopatológicas vasculares e consequências como 

espessamento da membrana basal e perda de células de capilares, além de microaneurismas e 

hemorragias (KOWLURU, 2005; ROBISON et al., 2000). Em 2012, a prevalência da 

retinopatia diabética era de aproximadamente 93 milhões de pessoas na população mundial, um 

terço dos pacientes com diabetes mellitus (YAU et al., 2012). Foram realizados também estudos 

epidemiológicos retrospectivos e multicêntricos em diversos países. Em Portugal, no período 

de 1990 a 2018, a prevalência de RD em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 foi diretamente 

proporcional à duração da doença, tendo sido encontrada uma taxa de 1,8% após cinco anos de 

enfermidade e 71.2% após mais de 20 anos (LOPES, 2020). Já no Brasil, um estudo 

multicêntrico englobou uma visão territorial da retinopatia diabética, buscando sua prevalência 

nas 5 regiões do Brasil em pacientes com Diabetes Mellitus tipo I com uma média de tempo de 

diabetes de 15,5 ± 9,3 anos. Os resultados foram de 36,1% no Sudeste, 42,9% no Sul, 29,9% 

no Norte e Nordeste, e 41,7% no Centro-Oeste (DRUMMOND, 2018).  

Portanto, vale ressaltar a relevância do aprofundamento em pesquisas relacionadas à 

retinopatia diabética e seus possíveis alvos terapêuticos, buscando aprimorar a qualidade de 

vida dos pacientes diabéticos tanto no Brasil quanto mundialmente. Atualmente o diagnóstico 

e os tratamentos da retinopatia diabética ainda giram em torno das alterações vasculares, por 

fotocoagulação e injeção intraocular de inibidores de VEGF, assim como as medidas de 
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prevenção, que envolvem controle glicêmico, perfil lipídico e da pressão arterial e estilo de vida 

o mais saudável possível nos diabéticos (DUH; SUN; STITT, 2017; GROUP, 1981; 

MANSOUR et al., 2020) 

O TRPA1 (Transient Receptor Potential Ankyrin 1) é um canal iônico permeável a 

cátions que tem se mostrado relevante na fisiologia da dor e na patogênese de diversas doenças, 

e que pode ser ativado por espécies reativas de oxigênio (ANDERSSON et al., 2008; MORI et 

al., 2016). Este canal tem sido evidenciado em patologias tanto no sistema nervoso quanto em 

complicações da diabetes, como a nefropatia, a neuropatia periférica e, mais recentemente, a 

retinopatia (ANDERSSON et al., 2013; EBERHARDT et al., 2012; HAMMES, 2018; 

HIYAMA et al., 2018; PATHAK et al., 2014). Considerando que: a) o TRPA1 é ativado por 

espécies reativas de oxigênio, determinante na progressão da RD; b) o TRPA1 é ativado por 

metilglioxal, que também aumenta em condições hiperglicêmicas; c) TRPA1 é um canal 

permeável a cálcio, e na RD há aumento de cálcio e morte associada a esse fenômeno; d) 

TRPA1 tem sido descrito como importante componente das alterações na retinopatia periférica 

decorrente da diabetes; essa proteína surge como interessante alvo molecular na investigação 

de alterações do sistema nervoso central, em particular na RD pela sua alta prevalência no 

contexto da diabetes.  

Assim, tais dados demonstram a relevância de buscas por soluções, profiláticas e 

terapêuticas, acerca das retinopatias, visto que sua prevalência se mostra elevada entre 

portadores da Diabetes Mellitus e atualmente não há tratamentos eficazes para grande maioria 

dos pacientes, muito menos a cura da RD. Assim, resta apenas a manutenção de um estilo de 

vida saudável para evitar sua progressão, o que não impede a eventual cegueira em casos mais 

severos. Portanto, é extremamente necessário concentrar as informações existentes na literatura, 

a fim de possibilitar integrações e futuros questionamentos que muito podem contribuir para o 

avanço científico na área da visão. Assim, essa revisão tem o objetivo de analisar o 

envolvimento do estresse oxidativo com o TRPA1 no sistema nervoso central, possibilitando 

novos caminhos terapêuticos e/ou profiláticos voltados aos danos teciduais em doenças que 

acometem a retina, foco do presente estudo, e até mesmo em doenças neurodegenerativas cuja 

patogênese inclui tal receptor. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo é do tipo retrospectivo não sistemático. Foram procurados artigos 

científicos nas bases de dados Web of Science, Lilacs, SciELO, Pubmed e MEDLINE, 

empregando os termos “TRPA1, retina, sistema nervoso central, estresse oxidativo, retinopatia 

diabética, entre outros, correlacionados entre si e seus equivalentes em inglês. A coleta de dados 

consiste em leitura exploratória, a fim de verificar se o estudo é compatível com o tema de 

interesse; leitura mais aprofundada; e registro das informações extraídas e referências 

específicas. Posteriormente, foi realizada análise dos artigos encontrados para consequente 

discussão. A citação dos autores foi feita de acordo com a NBR6023, com permissões de uso 

de imagens devidamente obtidas em Copyright® e a utilização dos dados com finalidade 

exclusivamente científica. 

 

 4. REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 Retina 

A retina, como supracitado, é crucial para a visão, visto que é capaz de traduzir os fótons 

em variação de potencial de membrana. Tal tecido, ademais, possui origem embriológica do 

sistema nervoso central, sendo proveniente da parede interna do cálice óptico e formada a partir 

do diencéfalo (CHUANG; RAYMOND, 2001; PURVES, 2004). Localizada nos dois terços 

posteriores do globo ocular, internamente à membrana de Bruch (BOOIJ et al., 2010), a retina 

é constituída de camadas bem definidas que se alternam entre corpos celulares e plexos. Sua 

parte mais interna situa-se próxima ao humor vítreo, no interior do globo ocular, enquanto a 

externa é adjacente à coroide, onde ficam vasos sanguíneos que suprem em partes o tecido 

retiniano. Entre a membrana de Bruch e a retina há o epitélio pigmentado (EP), importante 

tecido na fisiologia da retina. Ele permite a difusão de oxigênio da coroide na retina externa, 

remove o ácido láctico tecidual, auxiliam no ciclo do 11-cis retinal, constitui a barreira 

hematorretiniana externa, entre outras funções auxiliadoras. Na parte mais externa da retina, e 

justaposto ao EP, encontra-se a camada de células fotorreceptoras, denominada camada nuclear 

externa (CNE), onde estão localizados cones e bastonetes, células capazes de traduzir as ondas 

eletromagnéticas (fótons) em variação do potencial de membrana(potencial receptor). Mais 

internamente e em sequência, encontram-se a camada plexiforme externa (CPE), a camada 

nuclear interna (CNI), camada plexiforme interna (CPI), a camada de células ganglionares 

(CCG) e, por fim, a CFO, mais internamente (Figura 1) (DOWLING, 1987; PURVES, 2004).  
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Figura 1. Morfologia da retina 

 

Morfologia da retina. A) Fotografia de um fundo de olho normal. A área dentro do círculo preto é a mácula. B) 
Corte transversal da retina por tomografia de coerência óptica (OCT), uma técnica de imagem que possibilita 
visualização não invasiva e em tempo real da arquitetura da retina. C) Secção vertical de retina central humana, 
visualizada por fotomicrografia. Abreviações: FR, fotorreceptores; MLE, membrana limitante externa; CNE: 
camada nuclear externa; CPE: camada plexiforme externa; CNI: camada nuclear interna; CPI: camada plexiforme 
interna; CCG: camada de células ganglionares; MLI: membrana limitante interna. 

Fonte: A e B: Reproduzido e adaptado com permissão de Jager, D. et al., 2008, Copyright Massachusetts Medical 
Society. C: Reproduzido e adaptado de Kolb, 2005 [Atualizado em 31 Jan 2012]. 

 

A retina possui 6 tipos principais de neurônios. As células ganglionares possuem 

axônios que convergem no nervo óptico, responsável por levar a informação visual ao cérebro; 

e as células amácrinas, bipolares e horizontais, interneurônios que processam os sinais que 

partem dos fotorreceptores (FR). A via radial na retina é constituída de neurônios 

glutamatérgicos, sendo eles os FR, as células bipolares e as células ganglionares. Já a via lateral 

consiste nas células amácrinas e horizontais, responsáveis por modular funções da via radial e 

contribuir para a formação de campos receptores, entre muitas outras funções (CAMPOS; 

CALAZA; ADESSE, 2020). Existem 3 tipos de glia na retina: células de Müller, microglia e 

astrócitos, essenciais para manutenção da homeostase e função neuronal. A glia de Müller 

representa 90% das células gliais da retina e possuem uma morfologia radial atravessando todas 

as camadas da retina, desde a porção mais interna até o segmento interno dos fotorreceptores. 

As células de Müller têm papel importante na síntese de glutamina a partir de glutamato através 

da glutamina sintetase, mas também regulam a captação de neurotransmissores e de K+, a 

remoção de metabólitos, o armazenamento de glicogênio, o armazenamento de glicogênio, o 
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suporte mecânico dos neurônios, entre muitas outras funções. Em contextos patológicos, as 

células gliais podem responder com alteração morfológica e funcional, denominada gliose 

reativa. As células de Müller sofrem alterações morfológicas que incluem hipertrofia, 

hiperplasia, aumento na concentração de proteína acídica fibrilar (em inglês, GFAP), alterações 

na atividade de diferentes canais de K+ e modulação da expressão gênica (GRAF et al., 1993; 

INMAN; HORNER, 2007; VILLACAMPA et al., 2013). Algumas espécies, como os humanos, 

possuem vasos intrarretinianos, descritos em maior detalhe adiante. Os componentes da 

vascularização incluem células endoteliais, pericitos e membrana basal (ANTONETTI; 

KLEIN; GARDNER, 2012). 

A CNI contém os corpos celulares de células amácrinas, bipolares e horizontais. Já a 

CCG é formada por células amácrinas deslocadas e pelas células ganglionares, cujos axônios 

constituem o nervo óptico (DOWLING, 1987; KOLB, 2003; PURVES, 2004). As camadas da 

retina são envolvidas interna e externamente por membranas limitantes decorrentes de 

interações das células de Müller com componentes da membrana basal da camada de fibras 

ópticas (CFO) ou com o segmento interno dos fotorreceptores. Na CPI, ocorrem as sinapses e 

um processamento adicional, como o de sentido de movimento, aproximação e campo 

receptor/contraste, conectando células ganglionares, bipolares e amácrinas. Na CPE, acontecem 

as sinapses glutamatérgicas dos fotorreceptores com as células bipolares e horizontais.  

Os fotorreceptores são constituídos de corpo celular, contendo seus núcleos, e um 

terminal sináptico, onde ocorre a neurotransmissão. Além disso, possuem dois segmentos: o 

interno, contendo mitocôndrias, ribossomos e membranas com moléculas de opsinas; e o 

externo, com stacks de membranas com as moléculas dos fotopigmentos, como as rodopsinas 

(Figura 2). Os FR podem ser divididos em cones e bastonetes. Os cones possuem estrutura 

cônica, com corpos celulares situados logo abaixo da membrana limitante externa, e dispõem-

se em colunas paralelas. Na fóvea, os únicos fotorreceptores presentes são os cones, o que 

ocasiona melhor nitidez e distinção de cores na formação da imagem. Já os bastonetes têm 

forma de bastão e seus segmentos completam as áreas entre os segmentos dos cones, na parte 

inferior da retina. Seus corpos celulares estão situados abaixo dos cones, na camada nuclear 

externa (KANDEL, 2014).  

A fototransdução é viabilizada pela presença do fotopigmento, proteína com estrutura e 

mecanismos de ação metabotrópicos (opsina) ligada ao cromóforo 11-cis retinal, proveniente 

da vitamina A. A opsina é produzida no aparato de Golgi no segmento interno e apresentada à 

membrana externa por meio de áreas de fusão (DERETIC et al., 1995; PAPERMASTER; 
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SCHNEIDER; BESHARSE, 1985). O cromóforo é sensível à luz e ativa a opsina, que leva à 

ativação da fosfodiesterase de GMPc, reduzindo a concentração intracelular de GMPc. 

Consequentemente, canais dependentes de GMPc, permeáveis a cátions, se fecham e o 

fotorreceptor hiperpolariza (INGRAM; SAMPATH; FAIN, 2016). 

 

Figura 2. Morfologia dos fotorreceptores e fototransdução.  

À esquerda, morfologia dos fotorreceptores. Os cones e bastonetes apresentam a mesma estrutura básica, com um 
segmento externo, onde se localizam os discos e os fotopigmentos e cuja extremidade está em contato com o 
epitélio pigmentado da retina; e o segmento interno, onde se localizam as principais organelas da célula. À direita, 
pode-se observar a resposta de um bastonete à luz (fototransdução). As moléculas de rodopsina nos discos do 
segmento externo absorvem fótons, o que conduz ao fechamento dos canais ativados por GMPc na membrana 
plasmática. Esse fechamento do canal hiperpolariza a membrana e diminui a taxa de liberação do neurotransmissor 
glutamato.  

Fonte: Traduzido e modificado por Decleva, 2019, adaptado de Silverthorn, 2010 (esquerda). Reproduzido de 
Kandel, 2014 (direita). 

 

4.1.1 Vascularização 

Devido à alta taxa de atividade dos fotorreceptores, a retina possui demandas 

metabólicas muito elevadas (AMES, 1992; COUNTRY, 2017; WONG-RILEY, 2010), 

ultrapassando as taxas do cérebro proporcionalmente e sendo considerada um dos tecidos que 

mais consome oxigênio no organismo (ANDERSON; SALTZMAN, 1964; ERECIŃSKA; 

SILVER, 1989; HERCULANO-HOUZEL, 2011; KETY, 1950), principalmente devido à alta 

taxa de atividade dos fotorreceptores.  
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A fim de suprir essas necessidades, a formação da vascularização da retina é um 

processo crucial, altamente dependente da demanda do tecido em desenvolvimento e de 

processos como a hipóxia, que induz aumento de VEGF. Esta vascularização parece ter 

evoluído num contexto que os vasos configuram grandes obstáculos à projeção da luz pelas 

camadas da retina até os fotorreceptores e, simultaneamente, são essenciais para o pleno 

suprimento de nutrientes às células da retina interna (YU; CRINGLE, 2001), limitando o 

mínimo possível. 

Na retina madura, capilares dividem-se em intra e extra-retinianos. O primeiro origina-

se da artéria central, que penetra pelo disco óptico, de onde se ramificam para as camadas 

internas da retina e formam os plexos superficial (na CFO; exceto em ratos), interno (na CPI) e 

profundo (na CPE) (Figura 3). Possuem junções oclusivas entre as células endoteliais, que 

constituem a barreira hematorretiniana (BHR) clássica, possibilitando o devido controle do 

fluxo de íons, proteínas e de água na retina. Já os capilares extra-retinianos da coroide são 

fenestrados e originam-se da artéria oftálmica, não penetram na retina e se dispõem 

externamente à membrana de Bruch (COOREY et al., 2012). A coroide recebe de 65 a 85% do 

fluxo sanguíneo ocular e supre camadas avasculares, como a de fotorreceptores e a zona 

avascular da fóvea (KOLB, 2005). A retina externa apresenta uma espécie de barreira 

hematorretiniana, uma estrutura funcional constituída por junções oclusivas entre as células do 

epitélio pigmentado e entre o ápice dos prolongamentos das células de Müller e segmento 

interno dos fotorreceptores (ABBOTT; HANSSON, 2006; VILCHIS; SALCEDA, 1996). Ela 

se situa no espaço entre esta e a coroide (DOWLING, 1987; KOLB, 2003) e possui a mesma 

função de regulação da entrada e saída de substâncias, mas na região externa da retina. 
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Figura 3. Diagrama esquemático da vasculatura ocular. 

 

Diagrama esquemático da vasculatura ocular. (a) Imagem transversal de um olho. (b) Esquema de um corte 
transversal da retina com uma visão aumentada da vasculatura retiniana e coroidal. Três camadas interconectadas 
de vasos da retina se estendem nas camadas plexiformes: A vasculatura retiniana superficial está na CFO; as redes 
vasculares intermediária e profunda da retina estão ao longo de cada lado da CNI. Os vasos coroidais estão 
localizados externamente à membrana de Bruch e suprem oxigênio e nutrientes para a porção externa da retina, 
que inclui principalmente fotorreceptores na camada nuclear externa. Abreviações: CCG: camada de células 
ganglionares; CFO: camada de fibras ópticas; CNE: camada nuclear externa; CNI: camada nuclear interna; EP: 
epitélio pigmentar; SI/SE: segmento interno/segmento externo dos fotorreceptores; P: dia pós-natal. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Liu et al., 2017.  

 

4.1.2 Demanda e Produção Energética 

O entendimento exato da demanda energética da retina é altamente relevante em termos 

clínicos, uma vez que a ausência de suprimento adequado possui consequências desastrosas e 

faz parte de diversas doenças com componentes isquêmicos, como o glaucoma e a retinopatia 

diabética (KAUR; FOULDS; LING, 2008; OSBORNE et al., 2004; SCHMIDT; BERGERT; 

FUNK, 2008). A maioria das células retinianas captam a glicose pelo GLUT3 e as células de 

Müller pelo GLUT2 (KUMAGAI, 1999) e as concentrações de glicose livre e de GLUT1 na 

retina são maiores se comparadas ao cérebro (TANG et al., 2000), além de seu consumo pelo 

tecido ser cerca de três vezes maior (PUCHOWICZ et al., 2004). Considerando uma espessura 

aproximada de 60 µm em humanos entre os capilares coroidais e as mitocôndrias do segmento 
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interno dos fotorreceptores, além da espessura da retina, que é constituída por 100 a 300 µm, 

em medidas por tomografia de coerência óptica (em inglês, OCT) (BUTTERY et al., 1991; 

WITTERNBERG; WITTENBERG, 1974), é possível avaliar a relevância da produção 

energética e da capacidade de difusão neste tecido. Considerando que este é um dos órgãos 

humanos com maior atividade metabólica (AMES, 1992; WONG-RILEY, 2010), é possível 

entender a importância destas altas concentrações para a retina. 

A maior demanda energética retiniana vem do alto metabolismo dos fotorreceptores e 

do epitélio pigmentado (DOWLING, 1987), que apresentam uma corrente de saída de potássio 

no segmento interno o tempo todo e de entrada de sódio e cálcio no segmento externo durante 

todo período de ausência da luz. Após o influxo de cátions, as células necessitam de ATP para 

funcionamento das bombas para retornar à homeostase e restabelecer as concentrações normais 

de cálcio (HUGHES, 1991; OSBORNE et al., 2004; PEACHEY; GREEN; RIPPS, 1993; 

ROSENBAUM et al., 1998), levando à alta e constante atividade da bomba Na+/K ATPase e 

trocadores sódio/cálcio (AMES, 1992). Além disso, a liberação de vesículas de 

neurotransmissores para as células bipolares e horizontais requer bastante energia (BADEN et 

al., 2013), utilizada em maior amplitude no escuro (LINSENMEIER, 1986). Já o epitélio 

pigmentado requer energia nos processos de transporte de metabólitos, absorção e degradação 

de discos membranosos danificados nos segmentos externos dos fotorreceptores e na 

restauração de fotopigmentos através de NADPH (AMES, 1992; DOWLING, 1987; HEMMER 

et al., 1993; KOLB, 2003). As camadas plexiformes interna e externa também possuem 

demanda especial devido à alta taxa de neurotransmissão sináptica (YU; CRINGLE, 2001). 

Dessa forma, há grande concentração de neuroglobina e de mitocôndrias para auxiliar o 

suprimento adequado nestas regiões (BENTMANN et al., 2005; KAGEYAMA; WONG-

RILEY, 1984) além da vascularização da retina, que serve também como suporte 

(BENTMANN et al., 2005).  

O ATP e GTP são os responsáveis por suprir tal demanda, e mostram-se essenciais para 

diversas vias no transporte celular, ativação de canais, homeostase iônica, entre outros 

processos na retina. O ATP é utilizado na fosforilação da creatina, formando a fosfocreatina, 

através da enzima creatina quinase mitocondrial (HEMMER et al., 1993; LINTON et al., 2010; 

SISTERMANS et al., 1995; WALLIMANN et al., 1986). Desta forma, o ATP, por exemplo, é 

capaz de se deslocar por áreas mais distantes na retina, em modelos animais, uma vez que não 

será consumido com tanta intensidade pelas bombas iônicas (HEMMER et al., 1993; LINTON 

et al., 2010).  
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A glicose, por sua vez, é proveniente da coroide e atravessa a membrana de Bruch por 

difusão simples (BOOIJ et al., 2010; VILCHIS; SALCEDA, 1996). Já no epitélio pigmentado, 

a barreira formada por suas especializações de membrana requer transportadores de glicose 

dependentes de Na+ e indiretamente de ATP (GLUT) (KUMAGAI, 1999; WONG-RILEY, 

2010). Tal aporte nutricional é direcionado para os fotorreceptores, na região externa da retina. 

Na retina interna, a glicose é proveniente dos vasos intra-retinianos. O organismo é, então, 

capaz de suprir mais rapidamente toda a demanda energética necessária neste tecido tão 

importante. Eventos como a obstrução e oclusão de vasos sanguíneos impedem o devido 

suprimento de células e tecidos, levando à redução da disponibilidade de oxigênio e metabólitos 

no local afetado. Com isso, a denominada isquemia reduz rapidamente as reservas de ATP, 

acumula lactato, ativa proteases intracelulares, induz a formação de espécies reativas, e gera 

gliose, impedindo a oxidação de glutamato. Assim, ocorre morte neuronal por excitotoxicidade 

e diversos danos celulares e teciduais por estresse oxidativo (COUNTRY, 2017).  

A retina é mais resistente a danos isquêmicos em comparação com o cérebro, devido à 

capacidade das células de Müller de realizar glicólise anaeróbia, oxidação de substâncias como 

glutamato e a doação de lactato (POITRY-YAMATE; POITRY; TSACOPOULOS, 1995), por 

suas células obterem alta expressão de receptores de neurotransmissores excitatórios como 

NMDAR e alguns AMPARs (SZYDLOWSKA; TYMIANSKI, 2010) permeáveis ao cálcio, 

além de alta concentração de lipídeos nos segmentos internos e externos dos fotorreceptores, 

da irradiação luminosa constante e das altas taxas metabólicas (AMES, 1992; COUNTRY, 

2017). Outro fator que contribui para esta resistência é o uso preferencial da glicólise pela retina, 

mesmo na presença de oxigênio (efeito de Warburg), produzindo ATP de forma rápida e 

eficiente. Com a ausência de oxigênio e glicose, há diminuição da produção e disponibilidade 

de ATP, impossibilitando a devida manutenção dos gradientes pela bomba Na+/K+ ATPase. 

Com isso, ocorre despolarização, ativando canais voltagem-dependentes, intensificando o 

influxo de cálcio e menor remoção do mesmo pelos transportadores dependentes de Na+ e 

bombas. Dessa forma, a concentração de Ca2+ torna-se demasiadamente elevada, a ponto de 

ser nociva às células neuronais da retina (COUNTRY, 2017). Os fotorreceptores possuem 

grande susceptibilidade à isquemia/reperfusão (PALMHOF et al., 2019), porém maior 

tolerância à hipóxia por sua proximidade à coroide (OSBORNE et al., 2004; SCHMIDT; 

BERGERT; FUNK, 2008). 

Como a retina é essencial para a visão, quaisquer danos a esse tecido, neurais ou 

vasculares, diminui a capacidade visual, impactando negativamente a qualidade de vida do 
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indivíduo. Algumas doenças, denominadas retinopatias, atingem esse tecido e podem se agravar 

levando à perda completa de visão. Esse é o caso do glaucoma, das retinopatias hipertensivas, 

da prematuridade e diabética, por exemplo. Estudos mostram que a patogênese de algumas 

destas doenças oculares envolve eventos isquêmicos e estresse oxidativo.  

 

4.2 Estresse Oxidativo 

4.2.1. Panorama Geral 

A respiração celular, mecanismo essencial para a sobrevivência das células, é realizada 

pela cadeia transportadora de elétrons, nas mitocôndrias. Esta gera energia em forma de ATP, 

mas parte do oxigênio acaba sendo reduzido à forma univalente, gerando espécies reativas de 

oxigênio (ROS). Isso ocorre de forma fisiológica e é importante em alguns casos (SIES, 2017). 

As ROS, como superóxido e o peróxido de hidrogênio, por exemplo, podem estimular segundos 

mensageiros, como GMPc e NO, possibilitando regulação de tônus vascular, manutenção da 

homeostase redox, entre outros efeitos que ocorrem normalmente no organismo (HERMES-

LIMA; ZENTENO-SAVı́N, 2002; K. CAPELLINI et al., 2010; SIES, 2017).  

Contudo, em diversas condições patológicas, há um aumento exacerbado de ROS, com 

consequências prejudiciais às células e tecidos. Além de disfunções mitocondriais, a 

superprodução de ROS também pode ter diversas outras origens que levam a alterações nesse 

processo indiretamente, como problemas no enovelamento de proteínas, ubiquitinação 

defeituosa e sistemas de degradação de proteassomas (ANDERSEN, 2004), assim como 

reações redox ou enzimáticas pela ciclooxigenase, lipooxigenase, aldeído oxidase, entre outros 

(HALLIWELL, 2006). A peroxidação lipídica também é uma forma importante de geração de 

espécies reativas, e ocorre através de reações em cadeia (iniciação, propagação e terminação) 

sobre ácidos graxos poli-insaturados. Ainda, a atividade de NADPH oxidases é capaz de 

culminar na geração do ânion superóxido através da transferência de íons pela membrana 

plasmática, na qual o aceptor de elétrons é o O2 (BEDARD; KRAUSE, 2007; HEO; 

CAMPBELL, 2005).  

Apesar do protagonismo das ROS em diversos contextos, existem diversos tipos de 

espécies reativas que também contribuem altamente para a geração do estresse oxidativo. São 

elas: espécies reativas de nitrogênio (RNS) como o óxido nítrico, peroxinitrito e peroxinitrato; 

espécies reativas de carbonila (RCS), acetaldeído, acroleína e metilglioxal; espécies reativas de 

selênio (RSeS), incluindo compostos de baixa massa molecular e resíduos de selenocisteína e 
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selenometionina; espécies reativas de enxofre (RSS), como diversas cisteínas, metionina, 

glutationa, tripanotiona e micotiol; entre outros (SIES, 2017). Todas essas moléculas são 

altamente reativas e modificam uma série de alvos moleculares, proteínas, lipídeos e DNA.  

O superóxido, que já é considerado uma espécie reativa potente, quando conjugado ao 

óxido nítrico gera peroxinitrito, altamente reativo por realizar nitrosilação de proteínas e 

peroxidação lipídica, sendo prejudicial às células (PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007; 

THOMPSON; RONALDSON, 2014). É o caso, por exemplo, da microvasculatura cerebral, 

onde este efeito é potencializado pela ativação de NOS endotelial (eNOS) e NOS induzível 

(iNOS) (Figura 4) (PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007). Na retina, um estudo 

demonstrou que o peroxinitrito formado devido à hiperglicemia gerou nitração de TrkA 

diminuindo a Akt, e ativação da MAPK em células ganglionares e neurodegeneração (ALI et 

al., 2008). 

 

Figura 4. Geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) em células endoteliais microvasculares cerebrais. 

 

Geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) em células endoteliais microvasculares cerebrais. Durante a 
doença, os níveis de superóxido mitocondrial aumentam via inibição de complexos de citocromo pelo NO e 
oxidação de equivalentes redutores na cadeia transportadora de elétrons. O complexo I, assim como ambos os 
sítios (Qi e Qo) do complexo III, são as fontes mais comuns de superóxido mitocondrial. O superóxido gerado 
dentro do espaço intermembrana da mitocôndria pode alcançar o citosol por canais aniônicos voltagem-
dependentes. Os níveis de superóxido aumentam, posteriormente, via ciclooxigenase-2, NADPH oxidase, eNOS 
desacoplada e infiltrados de leucócitos. Os altos níveis resultantes de superóxido acoplado com a ativação de eNOS 
e iNOS, produtoras de NO, aumentam a probabilidade da formação de peroxinitrito. O dano celular induzido pelo 
peroxinitrito inclui oxidação de proteínas, nitração de tirosina, danos ao DNA, ativação da poli(ADP-ribose) 
polimerase, peroxidação lipídica e disfunção mitocondrial.  
Fonte: Traduzido de Ronaldson; Davis, 2015, com permissão. 
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Fatores externos podem ser decisivos no aumento de radicais, incluindo diferentes tipos 

de radiação, pesticidas, alguns medicamentos, vírus e bactérias, além de ingestão deficiente de 

substâncias antioxidantes na dieta. Entre os fatores internos, o aumento de metabolismo celular 

decorrente de doenças como obesidade, diabetes e câncer podem ter impacto direto em tal 

acréscimo. Um dos fatores mais envolvidos no dano oxidativo é o NF-κB, cuja oxidação por 

H2O2 é capaz de liberar sua subunidade inibitória (IκB) e aumentar a expressão de genes 

presentes em respostas inflamatórias e imunes (OLIVEIRA-MARQUES et al., 2009).  

Os efeitos nocivos de espécies reativas são contrabalançadas pelos antioxidantes no 

organismo. Isso ocorre por sistemas tanto enzimáticos, como a superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx); quanto não enzimáticos, como vitamina C, 

flavonoides, tioredoxina (TRX) e glutationa (GSH), além de outras vias que levam a respostas 

antioxidantes, como o fator de transcrição Nrf2 (LILLIG; HOLMGREN, 2006; RUBIOLO; 

MITHIEUX; VEGA, 2008; VENDEMIALE; GRATTAGLIANO; ALTOMARE, 1999). O 

sistema antioxidante enzimático é uma das defesas mais relevantes diante do estresse oxidativo. 

As enzimas envolvidas reagem com espécies reativas, impedindo reações em cadeia dos 

radicais livres, através da formação de compostos não reativos, protegendo então as células e 

os tecidos. 

A enzima superóxido dismutase associa-se a moléculas específicas (Cu, Zn ou Mn em 

células eucariontes) e acelera a reação capaz de transformar dois ânions superóxido em um 

peróxido de hidrogênio, diminuindo assim a disponibilidade desse íon altamente reativo no 

ambiente. A catalase, por sua vez, atua na catalisação da reação que transforma o H2O2 em 

duas moléculas de água e uma de oxigênio. Já a glutationa peroxidase realiza a redução do 

H2O2 por transferir a este duas moléculas de hidrogênio do grupo sulfidrila, gerando álcool ou 

água e glutationa dissulfeto (Figura 5). Ainda, as enzimas glutationa S-transferases catalisam 

reações com o grupo sulfidrila em agentes alquilantes (BARBOSA et al., 2010). 
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Figura 5. Esquema de reações do sistema antioxidante enzimático.

 

Esquema de reações do sistema antioxidante enzimático em contexto hiperglicêmico. As enzimas superóxido 
dismutase, catalase e glutationa peroxidase são as principais responsáveis por regular as concentrações de radicais 
livres e espécies oxidativas nos tecidos. 
Fonte: Lage, N. N., 2014. 

 

Outros agentes antioxidantes são os não-enzimáticos, capazes de participar de reações 

de transformação de radicais livres (scavengers), como a vitamina C, E e estrógenos, ou mesmo 

neutralizá-los, absorvendo energia de excitação (quenchers), como o ácido úrico (BOWMAN 

et al., 2010; BURTON; TRABER, 1990; SUBBIAH et al., 1993; TRABER; ATKINSON, 

2007). Os carotenoides maculares, ainda, conseguem sequestrar produtos da peroxidação 

lipídica, contribuindo para o sistema antioxidante (CHICHILI et al., 2006; SASAKI et al., 

2012). Um dos fatores de transcrição mais importantes no processo antioxidante é o Nrf2, que 

possui ação sobre genes de proteínas relevantes na proteção contra o estresse oxidativo. O Nrf2 

é constantemente inibido pela ligação à subunidade Keap1. Dimerizado a Keap, o Nrf2 é 

ubiquitinado, o que leva à sua degradação. No estresse oxidativo, eletrófilos oxidam resíduos 

de cisteína da subunidade Keap1, modificando sua conformação e separando-o do Nrf2, o que 

impede sua ubiquitinação. Com isso, o Nrf2 fica livre para migrar e acumula-se no núcleo, 

elevando significativamente a expressão de seus genes alvo (NGUYEN; NIOI; PICKETT, 

2009).  

O eventual desequilíbrio entre esses dois fatores — aumento da produção de ROS ou 

diminuição da ação antioxidante — gera o chamado estresse oxidativo. Quando essas enzimas 
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são saturadas ou ocorre alguma desregulação em suas concentrações, o estresse oxidativo 

aumenta de maneira a causar grandes influências em diversos sistemas, como o vascular e o 

nervoso. As espécies reativas possuem consequências diretas a nível molecular, como a perda 

de glutationa tecidual, alterações importantes nos níveis de ATP, GTP, NADH e NADPH, 

clivagem de DNA em linha, indução de mutações genéticas, oxidação excessiva de citocromos, 

excitotoxicidade pela diminuição da conversão do glutamato em glutamina ou por diminuição 

de seu transporte na glia de Müller, entre outros (BARZILAI; YAMAMOTO, 2004; CROSS; 

TEMPLETON, 2004). Alguns exemplos são a ativação das células da glia, modificações 

proteicas, entre outros eventos que levam à morte celular e neurodegeneração (BARBOSA et 

al., 2006), em disfunções endoteliais da barreira hematoencefálica (RONALDSON; DAVIS, 

2015) e também nas células ganglionares da retina, mais vulneráveis diante da deficiência de 

SOD1 (YUKI et al., 2011). 

A reação da glicose com seus alvos, em contexto de hiperglicemia, pode levar à 

oxidação de lipídios, aminoácidos, proteínas e açúcares, gerando produtos finais da glicação 

avançada (em inglês, AGEs) (K. CAPELLINI et al., 2010). Isso pode ocorrer pela glicação, 

levando a compostos como a hemoglobina glicosilada e a frutosamina, e estes possuem grupos 

carbonilas reativos que se condensam com grupamentos aminas primários, gerando os 

denominados produtos avançados da reação de Maillard, ou AGEs (Figura 6) (ELLIS, 1959; 

HAMMES, 2018; SAHAJPAL et al., 2019). Outra forma é pelo estresse carbonílico, com 

produção de compostos dicarbonílicos altamente reativos e que são os principais intermediários 

da formação de AGEs (BAIG et al., 2017; OHNUMA et al., 2018). Na glicólise, ocorre a 

formação de metilglioxal, por exemplo, cuja interação com aminoácidos gera AGEs (BAIG et 

al., 2017). Estes produtos são prejudiciais às células por induzirem alterações em estruturas 

intracelulares, prejuízos na sinalização com moléculas da matriz extracelular e pela modificação 

de proteínas ou lipídeos situados na corrente sanguínea e capazes de elevar o estresse oxidativo 

e a produção de espécies reativas, citocinas inflamatórias e fatores de crescimento, que 

contribuem para a diversos contextos patológicos vasculares, como a diabetes (BARBOSA; 

SEARA, 2008; VLASSARA; URIBARRI, 2013). 
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Figura 6. Reação de Maillard e produção de AGEs. 

 

Reação de Maillard e produção de AGEs. O estágio inicial da reação de Maillard caracteriza-se pela condensação 
entre carbonilas de açúcares redutores e grupos amino de aminoácidos livres ou seus resíduos em peptídeos, 
aminofosfolipídeos ou proteínas, com formação da base de Schiff e do composto de Amadori. Além dos açúcares 
redutores, outros agentes carbonílicos, como intermediários da via glicolítica e produtos da oxidação de lipídeos, 
aminoácidos, vitamina C podem ser os agentes carbonílicos iniciadores da reação. Em seu estágio intermediário, 
a reação gera intermediários carbonílicos reativos capazes de atacar outros grupos amino, levando finalmente à 
formação dos chamados produtos da glicação (AGEs) ou da lipoxidação (ALEs) avançadas. In vivo, o processo 
inflamatório também promove a formação de AGEs/ALEs por meio da oxidação de aminoácidos mediada pelas 
enzimas NADPH oxidase e mieloperoxidase. 
Fonte: Barbosa, J. H. P., 2016. 

 

O estresse oxidativo é responsável pelo envelhecimento e por várias características 

danosas no infarto, na doença de Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, diabetes, entre outros 

(ALFIERI et al., 2011; DU et al., 2013; HALLIWELL, 2006; WANG et al., 2014). Na 

esquizofrenia, por exemplo, há redução dos níveis de catalase (MARTÍNEZ-

CENGOTITABENGOA et al., 2012; RAFFA et al., 2009; REDDY et al., 1991; RUIZ-

LITAGO et al., 2012) e alteração na expressão de Gstp1, membro da família glutationa S-

transferase (HAYES; FLANAGAN; JOWSEY, 2004), assim como marcadores de estresse 

oxidativo (CIOBICA et al., 2011). Um outro exemplo de dano oxidativo no sistema nervoso 

central é a disfunção endotelial da barreira hematoencefálica (BHE) após isquemia/reperfusão 

cerebral (NITO et al., 2008), na qual estão presentes o aumento da permeabilidade da BHE e 

indução de alterações de transporte, como na ativação de GLUT1, além de reduzir a 

concentração de proteínas importantes de junções oclusivas, como a claudina-5 e a ocludina 

(LOCHHEAD et al., 2010; ROCHFORT et al., 2014; SCHREIBELT et al., 2007). 
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4.2.3 Na Retina 

Em diversos contextos patológicos, como danos de nervo óptico, isquemia, glaucoma, 

degeneração macular relacionada à idade, cataratas, retinopatia da prematuridade, edema 

macular e retinopatia diabética, a retina é amplamente afetada pelo estresse oxidativo 

decorrente de alterações bioquímicas, metabólicas, complicações vasculares, entre outras 

(ALFIERI et al., 2011; DU et al., 2013; IZZOTTI; BAGNIS; SACCÀ, 2006; KOWLURU, 

2005; ROBISON et al., 2000; TEZEL, 2006). No sistema nervoso, as células da microglia 

mostram-se mais resistentes ao estresse oxidativo por obterem altas concentrações de glutationa 

e atividade elevada de enzimas antioxidantes, enquanto neurônios e oligodendrócitos são mais 

susceptíveis ao dano oxidativo (NAZıROĞLU, 2012).  

Em doenças como as retinopatias, ocorre perda substancial de células ganglionares da 

retina, efeito potencialmente reversível pelas neurotrofinas (NT), principalmente por 

nanopartículas impregnadas ao fator de crescimento fibroblástico básico (em inglês, bFGF-

NPs) e pelo fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) (GIANNACCINI et al., 2018). No 

caso das bFGF-NPs, o tratamento foi iniciado após três semanas de neurodegeneração e os 

efeitos duraram até 8 semanas após a injeção (SAKAI et al., 2007).  Foi visualizado, ainda, que 

o BDNF age em longas durações (cerca de 4 semanas) e não de forma aguda (SUZUKI et al., 

2003). Na doença macular relacionada à idade (em inglês, AMD), a peroxidação lipídica e o 

acúmulo de H2O2 intracelular intensificam o estresse oxidativo, que é ainda mais danoso na 

ausência ou inibição dos fatores antioxidantes como a atividade de SOD. A aplicação de 

antioxidantes é capaz de suprimir tal efeito e retardar o agravamento da AMD, por exemplo 

(BAKSHEEVA et al., 2018), além do aumento de enzimas envolvidas na proteção. 

Alguns compostos possuem alta toxicidade no organismo e são capazes de atingir vários 

tecidos do sistema nervoso, incluindo a retina. Este é o caso da metanfetamina (MA), um 

psicoestimulante que gera altas taxas de peroxidação lipídica e produção de óxido nítrico, além 

de diminuir a atividade da SOD e da CAT tanto no tecido cerebral quanto retiniano (MELO et 

al., 2010). Fatores adicionais como diminuição de BDNF, GSH, tirosina hidroxilase e fator 

neurotrófico ciliar e aumento da caspase 3 são prejudiciais à retina e estão presentes na apoptose 

na retinopatia diabética, induzidos pela ativação do receptor da angiotensina II tipo 1 (AT1R), 

cujo bloqueio pelo composto Telmisartana é relevante para a neuroproteção (OLA et al., 2013). 

As células ganglionares também sofrem dano oxidativo e excitotoxicidade por meio da reação 

de Fenton, catalisada pelo Fe2+, que gera radicais hidroxila, o que pode ser impedido pela 

quelação do ferro (SAKAMOTO et al., 2018). 



30 
 

No glaucoma, há significativo aumento de produtos de peroxidação lipídica e danos no 

DNA na retina, parâmetros utilizados como marcadores de estresse oxidativo em diversas 

pesquisas, tanto em modelos animais quanto em humanos (IZZOTTI et al., 2003; TEZEL; 

YANG; CAI, 2005). Há, também, maior ativação do fator induzido por hipóxia 1α (HIF-1α). 

Portanto, o estresse oxidativo mostra-se presente em diversas condições que alteram de alguma 

forma a homeostase, e seu nível aumentado na retina contribui para a patogênese de 

complicações severas, como ocorre na retinopatia diabética (BAYNES, 1991; MADSEN-

BOUTERSE; KOWLURU, 2008). A hiperglicemia sustentada, por sua vez, é um fator 

determinante para o estresse oxidativo e para o acúmulo de AGEs, inflamação e disfunção 

neuronal (LI et al., 2010; ZHENG et al., 2009), e está amplamente presente na retinopatia 

diabética.  

 

4.3 Retinopatia Diabética 

A diabetes é uma doença crônica caracterizada pela hipoprodução ou inibição/redução 

da sinalização da insulina, hormônio responsável por regular a captação e utilização da glicose 

no corpo e, consequentemente, controlar os níveis de glicemia. Com isso, os níveis glicêmicos 

permanecem elevados por períodos prolongados e, na ausência de intervenção terapêutica, 

podem causar danos a diversos tecidos. Existem dois tipos de diabetes, diferenciados por seus 

mecanismos. No tipo I, autoimune, ocorrem danos às células beta-pancreáticas, prejudicando a 

produção de insulina e impossibilitando a degradação adequada da glicose. Seu tratamento é 

insulino-dependente, por injeções subcutâneas diárias e controle glicêmico rígido. Já no tipo II, 

a diabetes ocorre por meio de resistência insulínica, na qual a sinalização dos receptores de 

insulina está alterada. Ambos os tipos de diabetes acarretam em hiperglicemia sustentada que, 

se não controlada, é capaz de gerar diversas complicações, como a neuropatia, nefropatia e 

retinopatia diabética.  

 Responsável por grande parte dos casos de cegueira, sendo a segunda maior doença 

ocular no mundo e a primeira em idade produtiva (D'AMICO, 1994; RESNIKOFF et al., 2004), 

a retinopatia diabética é descrita classicamente como uma microangiopatia. Fatores de risco 

importantes para a retinopatia diabética são hiperglicemia prolongada e tempo de duração da 

diabetes de ambos os tipos, estimando-se que, após 20 anos, 95% dos pacientes já apresentam 

sintomas clínicos (FRANK, 2004). A hiperglicemia sustentada decorrente da diabetes leva a 

distúrbios na homeostase das relações entre as unidades neurovasculares, gerando produção 
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excessiva de ROS e AGEs, inflamação, disfunção neuronal, espessamento da membrana basal 

capilar (HAMMES, 2018). A disfunção neuronal retiniana tem sido considerada mais 

recentemente na literatura, sendo essencial para maiores avanços nas pesquisas relacionadas ao 

tratamento e prevenção de doenças oculares como a retinopatia. 

A hiperglicemia leva ao aumento da glicólise na célula, elevando as concentrações de 

NADH e piruvato. O NADH doa equivalentes redutores à cadeia mitocondrial de algumas 

formas, como a redução do piruvato a lactato. O piruvato pode também ser transportado para 

dentro das mitocôndrias, onde é oxidado e produz CO2, H2O, 4 NADH e 1 FADH2. Ocorre, 

então maior produção de ATP na cadeia transportadora de elétrons e diminuição intracelular de 

NADPH, inibindo a regeneração da GSH reduzida e contribuindo para a geração do superóxido. 

O contexto hiperglicêmico leva à intensificação da via dos polióis, à formação aumentada de 

AGEs, à ativação da PKC e ao aumento da via de hexosaminas (BOWLING, 2016; 

BROWNLEE, 2001; CARPI-SANTOS et al., 2016).  

Apesar da anterior ênfase no componente vascular da retinopatia diabética, a  

anormalidades da retina neural tem sido cada vez mais demonstrada em sua patogênese 

inclusive precedendo as alterações vasculares (BARBER et al., 1998; CHEN et al., 2015; 

HARRISON et al., 2011; MARTIN et al., 2004; NG et al., 2008; OSHITARI, 2021; 

OSHITARI; HANAWA; ADACHI-USAMI, 2009; OSHITARI; ROY, 2005; SIMÓ; 

HERNÁNDEZ, 2012; SOHN et al., 2016; TOPRAK et al., 2020; VAN DIJK et al., 2012). 

Células ganglionares e amácrinas são mais sensíveis ao estresse oxidativo do que os 

fotorreceptores nos estágios iniciais da RD devido aos vasos sanguíneos nas camadas internas 

da retina, e o dano das unidades neurovasculares está envolvido na morte celular neuronal na 

retina interna. A morte de células neuronais e a degeneração axonal estão associadas com a 

patogênese da RD (OSHITARI, 2021) e estão presentes antes mesmo da detecção clínica de 

efeitos vasculares. O estresse oxidativo induz alteração de vários fatores de transcrição, como 

AP-1, p53 e NF-κB, envolvidos na resposta imune, sinalização de fatores de crescimento e 

neurodegeneração (RINALDI et al., 2021). 

Os danos da hiperglicemia prolongada incluem também estresse no retículo 

endoplasmático  (FU; WATKINS; HOTAMISLIGIL, 2012), além do aumento na proliferação 

e adesão astrocitária, por acúmulo de Nrf2 nuclear, aumento de HO-1 e peroxiredoxina-2 e 

alterações das vias de sinalização correlacionadas, efeitos reversíveis através do antioxidante 

N-acetilcisteína e da proteção em células gliais por Nrf2 (SHIN; SORENSON; SHEIBANI, 

2014; XU et al., 2014). As altas taxas de acetilação de histonas nas células de Müller têm papel 
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importante na regulação da resposta inflamatória (WANG et al., 2012). O acúmulo de AGEs e 

ativação de PKC levam à perdas nas junções oclusivas e aumento da permeabilidade vascular. 

A hiperglicemia ainda é capaz de aumentar a atividade da NADPH oxidase 4 (Nox4), que 

aumenta HIF-1α e VEGF em cultura de células, além de elevar a produção basal de ROS em 

células endoteliais (LI et al., 2010) e em modelos bovinos  (SHIN et al., 2014; SHIN; 

SORENSON; SHEIBANI, 2014). A dieta hipercalórica, por exemplo, aumenta a concentração 

sérica de malondialdeído (MDA), que contribui para o avanço do estresse oxidativo. Ocorre, 

ainda, aumento dos níveis de VEGF, iNOS, ICAM-1 e NF-κB, além de níveis diminuídos de 

Nrf2, heme-oxigenase 1 (HO-1) e de enzimas antioxidantes como a SOD e catalase. O óxido 

nítrico, por exemplo, é um radical livre com potencial tóxico e cuja reação de produção é 

catalisada pela enzima NOS, a isoforma iNOS está claramente aumentada na retinopatia 

diabética (ZHENG et al., 2007). Já foi mostrado, ainda, que a hiperglicemia aumenta os níveis 

de NO nas camadas nucleares interna e externa e na camada plexiforme interna da retina 

(CARPI-SANTOS et al., 2017), e a inibição da iNOS bloqueia a perda da hiperemia funcional 

na RD (MISHRA; NEWMAN, 2010). Recentemente, foram descobertos ainda distúrbios na 

barreira hematorretiniana e defeitos na homeostase do tecido neuronal (Figura 7) (RINALDI et 

al., 2021). Todos esses eventos geram prejuízos imensos à visão e devem ser considerados na 

busca de alvos terapêuticos. 

A hiperglicemia sustentada ativa a via dos polióis pela hidrogenação da glicose, 

convertendo a glicose em sorbitol e este em frutose, pelas enzimas aldose redutase e sorbitol 

desidrogenase, respectivamente. O acúmulo intracelular do sorbitol tem efeitos agravantes na 

RD, com diminuição de mioinositol, reduzindo o metabolismo de fosfoinositol, gerando danos 

celulares, além de promover a redução de NADPH e NAD, prejudicando a síntese de NO e 

levando à vasoconstrição; consequente desequilíbrio osmótico e influxo de água, afetando 

principalmente a integridade do endotélio e comprometendo a microcirculação da retina; e 

diminuição da disponibilidade de mioinositol e do metabolismo do fosfoinositol, que acarretam 

danos celulares severos (Figura 7) (BOSCO et al., 2005; SALCEDA et al., 1998).  
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Figura 7. Eventos patofisiológicos da geração de ROS pela hiperglicemia na retinopatia diabética. 

 

 
Eventos patofisiológicos da geração de ROS pela hiperglicemia na retinopatia diabética. O esquema detalha a 
geração de ROS através de 4 principais vias, da MAPK, polióis, AGEs e PKC. As ROS geram disfunção 
mitocondrial, inflamação e aumento de NADPH oxidases, levando a danos vasculares e neurais. AGEs: produtos 
finais de glicação avançada; ROS: espécies reativas de oxigênio; eNOS: óxido nítrico endotelial. 

Fonte: Traduzido de Ruan, Y., 2020. 

 

Ainda, a morte celular de pericitos, que auxiliam na contração dos vasos da retina, leva 

à incapacidade de regulação do fluxo sanguíneo. Há aumento da sinalização de VEGF, elevação 

da permeabilidade vascular pela translocação da proteína quinase C (PKC-δ) com perda de 

junções oclusivas e morte de células endoteliais (CALDWELL et al., 2003; OSBORNE et al., 

2004; PFISTER et al., 2008). Além disso, a produção exagerada de mediadores inflamatórios 

como IL-1β e TNF-α, a ativação sustentada de signal transducer and activator of transcription 

1 (STAT1) e o aumento da proteína pró-apoptótica Bim acentuam o estresse oxidativo e a perda 

de pericitos. Fatores de crescimento envolvidos na angiogênese e no agravamento da RD 

incluem o IGF-1, o fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF), o fator de crescimento 
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dos fibroblastos (FGF) e o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) (AIELLO et al., 

1994; ANTONETTI et al., 1999; MURATA et al., 1996; PAQUES; MASSIN; GAUDRIC, 

1997). Evidências mostram que a maior parte do estresse oxidativo envolvido na doença 

provém dos fotorreceptores pela alta geração de superóxido, que é ainda maior no escuro. 

Ainda, a potencialização da iNOS e da ICAM-1 na RD é altamente relacionada com a presença 

da opsina. Em seguida, ocorrem gradativamente as lesões vasculares, levando ao agravamento 

da doença (DU et al., 2013).  

Além da hiperglicemia, foram encontrados diversos outros fatores que influenciaram 

negativamente tal prevalência, como níveis elevados de ácido úrico no sangue, hipertensão 

arterial, deficiência de vitamina D e níveis aumentados de adiponectina e LPO no sangue (LEE; 

WONG; SABANAYAGAM, 2015). Houve, também, associação de formas graves da 

retinopatia com a doença renal crônica e com risco cardiovascular, pelos altos níveis séricos da 

proteína C reativa na retinopatia diabética proliferativa (MELO, 2019). As atuais medidas de 

prevenção incluem hábitos saudáveis, com alta rigidez quanto ao controle glicêmico. 

Com os componentes oxidativos e inflamatórios em ação, os danos graduais começam 

pela retinopatia não-proliferativa, na qual ocorrem micro-hemorragias e alterações 

microvasculares que vão progredindo a microaneurismas, manchas algodonosas e exsudatos 

duros, até atingir o nível severo. Então, começam a surgir áreas isquêmicas na camada de fibras 

nervosas, por meio de edema macular (MOTTA; COBLENTZ; MELO, 2009). Por fim, na 

retinopatia proliferativa, ocorre neovascularização, hemorragia vítrea e descolamento da retina, 

altamente prejudiciais à visão (Fig. 8 e 9). 
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Figura 8. Principais eventos patogênicos na retinopatia diabética. 

 

Principais eventos patogênicos na retinopatia diabética. Representação esquemática dos principais eventos 
patogênicos no desenvolvimento e progressão da retinopatia diabética (RD) de retinas saudáveis (esquerda) até a 
RD em estágio avançado (direita). A RD não proliferativa é caracterizada por alterações vasculares, como 
espessamento da membrana basal, danos endoteliais que levam à ruptura das junções oclusivas e perda de pericitos, 
resultado em pontos hemorrágicos, microaneurismas e exsudatos duros. O fator de crescimento endotelial vascular 
(VEGF) e produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, fator de necrose tumoral, IL-6, IL-8 e proteína 
quimioatrativa de monócitos 1) pelo epitélio pigmentado da retina (RPE), células gliais e macrófagos também 
contribuem para as alterações vasculares. Dano endotelial leva à vasoconstrição devido à liberação de 
vasoconstritores (endotelina 1 e tromboxano A2) e hipóxia na RD pré-proliferativa, que é agravada devido à 
oclusão capilar. A hipóxia severa no estágio final da RD leva à neovascularização. Esses novos vasos sanguíneos 
tendem a crescer no corpo vítreo e são propensos à ruptura. CCG, camada de células ganglionares; MLI, membrana 
limitante interna; CNI, camada nuclear interna; CPI, camada plexiforme interna; CFO, camada de fibras ópticas; 
MLE, membrana limitante externa; CNE, camada nuclear externa; CPE, camada plexiforme externa. 
Fonte: Reimpresso e traduzido com permissão de Tien Y. Wong et al., Springer Nature, Nature Reviews Disease 
Primers, 2016. 
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Figura 9. Estágios de evolução da retinopatia diabética. 

 

Estágios de evolução da retinopatia diabética. Evolução da retinopatia diabética, em graus de gravidade. Os graus 
1 e 2 correspondem à retinopatia diabética não proliferativa nos estágios iniciais, cujas intervenções são paliativas 
para evitar a progressão rápida da doença. O grau 3 pode variar entre RD não proliferativa ou proliferativa, 
dependendo dos sinais clínicos encontrados, e já pode ser realizado o tratamento com laser. A partir do grau 4, 
considera-se retinopatia diabética proliferativa avançada, necessitando intervenções mais imediatas, como injeções 
intravítreas ou vitrectomia. 
Fonte: Henriques, J. et al., 2015. 

 

4.3.1 Possíveis intervenções 

A retina possui alguns antioxidantes não enzimáticos, como é o caso dos carotenoides 

maculares. Um dos compostos que auxiliam evitando o agravamento de diversas doenças na 

retina é a mesozeaxantina, eficaz contra danos oculares crônicos e na neutralização de radicais 

livres gerados na oxidação. No estudo, a dieta hipercalórica levou à hiperglicemia, com 

aumento de estresse oxidativo pela alta concentração de MDA e diminuição da SOD e da CAT. 

Foram encontrados, também, níveis aumentados de VEGF, iNOS, ICAM-1 e NF-kB, e níveis 

reduzidos de Nrf2 e HO-1 em comparação com o controle. A alteração dos marcadores 

oxidativos foi inibida com o tratamento via oral com mesozeaxantina, gerando proteção 

(ORHAN et al., 2016).  

Ainda considerando carotenoides, outro estudo avaliou o potencial protetor do ß-

caroteno, licopeno e luteína, provenientes do tomate na dieta, em modelo de células do epitélio 

pigmentado de humanos (ARPE-19) sob estresse oxidativo gerado por H2O2. A presença dos 

carotenoides reduziu carbonilas proteicas, nitrotirosina e a formação de substâncias reativas a 
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ácidos tiobarbitúricos (CHICHILI et al., 2006). A luteína também foi utilizada, posteriormente, 

para avaliar sua influência no estresse oxidativo na retinopatia diabética em modelo de 

camundongos. A presença da luteína inibiu a produção de ROS na retina, a ativação de ERK, a 

redução de sinaptofisina e de BNDF causados pela doença. Tal carotenoide também impediu a 

diminuição da espessura das camadas internas da retina e da densidade de células ganglionares. 

Esses resultados demonstram um alto potencial terapêutico nos carotenoides ingeridos na dieta 

(SASAKI et al., 2010; SASAKI et al., 2012). Em nenhum dos casos houve influência 

metabólica nos modelos. 

Os polifenóis da uva também são alvo de interesse na retinopatia por amenizarem a 

apoptose e o estresse oxidativo, tendo influência significativa na diminuição dos níveis de pró-

apoptóticos como a proteína X associada ao Bcl-2 (Bax), caspase-3; protooncogenes c-fos e c-

jun; marcadores de estresse oxidativo, como ROS, MDA, 8-HdG; e as enzimas poli (ADP-

ribose) polimerase (PARP) e ciclofilina D, envolvidas em vias de morte celular. Os polifenóis 

também possuem influência no aumento do anti-apoptótico Bcl-2; das enzimas antioxidantes 

CAT, SOD, glutationa peroxidase (GSH-Px), HO-1 e NADPH quinona desidrogenase 1 

(NQO1); do Nrf2; e da ERK e PI3K na retina (ZHANG; TSAO, 2016). No caso dos 

polissacarídeos extraídos do Lycium barbarum (LBP), ou wolfberry, a neuroproteção ocorre 

nas células ganglionares em degeneração secundária. A presença destes leva à redução de 

proteínas relacionadas à inflamação e ao estresse oxidativo por inibir a via c-jun N-terminal 

kinase (JNK)/c-jun e pelo aumento na produção de insulin-like growth factor-1 (IGF-1) (LI et 

al., 2013). 

Outra estratégia é o uso de um inibidor da enzima PARP-1, o 1,5-isoquinolinediol (IQ), 

que inibe a atividade da enzima NADPH oxidase e a expressão de proteínas relacionadas ao 

estresse oxidativo e aumenta a capacidade antioxidante da retina em tais condições em ratos 

diabéticos, mostrando-se também um possível alvo terapêutico (MOHAMMAD et al., 2018). 

O piruvato também mostrou-se útil na captação de ROS, inibindo a peroxidação lipídica e a 

perda de tióis teciduais (FENTON; JONES, 1900; HEGDE; KOVTUN; VARMA, 2010), 

demonstrando a diminuição do estresse oxidativo. Quando reduzido a lactato pela enzima 

lactato desidrogenase, o piruvato contribui fortemente para a atividade contínua da glicólise 

pela regeneração contínua de NAD+. Isso gera aumento na atividade de GAPDH, dependente 

de NAD+, elevando a oxidação de gliceraldeído-3-fosfato a 1,2-difosfoglicerato e, 

consequentemente, a razão NAD+/NADH na retina. O piruvato, então, mostra proteção contra 

o estresse oxidativo por impedir a inibição da via glicolítica, induzir a diminuição de 3H2O e a 
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formação de lactato e elevar a razão NAD/NADH na retina (HEGDE; KOVTUN; VARMA, 

2010).  

A retinopatia diabética, como mostrado anteriormente, é uma doença crônica altamente 

prejudicial à qualidade de vida dos pacientes, visto que leva à perda de visão e ainda não há 

meios curá-la, além de sua enorme prevalência mundialmente. Desta forma, torna-se crucial a 

busca por novos alvos moleculares a fim de se alcançar melhores soluções para a RD, seja 

evitando sua rápida progressão ou mesmo na pesquisa por uma cura. Um alvo que tem se 

tornado cada vez mais importante no sistema nervoso é o TRPA1, envolvido em diversos 

contextos patológicos.  

 

4.4 TRPA1 

O TRPA1 é um canal iônico homo ou heterotetramérico da superfamília de canais 

iônicos de potencial receptor transitório (TRPs) constituído por 16 domínios de repetições de 

anquirina em isoforma humana e 14 em camundongos (GAUDET, 2008; MOSAVI; MINOR; 

PENG, 2002). É permeável a cátions, principalmente Na+, Ca+2 e K+, possuindo 

permeabilidade a Ca+2 significativamente maior que os outros receptores da família TRP. Cada 

monômero consiste em seis domínios transmembrana (MEENTS; CIOTU; FISCHER, 2019), 

com um poro formado entre o quinto e o sexto domínio, e porções N e C-terminais voltadas 

para o meio intracelular (Figuras 10 e 11) (CVETKOV et al., 2011). A porção N-terminal 

consiste em 64% da proteína (CVETKOV et al., 2011), com 1119 aminoácidos na isoforma 

humana e 1125 em ratos (JAQUEMAR; SCHENKER; TRUEB, 1999; MEENTS; CIOTU; 

FISCHER, 2019).  

O TRPA1 está presente em diversas células, como: neurônios nociceptivos como nervos 

somatossensoriais e vagais (BANDELL et al., 2004; JORDT et al., 2004; STORY et al., 2003; 

TAKAHASHI; MORI, 2011), células do córtex pré-frontal, hipocampo e hipotálamo, 

astrócitos, oligodendrócitos, células T CD4+, macrófagos, mastócitos, em endotélio vascular, 

em células ciliadas, epitélio pulmonar, fibroblastos cardíacos e pulmonares, células ependimais 

dos ventrículos, cardiomiócitos, células β-pancreáticas, odontoblastos, células enterocromafins, 

etc (ANDREI et al., 2017; LEE et al., 2017; MEENTS; CIOTU; FISCHER, 2019). Nosso grupo 

de pesquisa identificou a presença do TRPA1 em células da retina de pinto (ARAÚJO et al., 

2017), camundongos e humanos (ARAUJO et al., 2020), levando a crer que este possui papéis 

específicos também na visão, e não apenas na dor, quando se trata do sistema nervoso. Este 
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também participa no desenvolvimento neuronal e na maturação de oligodendrócitos e é um 

potencial regulador na emoção, cognição, aprendizado, memória e comportamento social (LEE 

et al., 2017).  

 

Figura 10. Diagrama esquemático do canal TRPA1. 

 

Diagrama esquemático da estrutura do canal TRPA1, contendo seis domínios transmembrana (DT), com um poro 
entre os domínios 5 e 6. Possui as porções N- e C-terminais intracelulares.  

Fonte: Autoria própria.  
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Figura 11. Estrutura do canal TRPA1. 

 

Estrutura do canal TRPA1 em criomicroscopia eletrônica. As cores seguem o seguinte padrão: repetições de 
anquirina, turquesa; ligação, amarela; S1-S4, lilás; S5-S6, azul; resíduos de aberturas, laranja; hélice do domínio 
TRP, vermelho; e C-terminal, verde. A e B) Visões da superfície, sendo a B esquematizada. C) Visão lateral do 
TRPA1, com uma subunidade colorida para indicar a posição relativa de cada elemento. D) Visão lateral com 
aspectos chave coloridos, incluindo as aberturas superior e inferior (laranja). 
Fonte: Adaptado e traduzido de Brewster, M. S. J. e Gaudet, R., 2015. 

 

Sua ativação é dada por modificações de cisteína oxidativa por compostos eletrofílicos 

e não eletrofílicos, como o frio nocivo, oxidantes, estímulos mecânicos e químicos (como 

isotiocianato de alila, mentol, cinamaldeído, acroleínas, wasabi, óleo de mostarda), ligação 

direta de cálcio, fosforilação, entre outros (FUJITA et al., 2018; HINMAN et al., 2006; 

MACPHERSON et al., 2007; TAKAHASHI et al., 2008); além de prótons e níveis aumentados 

de pH em neurônios sensoriais e pelo CO2 via acidificação do meio (ANDERSSON et al., 
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2008; FUJITA et al., 2008; TAKAHASHI; MORI, 2011; WANG et al., 2011). O TRPA1 

também é ativado por receptores acoplados à proteína G em células tumorais de retinoblastoma 

(WERI-Rb1), assim como nos nociceptores, induzindo influxo de cálcio e contribuindo para o 

agravamento da doença (REGARD; SATO; COUGHLIN, 2008; YEKKIRALA, 2013) O 

mesmo acontece com o formaldeído e a iodoacetamida, que modificam diversas proteínas e 

alcalinizam cisteínas, ativando TRPA1 e induzindo respostas de dor (MACPHERSON et al., 

2007). Os TRPs possuem, em sua estrutura, sítios que reagem com espécies reativas, como a 

ROS (ANDERSSON et al., 2008; MEENTS; CIOTU; FISCHER, 2019). Outro composto 

dicarbonil eletrofílico, o metilglioxal, que é gerado em contextos hiperglicêmicos e conhecido 

por ser associado com o desenvolvimento da neuropatia diabética, também ativa o TRPA1 por 

formação de hemitioacetal (ANDERSSON et al., 2013; EBERHARDT et al., 2012). As 

cisteínas Cys415, Cys422 e Cys622 em TRPA1 de camundongos e Cys414, Cys 421 e Cys621 

em humanos são sítios alvo para agonistas eletrofílicos (MACPHERSON et al., 2007). O 

TRPA1 é altamente expresso em células de Müller, horizontais, amácrinas e células 

ganglionares na retina de camundongos e humana (ARAUJO et al., 2020). 

 

4.4.1 Ativação por Estresse Oxidativo 

Um dos mecanismos de ativação importantes no TRPA1 é por espécies reativas 

características do estresse oxidativo (ANDERSSON et al., 2008; MORI et al., 2016; SHIMIZU; 

TAKAHASHI; MORI, 2014), por meio da modificação covalente de resíduos de cisteína N-

terminais (HINMAN et al., 2006; MACPHERSON et al., 2007). O estresse oxidativo é presente 

em diversas doenças neurodegenerativas e neuropatias e de extrema relevância no meio 

científico. Além disso, diversos eletrófilos reativos à cisteína possuem enorme relevância na 

ativação dos canais TRP, como RCS, RNS, gases como O2, H2S e CO2. Alguns exemplos são: 

acroleína (BAUTISTA et al., 2006), 4-HNE (TREVISANI et al., 2007), 4-ONE(TAYLOR-

CLARK et al., 2008), e 15d-PGJ2 (ANDERSSON et al., 2008; MAHER et al., 2008; 

TAKAHASHI et al., 2008; TAYLOR-CLARK et al., 2008), hipoclorito (BESSAC et al., 

2008), H2O2 (ANDERSSON et al., 2008; BESSAC et al., 2008; SAWADA et al., 2008; 

TAKAHASHI et al., 2008), NO (SAWADA et al., 2008; TAKAHASHI et al., 2008), 

peroxinitrito (SAWADA et al., 2008), entre outros. O óxido nítrico (NO), por exemplo, age por 

S-nitrosilação de cisteínas ou fosforilação (GMPc/PKG) (SHIMIZU; TAKAHASHI; MORI, 

2014). 
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Sob condições patológicas, a produção de ROS ocorre em altas taxas (DRÖGE, 2002; 

LAMBETH, 2004), ativando o TRPA1 e levando ao influxo de Ca2+, que, na presença de altas 

concentrações, contribui para o agravamento de diversas doenças inflamatórias, danos de 

isquemia-reperfusão, entre outros  (YAMAMOTO; SHIMIZU, 2016). O TRPA1 está envolvido 

em danos teciduais por privação de oxigênio e glicose, e seu bloqueio impede o aumento da 

enzima lactato desidrogenase. Com níveis aumentados de Ca2+, vários eventos patológicos são 

responsáveis pelo dano tecidual. Um deles é a ativação da enzima NADPH oxidase 1 (NOX1), 

que gera aumento de espécies reativas de oxigênio, exacerbando o estresse oxidativo (DE 

LOGU et al., 2017; LEE et al., 2009). Desta forma, o influxo induzido pelo TRPA1 gera ainda 

mais prejuízo às células e tecidos envolvidos.  

Em condições hipóxicas (máximo 70 mmHg), a PO2 reduzida é capaz de inibir a 

atividade de enzimas prolil hidroxilases (PHD) pela ausência de oxigênio como cofator, 

impedindo a hidroxilação de determinados resíduos de prolina. Este é o caso da prolina 394 

(P394) do TRPA1, que possivelmente leva à sua translocação e consequente ativação na 

membrana, induzindo vias intracelulares. Desta forma, é suposto que, na ausência de 

hidroxilação da P394, o TRPA1 humano é ativado em modelo de cultura de células HEK. O 

antagonista seletivo de TRPA1, HC-030031, inibe a produção de ROS induzida pela hipóxia 

(EARLEY, 2012; TAKAHASHI; MORI, 2011). Já em condições opostas, com PO2 elevada 

(até 250 mmHg), a oxidação de resíduos de cisteína como C633 e C856 também gera aumento 

da atividade de TRPA1 (EARLEY, 2012; TAKAHASHI; MORI, 2011). A irradiação por raios 

ultravioleta (UVA) produz ROS e é capaz de ativar TRPA1 e seu efeito pode ser mimetizado 

por aplicação extracelular de H2O2 e revertido por um agente redutor denominado ditiotreitol 

(HILL; SCHAEFER, 2009).  

 

4.3.2 Em Contextos Patológicos 

O TRPA1 está diretamente relacionado ao estresse oxidativo na patogênese de diversas 

doenças, sejam elas no sistema nervoso ou em outros sistemas no organismo. A produção de 

superóxido foi descrita em modelos de dor neuropática, por exemplo (PATHAK et al., 2014), 

que é altamente associada com a ativação do TRPA1 no sistema nervoso periférico (CASPANI; 

HEPPENSTALL, 2009; NASSINI et al., 2014; TREVISAN et al., 2016). Por exemplo, o 

TRPA1 está presente nas terminações nervosas em fibras tipo C e tem grande influência na 

atividade dos nociceptores. Ele é responsável pela ativação destes em  nervos vagais 
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broncopulmonares, que inervam as vias aéreas (KUBIN et al., 2006). O influxo excessivo de 

Ca2+ gerado por 4-ONE nestas fibras em modelos animais de nocicepção foi abolido na deleção 

de TRPA1 (TAYLOR-CLARK et al., 2008). O TRPA1, em camundongos, foi capaz de abolir 

efeitos como taxas respiratórias reduzidas e aumento na pausa final expiratória pela inalação de 

H2O2 e hipoclorito em forma de aerossol (BESSAC et al., 2008). A inibição do TRPA1 pelo 

seu inibidor seletivo, HC-030031, também foi positiva diante de eosinofilia induzida por 

alérgenos, da produção de mucina e da hiper-reatividade em vias aéreas em camundongos 

selvagens (CACERES et al., 2009). Em outro estudo, a inibição da expressão do TRPA1 pelo 

resveratrol a 10 uM mostrou diminuição do estresse oxidativo e da inflamação gerados por ROS 

e peroxidação lipídica induzidos pela fumaça de cigarro. O resveratrol também é capaz de agir 

como antioxidante, capturando radicais livres e promovendo enzimas como HO-1 e glutamato-

cisteína ligase. Isso ocorre pela ativação do Nrf2 ou conjugação direta com 4-HNE (STICOZZI 

et al., 2014).  

O TRPA1 também está envolvido na desmielinização induzida pela cuprizona em 

astrócitos (SAGHY et al., 2016), potencializada pelo febuxostat e devidamente inibida pelo uso 

de venlafaxina e de risperidona, que aumentam a atividade da SOD (MIHAI et al., 2021). Além 

disso, o TRPA1 pode ser ativado pelo ROS mitocondrial gerado pela lisofosfatidilcolina (LPC), 

composto capaz de aumentar os níveis de ROS, óxido nítrico e superóxido em oligodendrócitos 

OLN-93. Sua ativação tem papel crucial na fosforilação da NOS neuronal (nNOS), que gera 

ainda mais óxido nítrico. Portanto, o TRPA1 possui envolvimento no dano oxidativo na 

esclerose múltipla e na desmielinização no sistema nervoso, nas quais a LPC está altamente 

presente (SINHAROY et al., 2015; YAO et al., 2010). 

O TRPA1 também está envolvido em diversas doenças do sistema nervoso. Ele está 

presente nos receptores nociceptivos meníngeos, por exemplo, e pode participar na patogênese 

da enxaqueca já que um dos principais mecanismos desta é o estresse oxidativo. Isso ocorre, 

geralmente, por processos como excitotoxicidade, alterações na membrana mitocondrial, altas 

taxas de produção energética e de cálcio intracelular, ativação da NADPH oxidase, produtos da 

monoamina oxidase, processamento do citocromo P450 ou do desacoplamento da NOS 

(BORKUM, 2016). Algumas das estratégias de defesa e neuroproteção do organismo diante de 

tal estresse são: depressão alastrante cortical, ativação plaquetária, síntese de NO endotelial e a 

liberação de serotonina, substância P, CGRP e BDNF. Contudo, o TRPA1 já é utilizado como 

alvo molecular terapêutico envolvendo a enxaqueca (BORKUM, 2018).  
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 No Alzheimer, o TRPA1 está envolvido na disfunção sináptica mediada por β-amiloides 

(Aβ) (BOSSON et al., 2017). A homocisteína é um aminoácido que causa ativação indireta de 

TRPA1, aumentando as concentrações de ROS mitocondrial. Os tratamentos disponíveis  

atualmente buscam a inibição de ROS e do receptor de glutamato, como é o caso da memantina, 

in vitro. Ela inibe o estímulo da homocisteína sobre o TRPA1, antagonizando-o e reduzindo o 

influxo de Ca2+ e estresse oxidativo induzido pelo Aβ. Desta forma, seu efeito neuroprotetor 

pode ser relevante na prevenção da morte neuronal gerada pela homocisteína e do agravamento 

da doença de Alzheimer e está relacionado à ativação de canais TRPA1 (ÖVEY; NAZıROĞLU, 

2021).  

Estudos em modelo animal da doença de Parkinson mostram a influência do TRPA1 na 

substância nigra, corpo estriado e córtex cerebral. Sua inibição por redução na disponibilidade 

de seus agonistas, principalmente pela captação da acroleína pelo dimercaprol, gera melhorias 

no sistema motor e sensorial de animais com Parkinson e mostra-se um potencial mecanismo 

para retardar a neurodegeneração e o agravamento da doença (SHI et al., 2021). Na doença de 

Huntington, por sua vez, ocorre inibição da respiração mitocondrial causada por espécies 

reativas de oxigênio, como o H2O2, que induzem entrada de Ca2+ e altera a permeabilidade 

das mitocôndrias. Este processo é devidamente bloqueado pela atividade da enzima catalase e 

parece haver envolvimento de canais da família TRP no influxo de cálcio (KOWALTOWSKI; 

CASTILHO; VERCESI, 1996; NAZıROĞLU, 2012). 

O metilglioxal (MG) é um produto do metabolismo da glicose, cujos níveis aumentados 

são determinantes para o desenvolvimento de diversas complicações da diabetes, como 

nefropatia, neuropatia e retinopatia. Na diabetes, há aumento endógeno prolongado desse 

composto, que possui grande influência na ativação do TRPA1 que, na neuropatia diabética 

periférica, leva à hiperalgesia inflamatória e gera grandes prejuízos na qualidade de vida dos 

pacientes. A injeção intradérmica de metilglioxal tem papel importante na coceira e hiperalgesia 

diabética, tendo ativado TRPA1 em modelo de camundongos e em células HEK293. O influxo 

de Ca2+ decorrente desta ativação nos neurônios do gânglio da raiz dorsal levava a respostas 

de coceira mecânica em animais com diabetes induzida por estreptozotocina. O knockout de 

TRPA1 e seu bloqueio farmacológico impediu tais efeitos (CHENG et al., 2019). Outro estudo 

demonstrou evidências in vitro de que, em condições fisiológicas, o metilglioxal e o 4-HNE 

ativam TRPA1 e promovem influxo de Ca2+ sustentado. In vivo, foi demonstrado que a 

hipersensibilidade à dor na diabetes tem relações diretas com a ativação do TRPA1 e a perda e 

a disfunção da inervação cutânea relacionada à dor na fase tardia da diabetes também foi inibida 
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pelo bloqueio do TRPA1, com ausência de efeitos colaterais (KOIVISTO; PERTOVAARA, 

2013; WEI et al., 2009). O mesmo ocorreu em um estudo englobando a hipersensibilidade ao 

frio, induzida após 2 semanas da injeção de estreptozotocina, paralelamente à diminuição do 

fluxo sanguíneo na pata. A inibição de TRPA1 pelo seu antagonista HC-030031 (100 mg/kg) 

ou sua deficiência aboliram a hipersensibilidade ao frio na fase inicial de dor na neuropatia 

periférica em camundongos diabéticos (HIYAMA et al., 2018). O antagonismo do TRPA1 pelo 

A96 também foi capaz de inibir os efeitos nocivos do MG, assim como a co-incubação com 

aminoguanidina, d-arginina e metformina (HUANG et al., 2016). Esses dados mostram que o 

TRPA1 tem claro envolvimento na patofisiologia da neuropatia diabética periférica e seu 

bloqueio traz resultados positivos neuroprotetores.  

Em células endoteliais da artéria cerebral, a ativação do TRPA1 induzida por hipóxia e 

por 4-HNE leva à vasodilatação e diminuição do dano isquêmico. O bloqueio por antioxidantes, 

antagonistas do TRPA1 e sua deleção genética aumenta infartos cerebrais (PIRES; EARLEY, 

2018). Contudo, a maioria dos estudos que envolvem a vascularização mostram benefícios na 

inibição do TRPA1. Na vasculatura, o TRPA1 está amplamente presente no endotélio e também 

em nervos perivasculares. Tem papel relevante na vasodilatação e hiperpolarização de células 

de músculo liso por meio de canais K+ ativados pelo cálcio, além de elevação das taxas 

cronotrópicas e de pressão arterial (EARLEY, 2012). Em casos de hemorragia intracerebral em 

camundongos, ainda, o aumento de NOX1 leva a anormalidades na condução neuronal e na 

função motora, efeitos prevenidos com inibidores seletivos do TRPA1 (HC-030031 e A-

967079) (QU et al., 2016; QURESHI; MENDELOW; HANLEY, 2009).  

O TRPA1 tem expressão claramente aumentada em danos de isquemia-reperfusão 

também regula inflamação neurogênica (GU et al., 2019). Nosso grupo avaliou o papel do 

TRPA1 no modelo de glaucoma (ARAÚJO et al., 2020). Mostramos que a elevação da pressão 

intraocular por 1h e reperfusão de 3 ou 7 dias induz aumento significativo de caspase-3 na CCG, 

sugerindo apoptose como via de morte celular nesta camada. Porém, em animais nocaute 

TRPA1 ou com a inibição farmacológica (administração na forma de colírio) do TRPA1, tais 

efeitos foram inibidos, ressaltando a relevância deste canal nos danos relacionados à I/R. Seu 

mecanismo de ação neste contexto patológico envolve o NOX1, altamente expresso na retina e 

cujos efeitos oxidantes e de morte são prevenidos por seu inibidor. A administração de 

antioxidante α-LA via tópica também reduziu a detecção de 4-HNE, demonstrando a 

importância do estresse oxidativo local. O TRPA1 mostra-se, então, crucial na morte celular da 

I/R, e sua inibição ou deleção traz consequências positivas diante do dano oxidativo (ARAÚJO 
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et al., 2020). Fica claro, portanto, que a I/R ativa canais TRPA1, possivelmente por meio do 

estresse oxidativo (SASAKI et al., 2014).  

O IGF-1 é responsável pela ativação das vias de MAPK e Akt pelo fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), importante para proliferação e sobrevivência das células epiteliais, 

mas também para a angiogênese e neovascularização da retina (HELLSTROM et al., 2001; 

SMITH et al., 1999). Foi demonstrado na Síndrome de Laron, por exemplo, que defeitos no 

receptor de GH levam a baixos níveis de IGF-1, gerando baixa ramificação dos vasos 

sanguíneos da retina, com menor aporte de nutrientes e de oxigênio no tecido. O mesmo ocorre 

em pacientes com deleção de IGF-1, com receptores de GH funcionais, e em defeitos do 

receptor de IGF-1 (HELLSTRÖM et al., 2002). Apesar de sua importância fisiológica, níveis 

excessivos e crônicos de IGF-1 levam à gliose e à perda de fotorreceptores e células bipolares, 

amácrinas e ganglionares na retina. Ocorre ainda, em camundongos mais velhos, superprodução 

de citocinas inflamatórias (VILLACAMPA et al., 2013). Há algumas décadas, foi encontrado 

que a ablação da glândula pituitária, que leva à redução dos níveis séricos de GH, amenizou a 

retinopatia diabética (WRIGHT et al., 1969), o que foi posteriormente relacionado à diminuição 

da produção de IGF-1 decorrente de tal eixo, e é conhecido que o aumento de IGF-1 é um 

importante marcador na RD.  Foi demonstrado que a inibição do TRPA1 foi capaz de prevenir 

efeitos de danos oxidativos perifericamente, mas também prevenir o aumento de IGF-1 

(SAGHY et al., 2016). Com isso, é possível levantar questões sobre o quão beneficial seria a 

inibição farmacológica do TRPA1 em doenças como a retinopatia diabética, uma vez que 

experimentos in vitro e em modelos animais mostram reduções importantes de marcadores 

oxidativos e inflamatórios na visão, no sistema nervoso central e em neurônios periféricos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 A retinopatia diabética é uma doença ocular crônica advinda da hiperglicemia 

sustentada, que gera estresse oxidativo e inflamação, sustentada ocasionada pela Diabetes 

Mellitus. É possível observar na literatura os mecanismos pelos quais as altas concentrações de 

glicose nos tecidos causam fenômenos que incluem principalmente a superprodução de espécies 

reativas, a inibição de enzimas específicas, geração de radicais livres, entre outros. Estes 

eventos levam ao desequilíbrio entre os sistemas oxidante e antioxidante, gerando estresse 

oxidativo e, consequentemente, danos e morte celular (AMORIM et al., 2019; BAIG et al., 

2017; BARBER et al., 1998; BARBOSA; SEARA, 2008; BARBOSA et al., 2010; BARZILAI; 
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YAMAMOTO, 2004; BAYNES, 1991; DU; MILLER; KERN, 2003; FRANK, 2004; 

KOWLURU, 2005; MADSEN-BOUTERSE; KOWLURU, 2008; MONTESANO et al., 2021). 

Os atuais modos de prevenção da RD disponíveis na clínica giram em torno do controle 

glicêmico, incluindo atividade física regular, dietas adequadas, entre outros. Contudo, estas 

medidas não impedem o agravamento da RD, contribuindo somente para a desaceleração de 

sua progressão. Por isso, o controle do estresse oxidativo mostra-se um alvo importante para o 

desenvolvimento de medidas profiláticas mais rápidas e específicas. 

Nesta revisão bibliográfica, pôde-se verificar também a capacidade de compostos 

oxidantes e espécies reativas de ativar o TRPA1 (ANDERSSON et al., 2008; BESSAC et al., 

2008; SHIMIZU; TAKAHASHI; MORI, 2014), canal iônico permeável a cálcio que eleva as 

concentrações deste íon a níveis prejudiciais às células. Isso fica evidente ao analisar os 

diferentes contextos patológicos nos quais o TRPA1 está envolvido, dentro e fora do sistema 

nervoso, causando agravamento de diversas doenças. Alguns exemplos desses efeitos são 

descritos na nefropatia e na neuropatia periférica presentes na diabetes, que também são 

advindas da hiperglicemia (ALI et al., 2008; ANDERSSON et al., 2013; HIYAMA et al., 2018; 

HUANG et al., 2016; K. CAPELLINI et al., 2010). Portanto, supõe-se que o mesmo ocorra na 

retinopatia diabética, cujo envolvimento com este canal tem sido investigado recentemente por 

nosso grupo, que já visualizou grande influência do TRPA1 na morte celular na 

isquemia/reperfusão retiniana, em modelos animais (ARAÚJO et al., 2020). 

É de extrema relevância continuar a busca pelos mecanismos de danos oxidativos e 

inflamatórios na RD, uma vez que a perda de acuidade visual é irreversível e prejudica 

grandemente a qualidade de vida dos pacientes. Os efeitos de inibidores de TRPA1 e sua 

deleção genética na retinopatia diabética são possíveis caminhos a serem pesquisados 

futuramente, em laboratório, na hipótese de que poderiam prevenir os danos ocasionados pelo 

estresse oxidativo. Esta revisão engloba as atuais vias pelas quais isso ocorre, visando 

possibilitar uma melhor análise dos conhecimentos disponíveis na literatura que, juntos, podem 

levar a avanços na medicina.  
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