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RESUMO 

 

A retina é um tecido localizado na parte posterior do olho e é responsável pela conversão 

de um estímulo luminoso em sinais elétricos, um processo conhecido como fototransdução, 

sendo responsável pelo sentido da visão. Nucleotídeos como o ATP e o ADP desempenham 

diversas funções através de seus receptores tanto em condições fisiológicas quanto patológicas. 

Dados da literatura já demonstram que a presença desses nucleotídeos no meio extracelular 

induz a morte celular que levam à diversas retinopatias conhecidas, algumas delas sem qualquer 

tipo de tratamento ou cura. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é realizar um levantamento 

bibliográfico da última década que relacionem a sinalização purinérgica ao desfecho de morte 

celular em modelos de retinopatias, de forma a atualizar e condensar conhecimentos 

importantes acerca do assunto. Para isso, foi realizada uma busca em três plataformas (PubMed, 

Web of Science e Scopus) de artigos datados entre 2010 e 2020, utilizando uma chave de busca 

específica, para que depois 107 artigos fossem exportados para a plataforma Rayyan. Então, 

foram excluídas as duplicatas e definidas critérios de inclusão e exclusão para dar origem à um 

número final de 18 artigos que foram usadas nessa revisão. Assim, os artigos selecionados 

foram lidos e analisados para os fins dessa revisão sistematizada.  Nas pesquisas analisadas 

nessa revisão, apesar da busca abranger todo o sistema purinérgico, os principais receptores 

associados a processos patológicos na retina são o P2X7 e o A2A. Assim, pode-se reconhecer 

diferentes mecanismos celulares que ocorrem através da ativação desses receptores, em doenças 

como Degeneração Macular, Retinopatia Diabética, Glaucoma, Descolamento de Retina, 

Retinopatia da Prematuridade e Isquemia. Com os resultados obtidos a partir dessa análise, 

percebe-se que cada vez mais estudos afirmam que a ativação exacerbada do receptor P2X7 por 

ATP extracelular está altamente envolvido principalmente na via apoptótica de morte celular. 

Essa resposta, no caso do envolvimento do receptor P2X7, é devida à desregulação de algum 

componente no meio intracelular como, por exemplo, o íon Ca2+, o CD40, o MiR-187 e a 

influência de macrófagos mononucleares circundantes. Já no que se refere ao receptor A2A, esse 

receptor está envolvido no aumento dos níveis de citocinas em condições patológicas e na 

promoção de processos inflamatórios por meio da ativação exacerbada da microglia. Os dados 

apresentados podem ser levados como base para entender melhor os mecanismos de morte em 

diversas doenças da retina, além de propor estratégias terapêuticas com potencial para serem 

transpostas para diversos outros modelos, já que a participação dos receptores purinérgico em 

processos fisiológicos e patológicos é extensa em muitos organismos. 
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ABSTRACT 

The retina is a tissue located at the back of the eye and is responsible for converting a light 

stimulus into electrical signals, a process known as phototransduction, and is responsible for 

the sense of vision. Nucleotides such as ATP and ADP play different roles through their 

receptors under both physiological and pathological conditions. Literature data already 

demonstrate that the presence of these nucleotides in the extracellular environment induces cell 

death that lead to several known retinopathies, some of them without any type of treatment or 

cure. In this context, the objective of this work is to carry out a bibliographic survey of the last 

decade that relates purinergic signaling to the outcome of cell death in models of retinopathies, 

in order to update and condense important knowledge on the subject. For this, a search was 

performed on three platforms (PubMed, Web of Science and Scopus) for articles dated between 

2010 and 2020, using a specific search key, so that 107 articles were later exported to the 

Rayyan platform. Then, duplicates were excluded and inclusion and exclusion criteria were 

defined to give rise to a final number of 18 articles that were used in this review. Thus, the 

selected articles were read and analyzed for the purposes of this systematized review. In the 

studies analyzed in this review, despite the attempt to cover the entire purinergic system, the 

main receptors associated with pathological processes in the retina are P2X7 and A2A. Thus, it 

is possible to recognize different cellular mechanisms that occur through the activation of these 

receptors, in diseases such as Macular Degeneration, Diabetic Retinopathy, Glaucoma, Retinal 

Detachment, Retinopathy of Prematurity and Ischemia. With the results obtained from this 

analysis, it is clear that more and more studies claim that the exacerbated activation of the P2X7 

receptor by extracellular ATP is highly involved, mainly in the apoptotic pathway of cell death. 

This response, in the case of P2X7 receptor involvement, is due to the dysregulation of some 

component in the intracellular environment, such as, for example, the Ca2+ ion, CD40, MiR-

187 and the influence of surrounding mononuclear macrophages. Regarding to the A2A receptor, 

this receptor is involved in increasing levels of cytokines in pathological conditions and in 

promoting inflammatory processes through exacerbated activation of microglia. The data 

presented can be taken as a basis to better understand the mechanisms of death in several retinal 

diseases, in addition to proposing therapeutic strategies with the potential to be transposed to 

several other models, since the participation of purinergic receptors in physiological and 

pathological processes is extensive in many organisms.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Estrutura e desenvolvimento da retina 

 

1.1.1.  Anatomia do olho 

O globo ocular humano, pode ser dividido em três camadas primárias, e cada uma dessas 

camadas podem ser subdivididas. A camada mais externa do olho consiste na córnea, esclera e 

a zona entre elas denominada limbo. A camada intermediária é constituída pela íris, o corpo 

ciliado e a coroide (camada vascular do globo ocular). Enquanto a camada mais interna é 

conhecida como retina, tecido responsável pela visão (Kels e cols., 2015). O olho transmite 

estímulos visuais ao cérebro para interpretação e, ao fazer isso, funciona como o órgão da visão 

(Comba, 2010). 

Esse órgão responsável pela visão é compartimentalizado seguindo a disposição das 

camadas descritas acima. A câmara anterior é formada anteriormente pela córnea e 

posteriormente pela íris e cristalino, sendo preenchida por um fluido denominado humor 

aquoso. A câmara posterior é demarcada anteriormente pela íris e posteriormente pelas fibras 

zonulares (responsáveis pela sustentação do cristalino), centralmente pelo cristalino e 

perifericamente pelos processos ciliares (responsáveis pela produção do humor aquoso). Já a 

câmara vítrea é delimitada anteriormente pelas fibras zonulares, o corpo ciliar e pelo cristalino 

e posteriormente pelo nervo óptico e retina, sendo preenchida pelo humor vítreo (Kaplan, 2007; 

Kels e cols., 2015). Os compartimentos de fluido do olho (humor aquoso e vítreo) são separados 

dos vasos sanguíneos por zônulas oclusivas entre as células endoteliais e epiteliais. Os capilares 

da circulação vascular da retina, bem como as superfícies interdigitantes do epitélio pigmentar 

da retina e o epitélio não pigmentado dos processos ciliares, contêm zônulas ocludentes que 

constituem uma barreira eficaz às moléculas solúveis (Cunha-Vaz e cols., 2011; Kaplan, 2007) 

(Figura 1).  

Parte do sucesso evolutivo observado nos vertebrados se deve ao desenvolvimento de 

um globo ocular compartimentalizado, dando origem a um sistema visual sofisticado (Gabbott 

e cols., 2016). Apesar disso, existem algumas diferenças anatômicas entre as espécies. Em 

estudo de Marfut e colaboradores, por exemplo, já foi demonstrado diferenças na inervação da 

córnea de diversas espécies de mamíferos. A inervação da córnea na maioria dos mamíferos é 

organizada em quatro camadas principais: nervos estromais médios, plexo subepitelial, plexo 
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nervoso sub-basal (PNS) e terminais nervosos intraepiteliais. Os resultados deste estudo da 

arquitetura PNS em oito mamíferos diferentes demonstraram três padrões distintos de 

organização. O PNS em camundongos, ratos, cobaias, cães e macacos continha fibras que 

irradiavam centrípetamente do limbo córneo em direção ao ápice da córnea em um padrão 

espiralado. Em coelhos e vacas era composto de fibras que varriam a superfície da córnea em 

uma direção aproximadamente horizontal, enquanto que o PNS em porcos consistia em fibras 

que irradiavam centrifugamente em todas as direções a partir de um ponto focal localizado ao 

longo do meridiano vertical entre o ápice corneano e o polo superior da córnea. Esses padrões 

são indícios de diversas diferenças existentes na anatomia ocular comparada entre as espécies. 

Entretanto, a implicação fisiológica desses diferentes padrões e os mecanismos que regulam a 

formação do padrão PNS na córnea desses mamíferos ainda não são bem compreendidos 

(Marfurt e cols., 2019).  

  

Figura 1: Esquema da anatomia do olho humano. Pode-se observar as três divisões primárias do globo 

ocular: A câmara mais externa, formada pela córnea e pelo cristalino; a câmara intermediária, constituída pela 

vasculatura central do olho, contendo a íris, o corpo ciliado e a coroide; e a câmara interna, formada pela retina. 

Também estão representadas as câmaras anterior, posterior e vítrea. Esquema modificado de KELS e cols., 2015. 
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1.1.2.  A retina como modelo de estudo do Sistema Nervoso Central (SNC) 

O olho consiste em estruturas físicas únicas, contendo células com uma coleção de 

moléculas de superfície e citocinas, sendo local de respostas fisiológicas especializadas 

semelhantes às observadas no cérebro e na medula espinhal (London e cols., 2013). A retina é 

um tecido que está localizado na parte posterior do olho e é responsável pela conversão de 

estímulos luminosos em sinais elétricos, um processo conhecido como fototransdução, sendo 

responsável pelo sentido da visão (Vinberg e cols., 2018).  

Em mamíferos, a retina é composta por tipos celulares específicos, dentre os quais estão 

os fotorreceptores, interneurônios e células ganglionares (Demb & Singer, 2015). Durante o 

desenvolvimento embrionário, a retina e o nervo óptico projetam-se do diencéfalo e, portanto, 

são considerados parte do SNC (London e cols., 2013). Além disso, por possuir uma localização 

mais acessível, sua manipulação facilitada com métodos menos invasivos a tornam um modelo 

ideal para o estudo do sistema nervoso central, em eventos como proliferação, diferenciação e 

morte celular desses neurônios (Agranoff e cols., 1980). 

 

1.1.3. Estrutura da retina de vertebrados 

A retina de vertebrados é uma estrutura estratificada e formada por 6 tipos celulares 

distintos: os fotorreceptores (cones e bastonetes), células ganglionares, bipolares e 

interneurônios (células amácrinas e horizontais). Além deles, as células gliais (microglia, Glia 

de Müller e astrócitos) também estão presentes para preservar a homeostase do tecido (Hoon et 

al., 2014).  

A retina é extremamente organizada e seus tipos celulares se organizam em camadas. O 

corpo celular dos fotorreceptores cones e bastonetes compõe a camada nuclear externa (CNE). 

Já a camada nuclear interna (CNI) apresenta os corpos celulares das células amácrinas, 

bipolares e horizontais. A camada mais interna da retina, chamada de camada de células 

ganglionares (CCG), compreende as células ganglionares, cujos axônios originam o nervo 

óptico, que conduz a informação visual aos centros superiores da visão, e também algumas 

células amácrinas deslocadas. Entre essas diferentes camadas celulares encontram-se as 

camadas plexiformes externa e interna (CPE e CPI), onde ocorrem os contatos sinápticos entre 

as células da retina.  O corpo celular da glia de Müller, por sua vez, também se localiza na 

camada nuclear interna, porém seus prolongamentos percorrem todas as camadas da retina 
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(Wässle, 2004). Ademais, o epitélio pigmentar da retina está presente em contato com o 

segmento externo dos fotorreceptores, e sua função é absorver a energia luminosa e fornecer 

suporte vascular ao tecido (Ao e cols., 2018; Strauss, 2005) (Figura 2). 

 

Figura 2: Esquema da estrutura da retina. A imagem mostra a divisão das células da retina de um 

mamífero adulto em camadas: CO: coróide; EPR: epitélio pigmentar da retina; SEF: segmento externo dos 

fotorreceptores; CNE: camada nuclear externa; CPE: camada plexiforme externa; CNI: camada nuclear interna; 

CPI: camada plexiforme interna; CCG: camada de células ganglionares; NO: nervo óptico; VS: vasos sanguíneos. 

Nessa divisão. Existem 7 tipos celulares: bastonetes (B), cones (c), horizontais (H), Astrócitos (As), bipolares (Bi), 

amácrinas (A), ganglionares (G). Além desses, outros tipos celulares que são encontrados ao longo da retina são a 

Microglia (Mi), Glia de Muller (M) Esquema modificado de VECINO e cols., 2015. 

 

Na visão, os fotorreceptores transformam energia luminosa em sinais elétricos para que 

a imagem consiga ser formada nos centros superiores do cérebro. Essa informação visual é 

transferida através de conexões sinápticas pelas células horizontais e bipolares para as células 
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ganglionares, cujos axônios se unem para formar o nervo óptico e carregar o sinal elétrico até 

o centro visual do cérebro (Moore e cols., 2016; Selhorst & Chen, 2009). 

Apesar de estruturas e tipos celulares semelhantes, há algumas especializações 

neuronais ao longo das espécies, principalmente quando se trata da circuitaria associada aos 

fotorreceptores. A retina de camundongos, por exemplo, além dos bastonetes, contém a divisão 

dos fotorreceptores do tipo cone em dois tipos: os que contém opsinas de onda curta (cerca de 

5%) e os que coexpressam opsinas de onda média e longa – verde e vermelho (cerca de 95%) 

(Applebury e cols., 2000; Haverkamp e cols., 2005; Nikonov e cols., 2006; Röhlich e cols., 

1994). Retinas de macaco, por sua vez, possuem três tipos de cones, cada um com um tipo 

diferente de opsina (para as cores azul, verde e vermelho), que são igualmente expressas na 

retina. Já o peixe-zebra contém quatro tipos de fotorreceptores do tipo cone, sendo um deles 

sensível à luz ultravioleta (Hoon e cols., 2014). 

 

1.1.4. Neurogênese da retina de vertebrados 

Na retina em desenvolvimento, há a presença de células multipotentes que podem dar 

origem a qualquer um dos tipos celulares da retina, chamadas de células neuroblásticas. Essas 

células estão em constante processo de divisão celular, podendo assim gerar todos os tipos 

celulares desse tecido. No entanto, nem todos os tipos surgem ao mesmo tempo (Stenkamp, 

2015; Turner e cols., 1990).  

Neurogênese é um processo cronológico no qual as células neuroblásticas começam a 

expressar fatores que as levam a se comprometer com um determinado tipo de célula da retina 

para que, quando o momento for propício, essas células se diferenciem e desempenhem uma 

função específica (Chow & Lang, 2001). Esse processo é determinado por diversos fatores e 

genes que são expressos em etapas específicas do desenvolvimento pré e pós-natal (fases 

embrionária e tardia, respectivamente), determinando a ativação ou inibição de fatores que no 

futuro gerarão a diferenciação celular (Livesey & Cepko, 2001; Perron & Harris, 2000). 

Apesar desse padrão ser seguido de forma similar entre as espécies, os fatores que 

determinam o tempo de saída das células do ciclo celular e o início da diferenciação variam. 

Em sapos, por exemplo, a diferenciação ocorre de maneira rápido (aproximadamente 2 dias 

desde a saída da primeira célula) (Holt et al., 1988). Já em camundongos, esse processo ocorre 

em, aproximadamente, duas semanas. Isso mostra que, apesar da neurogênese ser um processo 
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observado em todos os vertebrados, o padrão de ativação de fatores e genes de diferenciação 

não é o mesmo (Agathocleous & Harris, 2009; Turner et al., 1990).  

Com o passar do desenvolvimento, eventualmente a frequência de divisões celulares e 

do número de células progenitoras irão diminuir, já que a maioria terá se comprometido com 

um certo tipo celular ou terá completado o processo de diferenciação, ou seja, terá se tornado o 

tipo celular ao qual se comprometeu. Porém, essa não é a única fonte de diferenciação na retina, 

já que as Glia de Müller são as últimas a se diferenciarem, e elas retêm uma série de fatores 

favoráveis à divisão. Assim, quando expostas aos fatores favoráveis, o Fator de Crescimento 

Transformador (TGF), essas células podem entrar novamente no ciclo celular e dar origem a 

novos neurônios, já que possuem fatores intrínsecos que possibilitam a volta ao ciclo celular e 

a configuram como células tronco (Agathocleous & Harris, 2009; Cepko & Dyer, 2000; Fischer 

& Reh, 2002). 

 

1.2. Morte Celular 

A morte celular é um processo altamente regulado e importante para manter a 

homeostasia dos tecidos, além de preservar sua função através da exclusão de células cujo 

genoma esteja alterado (D’Arcy, 2019). Em alguns tipos celulares, como os neurônios, os 

processos de proliferação e morte são bastante limitados, pois após o período de 

desenvolvimento os neurônios diferenciados precisam ter alta durabilidade para manter os 

circuitos adequados, de forma a manter a atividade sináptica ocorrendo de forma satisfatória 

(Fricker e cols., 2018). 

De acordo com Fricker e colaboradores (2018), existem algumas particularidades na 

morte celular em neurônios. Por exemplo, a complexidade em circuitos do sistema nervoso 

durante o desenvolvimento resulta na morte celular programada de neurônios que falham em 

se conectar corretamente. Além disso, a excitabilidade dos neurônios causa um alto volume de 

ATP e, devido à um efeito citotóxico dessa molécula em grandes concentrações, uma 

sensibilidade à morte em diversos modelos patológicos. Ademais, a presença de canais de sódio 

dependentes de voltagem torna os neurônios suscetíveis à sobrecarga de sódio e inchaço, 

enquanto os canais de cálcio dependentes de voltagem tornam os neurônios suscetíveis à 

sobrecarga de cálcio (Fricker e cols., 2018). Dessa forma, para compreender a importância da 
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morte celular tanto em condições fisiológicas quanto patológicas em neurônios, é importante 

conhecer os diferentes tipos de morte que essas células podem sofrer. 

 

1.2.1. Apoptose 

A apoptose, também referida como morte celular programada, é um processo pelo qual 

a célula para de crescer e se dividir, recebendo estímulos que resultam em uma morte 

controlada, sem extravasamento do conteúdo celular para o meio externo (Zhang e cols., 2005). 

O início da apoptose é dependente da ativação de uma série de proteases cisteína-aspártica 

conhecidas como caspases, que se dividem em caspases iniciadoras e caspases executoras. Uma 

vez que o dano celular é detectado, as caspases iniciadoras (caspases 8 e 9) são ativadas a partir 

de pró-caspases inativas e passam a ativar as caspases executoras (caspases 3, 6 e 7) (D’Arcy, 

2019.; Elmore, 2007). A ativação das caspases executoras inicia uma cascata de eventos que 

resulta na fragmentação do DNA a partir da ativação de endonucleases, destruição das proteínas 

nucleares e do citoesqueleto, reticulação de proteínas, expressão de ligantes para células 

fagocíticas e formação de corpos apoptóticos (Poon e cols., 2014). 

A apoptose é iniciada em resposta a sinais de morte que podem ser intrínsecos ou 

extrínsecos. A via intrínseca da apoptose, também conhecida como mitocondrial, é promovida 

por estresses celulares, incluindo danos ao DNA, oncogenes ativados, hipóxia, estresse 

oxidativo e irradiação. Esses estímulos alteram o equilíbrio das atividades citoplasmáticas para 

favorecer os fatores pró-apoptóticos, alterando a expressão e estabilidade da proteína, 

resultando na permeabilização da membrana mitocondrial e na liberação de fatores pró-

apoptóticos mitocondriais no citoplasma (D’Arcy, 2019; Majno e cols, 1995). Esses fatores 

mitocondriais liberados incluem citocromo c, Smac / DIABLO e a protease serina HtrA2 / Omi. 

A caspase iniciadora que controla a via intrínseca é a caspase 9, que é capaz de se ligar ao fator 

1 de ativação da protease apoptótica da proteína adaptadora (APAF1) após a exposição de seu 

domínio de recrutamento de caspase (domínio CARD). APAF1 em uma célula não apoptótica 

é geralmente dobrado de tal maneira que seu domínio CARD é bloqueado e a pró-caspase 9, 

que também contém um domínio CARD, é incapaz de se ligar a ele. O citocromo c liberado 

pela mitocôndria liga-se e ativa as proteínas citoplasmáticas Apaf-1 e pró-caspase-9. Juntas, 

essas proteínas formam uma estrutura chamada apoptossomo, que por sua vez leva à clivagem 

da procaspase-9 para formar a protease caspase-9 ativa. Essas enzimas, caspase 9 ativadas, são 

capazes de ativar o executor pró-caspase 3, que na forma de caspase 3 ativa pode induzir 
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totalmente a apoptose. Smac / Diablo e HtrA2 / Omi ajudam a iniciar a apoptose ao bloquear 

os inibidores das proteínas da apoptose (IPAs), embora sem a liberação do citocromo c, inibir 

apenas os IPAs é insuficiente para iniciar a apoptose (Fan e cols., 2005; Tower, 2015; Zhang e 

cols., 2005).  

A via extrínseca, também conhecida como via do receptor de morte da apoptose, 

envolve a sinalização por meio de receptores transmembrana da família de receptores do fator 

de necrose tumoral (TNF). Esses receptores compartilham um domínio de proteína intracelular 

envolvido na sinalização, denominado “domínio da morte”, sendo que induzem a via extrínseca 

através da ativação da pró-caspase 8 para caspase 8 (Fan e cols., 2005; Tower, 2015). O 

caminho downstream particular que é induzido depende se as células são classificadas como 

células do tipo I ou do tipo II. Nas células do tipo I, a caspase 8 cliva diretamente as caspases 

executoras e, portanto, inicia diretamente a apoptose. Em células do tipo II, os IPAs inibem a 

ativação direta da caspase 8 das caspases executoras, a menos que os IPAs sejam inibidos por 

proteínas liberadas pela mitocôndria. O importante papel da caspase 8 no controle da via 

extrínseca da apoptose foi observado em camundongos deficientes em caspase 8 que não 

mostram resposta aos ligantes DR (D’Arcy, 2019). 

Uma observação interessante é que nucleotídeos como ATP e UTP foram identificados 

como mediadores-chave do recrutamento de fagócitos para células apoptóticas in vitro e in vivo. 

Este processo requer ativação mediada por caspase de canais de panexina 1 (PANX1) para 

liberar nucleotídeos de células apoptóticas e subsequente detecção de nucleotídeos por 

receptores purinérgicos em monócitos e macrófagos. É notável que nucleotídeos como o ATP 

também podem ser secretados de células por meio de outros mecanismos ativos (por exemplo, 

por meio de exocitose, processos autofagia-dependentes e processos autofagia-independentes) 

e por meio de mecanismos passivos (por exemplo, por meio de permeabilização da membrana) 

(Krysko e cols., 2012; Poon e cols., 2014). 

1.2.2. Autofagia 

A autofagia é um processo de degradação conservado evolutivamente que medeia a 

degradação intracelular de organelas danificadas e proteínas mal dobradas quando os nutrientes 

extracelulares são deficientes (Fleming e cols., 2011). A autofagia é importante para a 

manutenção da homeostase em condições normais (Musiwaro e cols., 2013). Porém, em 

condições de estresse, como câncer e estresse oxidativo, a autofagia é ativada, o que permite 

uma adaptação induzida por estresse, sintetizando mais nutrientes e energia, removendo 
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proteínas intracelulares de vida longa ou mal dobradas e eliminando organelas supérfluas ou 

danificadas e micróbios invasivos (Lin & Xu, 2019). 

Existem três tipos principais de autofagia, que são classificados de acordo com a forma 

como o material a ser degradado chega aos lisossomas: a macroautofagia, autofagia mediada 

por chaperonas, e a microautofagia. Na macroautofagia, o material citoplasmático é envolvido 

por uma estrutura de membrana dupla, que finalmente se fecha para formar o autofagossomo. 

Essas organelas, então, se fundem com os lisossomos, nos quais as hidrolases ácidas degradam 

o material envolvido (Boya e cols., 2013). A autofagia mediada por chaperonas ocorre apenas 

em células de mamíferos e permite a degradação seletiva de proteínas que abrigam uma 

sequência de aminoácidos específica (Kaushik & Cuervo, 2012). Por fim, na microautofagia, o 

material destinado à degradação atinge o lúmen lisossomal por meio da invaginação da 

membrana lisossomal ou endossomal (Boya e cols., 2016; Sahu e cols., 2011).  

 

1.2.3. Necrose 

Ao contrário da apoptose, a necrose é uma forma alternativa não controlada de morte 

celular induzida por lesão externa, como hipóxia ou inflamação (Elmore, 2007). Este processo 

frequentemente envolve o aumento de várias proteínas e compostos pró-inflamatórios, 

resultando na ruptura da membrana celular, causando derramamento do conteúdo celular, 

resultando em uma cascata de inflamação e danos aos tecidos. É uma forma de morte celular 

independente de energia, em que a célula é danificada de forma tão severa por um choque 

repentino que é incapaz de funcionar (D’Arcy, 2019; Majno & Joris, 1995).  

A necrose é caracterizada por edema celular e ruptura da membrana plasmática e perda 

da estrutura em organelas sem condensação da cromatina. Embora a necrose possa ocorrer 

como consequência de dano celular irreparável, existe pelo menos uma via de necrose ativa. 

Esta forma de morte celular, às vezes chamada de necroptose, é envolvida por várias vias de 

sinalização que convergem para a ativação da proteína cinase 3 de interação do receptor (RIP3) 

(Green & Llambi, 2015; Majno & Joris, 1995). RIP3 é ativado após o recrutamento para 

complexos macromoleculares próximos à vários receptores de superfície celular: receptores de 

morte, receptores do tipo Toll (TLRs) e o receptor de células T (TCR). Além disso, o dano ao 

DNA pode induzir diretamente a formação de uma plataforma de ativação RIP3, 

independentemente da ligação do receptor da superfície celular. Por fim, a necrose dependente 
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de RIP3 também é desencadeada pelo sensor de DNA citosólico, ativador de interferon 

dependente do DNA (DAI), fatores reguladores, após a infecção viral e a presença, no citosol, 

de DNA viral de fita dupla (Green & Llambi, 2015).  

 

 

1.2.4. Outras formas de morte celular 

Existem também outras formas de morte celular, porém que são menos expressivos nos 

modelos estudados na retina. Esses tipos de morte são denominados piroptose, ferroptose e 

parthanatos. 

A piroptose é uma forma alternativa de apoptose que, embora siga uma série programada 

de eventos dependentes da caspase, é pró-inflamatória. É uma via lítica dependente 

principalmente do aumento da atividade caspase-1 e quebra de gasderminas D (GSDMD) as 

quais promovem a ruptura da membrana. A imunidade inata depende de receptores de 

reconhecimento de padrões (PRRs) para detectar produtos microbianos conservados ou perigos 

endógenos, e induzir a transcrição de citocinas. Quando ativados, esses receptores também 

podem induzir a piroptose para estimular respostas inflamatórias (Shi e cols., 2017). Uma vez 

ativada por um patógeno, a caspase-1 processa as pró-formas das citocinas inflamatórias IL-1β 

e IL-18 em suas formas ativas, resultando em apoptose da célula, mas com uma liberação 

simultânea de citocinas inflamatórias no ambiente circundante. A clivagem da pró-caspase 1 

em caspase 1 ativa resulta na formação de poros na membrana plasmática. (D’Arcy, 2019; Fang 

e cols., 2020; Shi e cols., 2017).  

O conceito de ferroptose foi proposto pela primeira vez em 2012, sendo considerado 

como uma morte celular dependente de ferro e espécies reativas de oxigênio (ROS), sempre 

decorrentes no metabolismo de oxidação do ferro. Não possui as características morfológicas 

da necrose típica, como inchaço do citoplasma e organelas e ruptura da membrana celular, nem 

possui as características da apoptose celular tradicional, como encolhimento celular, 

condensação da cromatina, formação de corpos apoptóticos e desintegração do citoesqueleto. 

Em contraste com a autofagia, a ferroptose não apresenta a formação de estruturas clássicas de 

membrana em bicamada fechada (vacúolos autofágicos). Morfologicamente, a ferroptose se 

manifesta, principalmente, como um claro encolhimento das mitocôndrias, com aumento da 

densidade da membrana e redução ou desaparecimento das cristas mitocondriais, que é um 



25 
 

processo diferente de outros modos de morte celular (Li e cols., 2020; Xie e cols., 2016). Alguns 

estudos indicaram que a ferroptose pode ser desencadeada por diversas condições fisiológicas 

e estresses patológicos em humanos e animais (Dixon e cols., 2012). A ferroptose é aceita como 

um mecanismo adaptativo para eliminar as células malignas. Ele desempenha um papel 

fundamental na depressão da carcinogênese, removendo as células que são deficientes em 

nutrientes essenciais no ambiente ou danificadas por infecção ou estresse ambiental (Fearnhead 

e cols., 2017). A ativação da sinalização da proteína cinase ativada por mitógeno Ras (MEK) 

pode ser atribuída à sensibilidade das células do câncer à ferroptose, resultante de sua promoção 

da abundância de ferro no câncer por governar os níveis de expressão do receptor de transferrina 

e ferritina (Dixon e cols., 2012; Yagoda e cols., 2007).  

Já o Parthanatos é uma adição relativamente nova à lista crescente de formas de morte 

celular estabelecidas, sendo dependente da formação de poli ADP-ribose (PAR) (Andrabi e 

cols., 2008). O polímero PAR é sintetizado por alguns membros da família de enzimas poli 

(ADP-ribose) polimerase (PARP) (PARP1, PARP2 e tankirases) e os partanatos são 

desencadeados pela ativação induzida por quebra de DNA do membro fundador desta família 

de enzimas, PARP1. A poli ADP-ribosilação (PARilação) de proteínas, incluindo a própria 

PARP1 (auto-PARilação), perto do sítio de dano no DNA facilita o recrutamento de proteínas 

efetoras de reparo do DNA e, portanto, contribui para o reparo do DNA. Embora a PARilação 

seja, principalmente, um mecanismo de sobrevivência, em células que sofrem danos excessivos 

ao DNA, a alta atividade de PARilação pode causar morte celular necrótica regulada. A via de 

sinalização para morte celular mediada por PARP1 provou ser mais complexa do que um 

colapso metabólico (Andrabi e cols., 2008; Robinson e cols., 2019). Virág e colaboradores 

demonstraram que a morte celular mediada por PARP1 exibe as características de necrose. A 

inibição de PARP1 (por exemplo, por inibidores de PARP ou inativação do gene PARP1) 

desvia as células para a rota apoptótica "padrão" (Virág e cols., 2019). As principais 

características dos partanatos incluem: sua independência das caspases; despolarização da 

membrana mitocondrial e produção secundária de ROS; dependência de sinalização de cálcio; 

independência do efeito citoprotetor de Bcl-2; sinergismo entre PARG e PARP1 na regulação 

da morte celular. (Robinson e cols., 2019) 
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1.3. Distrofias Retinianas e Retinopatias 

Danos ou disfunções na retina, através do excesso de morte celular, podem levar a 

diversos quadros patológicos que interferem na função normal do tecido, comprometendo a 

capacidade de transmitir o estímulo visual aos centros superiores. Uma possível classificação 

de doenças que acometem a retina são as distrofias retinianas hereditárias, um grupo de 

patologias provocadas por alterações genéticas espontâneas que levam à perda irreversível da 

visão (Ziccardi e cols., 2019). Essas doenças têm bastante relevância clínica já que possuem 

uma incidência alta, sendo que no Brasil as que mais se destacam são: a Retinose Pigmentar 

Não-Sindrômica, a doença de Stargardt, Amaurose Congênita de Leber e as distrofias 

sindrômicas retinianas hereditárias (Motta e cols., 2018). 

Outra classificação conhecida são as retinopatias, um conjunto de patologias que 

acometem a retina, que envolvem danos à vasculatura circundante (Torpy, 2007). Nesses casos, 

pode haver o fechamento de vasos que suprem a retina, havendo isquemia tecidual e 

consequente morte celular. A diminuição do número de vasos sanguíneos leva à um processo 

chamado Neovascularização Retiniana que, ocorrendo de forma desordenada, podendo 

desregular a homeostase do tecido ou provocar o processo de descolamento de retina 

(Campochiaro, 2015). 

As doenças em que danos vasculares ocorrem são referidas como retinopatias isquêmicas 

e incluem retinopatia diabética, oclusões da veia retiniana (RVOs), retinopatia da 

prematuridade (ROP) e retinopatia falciforme. Assim, seguindo essa definição, outras doenças 

se enquadram nessa classificação já que apresentam estágios com danos vasculares, tais como 

a Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), Descolamento da retina e o Glaucoma 

(Ip & Hendrick, 2018). Tanto no caso de retinopatias quando distrofias na retina, grande parte 

dessas permanecem sem cura ou com um tratamento inadequado e, por isso, novas estratégias 

terapêuticas são necessárias. Nesse caso, a manipulação de vias moleculares pode mudar o 

curso de morte celular, sendo a participação do sistema purinérgico de grande interesse nesses 

casos. 
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1.4.  Sistema Purinérgico 

 

1.4.1. Nucleotídeos de adenina e uridina 

   A sinalização intercelular mediada por purinas e pirimidinas está presente no início da 

evolução e, portanto, é uma rota bastante utilizada para comunicação célula a célula 

(Abbracchio e cols., 2009). O ATP foi identificado como cotransmissor em nervos simpático 

e parassimpático, e agora já é reconhecido que o ATP atua como transmissor único ou 

cotransmissor na maioria dos neurônios, tanto no sistema nervoso periférico quanto no sistema 

nervoso central. Portanto, tornou-se evidente que esse sistema é essencial para o 

desenvolvimento do SNC (Abbracchio e cols., 2009 apud BURNSTOCK e cols., 1970). 

Adenina é uma das bases purinérgicas, encontrada nos ácidos nucleicos que, quando 

ligada à ribose, se transforma em um nucleosídeo chamado adenosina. Quando ligados a 

fosfatos dão origem à diferentes nucleotídeos, que são o AMP, ADP e ATP (Murgola, 2001). 

O ATP é o nucleotídeo predominante no SNC, sendo que a sua liberação ocorre por diferentes 

formas, dentre as quais estão a exocitose por meio de vesículas, transportadores ABC 

(proteínas integrais de membrana) e hemicanais de panexina e conexina. Além disso, os 

nucleotídeos são liberados por meio do rompimento celular decorrentes de inflamação, 

hipóxia e da morte celular (Lohman e cols., 2012). 

Além dos nucleotídeos de adenina, no sistema purinérgico temos os nucleotídeos de uridina, 

cujo o envolvimento tem sido estudado em várias funções celulares, assim como a evidência da 

existência de receptores distintos para os nucleotídeos da uridina difosfato (UDP) e uridina 

trifosfato (UTP) (Seifert & Schultz, 1989). Esses receptores foram demonstrados na placenta 

humana, rim, no sistema nervoso e outros tecidos (Barnard e cols., 1997; Communi e cols., 

1995). Sua existência apoia a noção de liberação de nucleotídeos de pirimidina de estoques 

intracelulares e sua degradação extracelular (Connolly & Duley, 1999). Considerando a maior 

participação e conhecimento dos receptores dos nucleotídeos derivados de adenina, será dado 

um maior foco à sinalização relacionada a esses nucleotídeos. 

 

1.4.2. Receptores Purinérgicos 

Os receptores purinérgicos são uma classe de receptores de membrana que participam 

de várias funções fisiológicas, tal como o relaxamento da musculatura lisa do intestino, 
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proliferação das células musculares lisas vasculares e das células endoteliais (Burnstock, 2002), 

controle da população celular no sistema nervoso (Abbracchio e cols., 2009) como resposta à 

liberação de ATP ou adenosina. Existem três diferentes classes de receptores conhecidas como 

receptores P1, P2X e P2Y (Price, 2008). 

Receptores P1, também conhecidos como receptores de adenosina (A), são uma família 

de receptores ligados à proteína G que são expressos em, praticamente, todos os tipos celulares 

e participam de diversos processos fisiológicos no sistema cardiovascular, muscular,  sistema 

nervoso, durante um processo inflamatório e de dor, entre outros (Kaebisch e cols., 2015). Essa 

família de receptores é dividida em receptores A1, A2A, A2B e A3. A adenosina age como um 

ligante natural dos receptores P1 e contribui para processos fisiológicos como a proliferação 

celular e migração em diversos sistemas (Burnstock, 2002). 

Receptores P2X são canais iônicos permeáveis à cátions e dependentes de ligante, que 

são ativados por ATP. Basicamente todos os tecidos e tipos celulares liberam ATP, 

principalmente, por meio de vesículas ou mecanismos de condução, como os hemicanais de 

panexina (Kar e cols., 2012). Até hoje, sete subtipos de receptores (P2X 1-7) são conhecidos 

(Kaebisch e cols., 2015). Esses receptores estão envolvidos em diversos processos fisiológicos, 

como a modulação do tônus vascular, dor crônica, contração da bexiga urinária, agregação 

plaquetária, ativação de macrófagos, processos apoptóticos e interação neuro-glial (Gachet, 

2006; Kawano e cols., 2012; Wewers & Sarkar, 2009). 

Receptores P2Y também são receptores ligados à proteína G. Porém, em contraste ao 

receptor P1, eles são ativados por nucleotídeos, como ATP, ADP, UTP e UDP (Boeynaems e 

cols., 2005). Existem 8 subtipos conhecidos desses receptores em tecidos humanos, conhecidos 

como P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y12, P2Y13 e P2Y14. Os números que são pulados 

nessa sequência representam receptores não estão presentes em mamíferos ou receptores que 

não apresentam nenhuma resposta funcional quando expostos aos nucleotídeos citados 

(ABBRACCHIO, 2006) (Figura 3). Os receptores P2Y são expressos em vários tipos de células 

e desempenham papéis importantes na fisiologia e fisiopatologia, incluindo respostas 

inflamatórias e dor neuropática (von Kügelgen, 2019), e proliferação de células endoteliais 

(Mühleder e cols., 2020), por exemplo.  
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Figura 3: Receptores purinérgicos. Os receptores purinérgicos são divididos em receptores P1 e P2. Os P1, 

também conhecidos como receptores de adenosina (A), são receptores metabotrópicos subdivididos em A1, A2A, 

A2B e A3. Os receptores P2 são subdivididos em P2X e P2Y. Os receptores P2X (1-7) são ionotrópicos ativados 

pelo ATP, e os P2Y (1, 2, 4, 6, 11-14) são metabotrópicos e podem ser ativados por ATP, ADP, UTP e UDP. 

Esquema modificado de KAEBISCH e cols., 2015. 

 

 

1.4.3.  Ectonucleotidases 

As ectonucleotidases são uma ampla família de enzimas que são responsáveis pela 

desfosforilação de uma grande variedade de nucleotídeos e nucleosídeos. Essas enzimas são 

divididas em quatro tipos: as ecto-nucleosídeos trifosfato difosfohidrolases (E-NTPDases/ 

CD39), ecto-5’-nucleotidase (5’-NT/CD73), ecto-nucleotídeo pirofosfatases (E-NPPs) e as 

fosfatases alcalinas (APs) (Figura 4) (Al-Rashida e cols., 2017). 
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Figura 4: Tipos de ectonucleotidases. Depois do ATP ser liberado para o meio extracelular, pode ativar 

receptores purinergicos ou ser hidrolisado por diferentes tipos de ectonucleotidases. As Ecto-nucleotídeo 

pirofosfatases (E-NPPs) são ectonucleotidases que conseguem hidrolisar o ATP em AMP diretamente, enquanto 

as Ectonucleosídeos trifosfato difosfohidrolases (E-NTPDases/CD39) quebram o ATP em ADP e ADP em AMP. 

A ectonucleotidase ecto-5’-nucleotidase (5’-NT/CD73) hidrolisa o AMP em adenosina que ativa os receptores P1. 

NT: Transportador de nucleotídeo; CNX: Conexina; PNX: Panexina. Esquema modificado de KISHORE, B. K. e 

cols., 2018. 

 

As NTPDases são responsáveis por catalisar nucleosídeos que possuem somente dois 

ou três fosfatos associados, sendo que os nucleosídeos monofosfatados não são hidrolizados 

por essas enzimas. Elas podem converter diretamente ATP em AMP, ou o ATP pode ser 

primeiramente convertido em ADP e depois perder outro fostato para se tornar AMP (Mansoor 

e cols., 2016). Existem oito tipos de NTPDases (CD39): NTPDase 1, NTPDase 2, NTPDase 3, 

NTPDase 4, NTPDase 5, NTPDase 6, NTPDase 7 e NTPDase 8. Porém, dentre estas, somente 

quatro estão ancoradas à superfície celular via domínios transmembrana, contendo sítios ativos 

extracelulares: NTPDase 1, NTPDase 2, NTPDase 3 e NTPDase 8, enquanto as outras quatro 

estão localizadas intracelularmente (Kishore e cols., 2018). 
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Existem sete tipos de NPPs (NPP1-7), porém, do ponto de vista da sinalização 

purinérgica, apenas três NPPs são relevantes, já que somente essas possuem domínios 

extracelular largo: NPP1, NPP2 e NPP3. Com exceção da NPP2, todas as outras NPPs são 

proteínas transmembrana (Bollen e cols.., 2000; Goding, Grobben and Slegers, 2003). Essas 

enzimas hidrolisam uma variedade de substratos, incluindo polifosfatos de diadenosina e 

ligações fosfodiéster e pirofosfato de nucleotídeos (Al-Rashida e cols., 2017). São responsáveis 

também pelo controle de nucleotídeos de adenina no meio extracelular, convertendo ATP em 

AMP (Kishore e cols., 2018). 

 Fosfatases alcalinas (AP) são divididas em dois tipos: a fosfatase alcalina não tecido-

específica (TNAP) e a fosfatase alcalina tecido-específica. Essa última é subdividida em três 

tipos: fosfatase alcalina intestinal (IAP), fosfatase alcalina de células germinativas (GCAP) e a 

fosfatase alcalina placentária (PLAP). Essas enzimas hidrolisam uma grande variedade de 

substratos fosfatados, sendo espalhadas por todo o corpo. São responsáveis pela hidrólise de 

nucleotídeos purinergicos monofosfatados  (Rashida & Iqbal, 2015) 

 A Ecto-5’-nucleotidases (5’-NT/CD73) é uma enzima ancorada à membrana celular via 

ligação com glicosil fosfatidilinositol (GPI). Essa enzima é responsável pela hidrólise do AMP 

em adenosina (Al-Rashida e cols., 2017). 

 Dada a grande importância dessas enzimas para a regulação dos nucleotídeos, a super 

expressão de qualquer uma dessas ectonucleotidases é associada a uma grande variedade de 

disfunções celulares, como o descontrole da proliferação celular, metástase e respostas 

degenerativas neurológicas e imunológicas (Al-Rashida, 2013). 

 

 

1.5. Integração: sistema purinérgico e morte celular  

 

A morte celular é um fenômeno regulado no sistema nervoso em desenvolvimento que 

contribui para a determinação do tamanho das populações de células no tecido, e já foi 

demonstrado que o sistema purinérgico está envolvido nesse processo (Ventura e cols., 2019). 

A morte celular em células não neurais já foi descrita, em que o ATP extracelular 

desencadeia a morte celular por ligação aos receptores P2X7, sendo esse o principal receptor 

ativado nesses casos. Após a ativação sustentada ou repetida, os receptores P2X7 induzem 
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grandes poros de membrana não seletivos, que eventualmente levam à morte celular 

(Niyadurupola e cols., 2013; Peng e cols., 2009; Resta e cols., 2005).  

Além da evidente relação entre o receptor P2X7 e o processo de morte celular, outros 

receptores purinérgicos participam dessa resposta celular. Os receptores P2X2 e P2X4, por 

exemplo, encontram-se regulados positivamente em modelos de isquemia em esquilos, e a 

melhora do quadro de morte celular com a inibição desses receptores confirma a participação 

da sinalização purinérgica (Cavaliere e cols., 2003). Outro estudo utilizando cultura de células 

beta-pancreáticas indicou que o receptor purinérgico P2Y13 é pró-apoptótico nesse tipo celular, 

já que o antagonista do receptor (MRS2211) é capaz de proteger as células da apoptose induzida 

por ADP (Tan e cols., 2010). 

A sinalização purinérgica mediada por ATP extracelular e adenosina está envolvida na 

indução e proteção da morte celular em diversos modelos de doenças retinianas (Khakh & Alan 

North, 2006). Um dos mecanismos observados em patologias retinianas é expressão aumentada 

dos receptores purinérgicos que contribuem para as altas concentrações de cálcio. Os receptores 

P2X atuam como canais diretos para o influxo de cálcio e como ativadores indiretos dos canais 

de cálcio dependentes de voltagem. Enquanto isso, a ativação dos receptores P2Y induz uma 

rápida liberação transitória de cálcio dos estoques internos, seguida por um influxo de cálcio.  

A expressão aumentada principalmente do receptor P2X7 está envolvida na patogênese de 

diversas doenças que acometem a retina, em que o ATP em altas concentrações é capaz de 

induzir apoptose por meio desse receptor purinérgico (Reichenbach & Bringmann, 2016).  

Estudos mostram que, especificamente na retina de rato adulto, a ativação prolongada 

de P2X7 induz a morte de fotorreceptores e de células ganglionares purificadas em cultura. Na 

retina de ratos recém-nascidos, a ativação desses receptores induz a morte de neurônios 

colinérgicos que contribuem para estabelecer a densidade desses neurônios no tecido adulto 

(Anccasi e cols., 2013). Outras pesquisas também comprovam que a aplicação direta de ATP a 

retinas isoladas induz a morte de células amácrinas colinérgicas que expressam receptores P2X7 

(Resta e cols., 2005; Zhang e cols., 2005). 

Apesar do ATP ser bastante conhecido por ser tóxico em altas concentrações, e seus 

receptores estarem envolvidos em diversas patologias como indutores de morte celular, os 

receptores de adenosina também merecem destaque. Quando se trata de morte celular, o 

receptor A2A de adenosina tem certa participação, sendo que estudos já provaram que a inibição 

desse receptor é um possível alvo para provocar neuroproteção Seven e cols, 2017). Já foi visto 
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que o bloqueio do receptor A2A controla a reatividade da microglia (Orr e cols., 2009), retarda 

a morte excitotóxica de neurônios motores embrionários in vitro (Mojsilovic-Petrovic e cols., 

2006), e é capaz de evitar morte celular em retinas isquêmicas (Madeira e cols., 2016). Essas 

evidências tornam claro que esse receptor é de grande interesse quando se trata de alvos 

terapêuticos para melhorar o quadro de diversas doenças na retina e no sistema nervoso. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo Geral 

Visto a íntima ligação entre a liberação dos nucleotídeos de adenina no meio extracelular 

e a morte celular através da ativação de receptores purinérgicos, é de grande interesse observar 

os últimos estudos feitos envolvendo o tema. Sendo assim, o objetivo da presente revisão é 

expor os conhecimentos obtidos a partir dos estudos da última década, deixando clara a 

participação da sinalização purinérgica na morte celular induzida por diversos modelos de 

retinopatias. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Descrever a participação dos receptores purinérgicos no processo de morte celular. 

• Expor a importância do sistema purinérgico no desenvolvimento de doenças retinianas. 

• Expor possíveis estratégias terapêuticas para as doenças apresentadas envolvendo o 

sistema purinérgico. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O sistema purinérgico foi proposto em 1970 e, desde então, os efeitos dos nucleotídeos 

de adenina e seus derivados têm sido amplamente estudados em diversos modelos. Essa 

sinalização mostrou-se extremamente importante em eventos como proliferação, diferenciação 

e morte celular em diversos organismos e tecidos, inclusive no sistema nervoso central. Nesse 

sentido, já foi visto que esse tipo de sinalização possui grande participação na retina, tanto em 

um estado fisiológico quanto patológico, e conhecer a forma como a resposta celular ocorre é 

essencial para melhor entendimento da participação desse sistema nessas doenças. Sendo assim, 
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revisar os estudos feitos na última década serão capazes de atualizar o leitor sobre os avanços 

realizados na área e condensar conhecimentos necessários para, talvez, dar origem a abordagens 

futuras no tratamento para diferentes retinopatias. 

 

4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A presença de nucleotídeos de adenina no meio extracelular, sobretudo o ATP, provoca 

mudanças drásticas no meio e influencia no número de células no tecido. Estudos já 

demonstraram que a presença desse nucleotídeo é relacionada ao aumento na taxa de morte 

celular e, consequentemente, dá origem à diversas patologias. Nesse sentido, é viável pensar 

que a manipulação do sistema purinérgico pode vir a ter grande importância para o tratamento 

de doenças. No caso das retinopatias, grande parte delas permanecem sem cura ou com um 

tratamento inadequado e, por isso, novas estratégias terapêuticas são necessárias. Para essa 

finalidade esse estudo se faz relevante, condensando os mecanismos pelos quais o sistema 

purinérgico influencia as retinopatias, e abrindo caminho para outros estudos que podem levar 

ao desenvolvimento de fármacos que melhorem o quadro clínico e aliviam os efeitos dessas 

patologias. 

 

5. METODOLOGIA 

O presente trabalho utilizou o modelo de revisão sistematizada. Esse é um tipo de 

revisão da literatura na qual há uma busca sistemática e crítica acerca do tema a ser tratado, 

objetivando avaliar e sintetizar os resultados obtidos sobre um mesmo assunto (Grant & Booth, 

2009). Para a obtenção da pergunta que motiva a revisão sistemática, foi empregado o método 

PICO, que representa um acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e Resultado. Esses 

quatro componentes são os elementos essenciais na construção da pergunta para a busca 

bibliográfica de evidências (Methley e cols., 2014). Seguindo esses conceitos, foi formulada a 

pergunta para a revisão: 

Pergunta: Como sinalização purinérgica afeta a morte celular na retina de vertebrados 

em diferentes modelos de retinopatias? 

P (população) = modelos de retinopatias em animais vertebrados  

I (Intervenção ou Exposição) = Intervenção farmacológica (inibição ou não de 

componentes da sinalização purinérgica) 
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C (Comparado a, ou controle) = tratado comparado ao não tratado 

O (outcome, ou desfecho) = Consequências da intervenção na morte celular para as 

retinopatias de cada modelo 

O próximo passo para a realização da busca foi definir as chaves de busca em cada uma 

das bases de dados a serem consultadas. Para isso, foi feita a identificação dos termos 

relacionados a cada um dos componentes da estratégia PICO. Esses termos são utilizados 

juntamente com operadores Booleanos (AND, OR e NOT), que têm como função a restrição na 

busca (AND), a adição de novas chaves (OR), ou a exclusão de determinados termos (NOT).  

As bases de dados utilizadas para seleção dos artigos foram MEDLINE, Scopus e Web 

of Science, sendo que uma ferramenta essencial utilizada foi o MeSH (MEDLINE/PubMed). 

Medical Subject Headings (MeSH) é um dicionário de sinônimos de vocabulário controlado 

fornecido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NLM). Essa ferramenta 

consiste em conjuntos de termos biomédicos em uma estrutura hierárquica ajudando na 

pesquisa bibliográfica em vários níveis dos domínios biomédicos (H. Yang & Lee, 2018). 

Fazendo a busca dos termos na plataforma MeSH, utilizada no site da MEDLINE/PubMed 

permite uma montagem correta e abrangente da chave de busca (Tabela 1). 

 A pré-seleção de artigos em todas as bases de dados foram feitas no dia 03 de julho de 

2021, tendo como pré-requisito o artigo ter sido publicado nos últimos 10 anos (entre 2010 e 

2020) sendo encontrados 37 artigos no MEDLINE, 65 no Scopus, e 5 no Web of Science, 

totalizando 107 artigos. Após essa etapa, foram definidos alguns critérios de inclusão para 

determinar se tal artigo se encaixava apropriadamente no tema proposto. Artigos que não 

utilizavam vertebrados como modelo de estudo, que não envolviam nenhum dos aspectos do 

sistema purinérgico (como nucleotídeos, receptores ou enzimas), que o desfecho não se tratava 

de morte celular, ou que se tratavam de artigos de revisão foram excluídos da busca. Vale 

ressaltar que artigos em que agonistas de receptores conferiam somente neuroproteção foram 

excluídos, já que o desfecho não envolveu a morte celular. Os artigos foram exportados para a 

plataforma Rayyan, que possibilitou a detecção e exclusão de duplicatas e a realização da 

triagem para excluir os artigos que não se encaixavam nos critérios de inclusão estabelecidos. 

Após a leitura atenta dos resumos e análise do assunto geral do texto, dos 107 artigos 

inicialmente selecionados restaram 18, que serão utilizados nessa revisão sistematizada (Figura 

5). 
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Figura 5:  Fluxograma de seleção dos artigos científicos  

 

 

 

Tabela 1:  Chaves de busca utilizadas 

PubMed (“Retina”[MeSH] OR “Retina” OR  “Müller glia” OR “Müller cells” OR “Amacrine 

Cells”[MESH] OR “Photoreceptor Cells”[MESH] OR “Retinal Bipolar Cells” [MESH] OR 

“Retinal Ganglion Cells” [MESH] OR “Retinal Horizontal Cells”[MESH]) AND 

(“Vertebrates”[MESH] OR “Photoreceptor Cells, Vertebrate” [MESH] OR “Vertebrates” 

OR “Amphibians”[MESH] OR “Amphibians” OR “Birds”[MESH] OR “Birds” OR 

“Fishes”[MESH] OR “Fishes” OR “Mammals”[MESH] OR “Mammals” OR 

“Reptiles”[MESH] OR “Reptiles”) AND (“Purinergic Agents”[MeSH] OR “Purinergic 

Agents” OR “Purinergic Antagonists”[MeSH] OR “Purinergic Antagonists” OR 

“Purinergic P2 Receptor Antagonists”[MeSH] OR “Purinergic P2 Receptor Antagonists” 

OR “Purinergic P2X Receptor Antagonists”[MeSH] OR “Purinergic P2X Receptor 

Antagonists” OR “Purinergic P2Y Receptor Antagonists”[MeSH] OR “Purinergic P2Y 

Receptor Antagonists” OR “Purinergic P1 Receptor Antagonists”[MeSH] OR “Purinergic 

P1 Receptor Antagonists” OR “Purinergic Agonists”[MeSH] OR “Purinergic Agonists” OR 

“Purinergic P2 Receptor Agonists”[MeSH] OR “Purinergic P2 Receptor Agonists” OR 

“Purinergic P2Y Receptor Agonists”[MeSH] OR “Purinergic P2Y Receptor Agonists” OR 

“Purinergic P2X Receptor Agonists”[MeSH] OR “Purinergic P2X Receptor Agonists” OR 

“Purinergic P1 Receptor Agonists”[MeSH] OR “Purinergic P1 Receptor Agonists” OR 

“Receptors, Purinergic P2Y”[MeSH] OR “Receptors, Purinergic P2Y” OR “Receptors, 

Purinergic P2X”[MeSH] OR “Receptors, Purinergic P2X” OR “Receptors, Purinergic 

P2”[MeSH] OR “Receptors, Purinergic P2” OR “Receptors, Purinergic P1”[MeSH] OR 

“Receptors, Purinergic P1” OR “Receptors, Purinergic”[MeSH] OR “Receptors, 

Purinergic” OR “Apyrase”[MeSH] OR “Apyrase” OR “Pyrophosphatases”[MeSH] OR 

“Pyrophosphatases” OR “Adenosine Triphosphate”[MeSH] OR “Adenosine Triphosphate” 

OR “Adenosine Diphosphate”[MeSH] OR “Adenosine Diphosphate” OR “Adenosine 

Monophosphate”[MeSH] OR “Adenosine Monophosphate” OR “Adenosine”[MeSH] OR 

“Adenosine” OR “Uridine Triphosphate”[MeSH] OR “Uridine Triphosphate” OR “Uridine 

Diphosphate”[MeSH] OR “Uridine Diphosphate” OR “Uridine monophosphate”[MeSH] 

OR “Uridine monophosphate” OR “Purinergic system” OR “Ectonucleotidase” OR 

“NTPDase” OR “ARL 67156” OR “CD39” OR “CD73” OR “ectonucleotidase inhibitor” 
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“Purinergic*”) AND (“cell death” [MeSH] OR “cell death” OR “Pyroptosis”[MeSH] OR 

“Pyroptosis” OR “Apoptosis” [MeSH] OR “Apoptosis” OR “Necrosis” [MeSH] OR 

“Necrosis” OR “Ferroptosis” [MeSH] OR “Ferroptosis” OR “Parthanatos” [MeSH] OR 

“Parthanatos” OR “Cell Cycle” OR “S Phase Cell Cycle Checkpoints”[MeSH] OR “S Phase 

Cell Cycle Checkpoints” OR “G1 Phase Cell Cycle Checkpoints”[MeSH] OR “G1 Phase 

Cell Cycle Checkpoints” OR “M Phase Cell Cycle Checkpoints”[MeSH] OR “M Phase Cell 

Cycle Checkpoints” OR “G2 Phase Cell Cycle Checkpoints”[MeSH] OR “G2 Phase Cell 

Cycle Checkpoints” OR “Cell Cycle Checkpoints”[MeSH] OR “Cell Cycle Checkpoints” 

OR “Cell Cycle Proteins”[MeSH] OR “Cell Cycle Proteins” OR “Resting Phase, Cell 

Cycle”[MeSH] OR “Resting Phase, Cell Cycle” OR “Synaptogenesis”) AND (“Retinal 

Diseases”  OR “Retinal Diseases” OR “Angioid Streaks”[MESH] OR “Angioid Streaks” 

OR “Central Serous Chorioretinopathy”[MESH] OR “Central Serous Chorioretinopathy” 

OR “Cone Dystrophy”[MESH] OR “Cone Dystrophy” OR “Diabetic Retinopathy”[MESH] 

OR “Diabetic Retinopathy” OR “Epiretinal Membrane” [MESH]  OR “Epiretinal 

Membrane” OR “Familial Exudative Vitreoretinopathies”[MESH] OR “Familial Exudative 

Vitreoretinopathies” OR “Hypertensive Retinopathy”[MESH] OR “Hypertensive 

Retinopathy” OR “Retinal Arterial Macroaneurysm”[MESH] OR “Retinal Arterial 

Macroaneurysm” OR “Leber Congenital Amaurosis”[MESH] OR “Leber Congenital 

Amaurosis” OR “Retinal Artery Occlusion” [MESH] OR “Retinal Artery Occlusion” OR 

“Susac Syndrome”[MESH] OR “Susac Syndrome” OR “Retinal Degeneration”[MESH] OR 

“Retinal Degeneration” OR “Macular Degeneration”[MESH] OR “Macular Degeneration” 

OR “Retinal Drusen”[MESH] OR “Retinal Drusen” OR “Retinal Dystrophies”[MESH] OR 

“Retinal Dystrophies” OR “Retinoschisis”[MESH] OR “Retinoschisis” OR “Retinal 

Detachment”[MESH] OR “Retinal Detachment”  OR “Retinal Dysplasia” [MESH] OR 

“Retinal Dysplasia” OR “Retinal Hemorrhage”[MESH] OR  “Retinal Hemorrhage”  OR 

“Retinal Neoplasms” [MESH] OR “Retinal Neoplasms” OR “Retinoblastoma”[MESH] OR 

“Retinoblastoma” OR “Retinal Neovascularization”[MESH] OR “Retinal 

Neovascularization” OR “Retinal Perforations”[MESH] OR “Retinal Perforations” OR 

“Retinal Telangiectasis”[MESH] OR “Retinal Telangiectasis” OR “Retinal 

Vasculitis”[MESH] OR “Retinal Vasculitis” OR “Retinal Vein Occlusion”[MESH] OR 

“Retinal Vein Occlusion” OR “Retinitis”[MESH] OR “Retinitis” OR 

“Chorioretinitis”[MESH] OR “Chorioretinitis”  OR “Cytomegalovirus Retinitis”[MESH] 

OR “Cytomegalovirus Retinitis” OR “Retinal Necrosis Syndrome, Acute”[MESH] OR 

“Retinal Necrosis Syndrome, Acute” OR “Retinopathy of Prematurity”[MESH] OR 

“Retinopathy of Prematurity” OR “Vitreoretinopathy, Proliferative”[MESH]). 

Scopus TITLE-ABS-KEY ((“Retina” OR “Oro serrata” OR "Müller glia" OR "Müller cells" OR " 

Amacrine Cell" OR “Cell, Amacrine” OR “Cells, Amacrine” OR “Photoreceptor Cells” OR 

“Cell, Photoreceptor” OR “Cells, Photoreceptor” OR “Photoreceptor Cell” OR “Ciliary 

Photoreceptor Cells” OR “Cell, Ciliary Photoreceptor” OR “Cells, Ciliary Photoreceptor” 

OR “Ciliary Photoreceptor Cell” OR “Photoreceptor Cell, Ciliary” OR “Photoreceptor 

Cells, Ciliary” OR “Ciliary Photoreceptors” OR “Ciliary Photoreceptor” OR 

“Photoreceptor, Ciliary” OR “Photoreceptors, Ciliary” OR “Rhabdomeric Photoreceptor 

Cells” OR “Cell, Rhabdomeric Photoreceptor” OR “Cells, Rhabdomeric Photoreceptor” 

OR “Photoreceptor Cell, Rhabdomeric” OR “Photoreceptor Cells, Rhabdomeric” OR 

“Rhabdomeric Photoreceptor Cell” OR “Rhabdomeric Photoreceptors” OR “ 

Photoreceptor, Rhabdomeric” OR “Photoreceptors, Rhabdomeric” OR “Rhabdomeric 

Photoreceptor” OR “Retinal Bipolar Cells” OR “Bipolar Cell, Retinal” OR “Cell, Retinal 

Bipolar” OR “Cells, Retinal Bipolar” OR “Retinal Bipolar Cell” OR “Bipolar Cells, 

Retinal” OR “Retinal Ganglion Cells” OR “Cell, Retinal Ganglion” OR “Cells, Retinal 

Ganglion” OR “Ganglion Cell, Retinal” OR “Ganglion Cells, Retinal” OR “Retinal 

Ganglion Cell” OR “Retinal Horizontal Cells” OR “Horizontal Cells, Retinal” OR “Cell, 

Retinal Horizontal” OR “Cells, Retinal Horizontal” OR “Horizontal Cell, Retinal” OR 

“Retinal Horizontal Cell”) AND (“Vertebrates” OR “Photoreceptor Cells, Vertebrate” OR 

“Cell, Vertebrate Photoreceptor” OR “Cells, Vertebrate Photoreceptor” OR “Photoreceptor 



38 
 

Cell, Vertebrate” OR “Vertebrate Photoreceptor Cell” OR “Vertebrate Photoreceptor Cells” 

OR “Vertebrate Photoreceptors” OR “Photoreceptors, Vertebrate” OR “Photoreceptor, 

Vertebrate” OR “Vertebrate Photoreceptor” OR “Rods and Cones” OR “Cones and Rods” 

OR “Retinal Photoreceptor Cells” OR “Cell, Retinal Photoreceptor” OR “Cells, Retinal 

Photoreceptor” OR “Photoreceptor Cell, Retinal” OR “Photoreceptor Cells, Retinal” OR 

“Retinal Photoreceptor Cell” OR “Retinal Photoreceptors” OR “Photoreceptors, Retinal” 

OR “Photoreceptor, Retinal” OR “Retinal Photoreceptor” OR “Amphibians” OR “Birds” 

OR “Fishes” OR “Mammals” OR “Reptiles”) AND ( "Purinergic Agents"  OR  "Agents, 

Purinergic"  OR  "Purinergic Effect"  OR  "Effect, Purinergic"  OR  "Purinergic Effects"  

OR  "Effects, Purinergic"  OR  "Purinergic Antagonists"  OR  "Antagonists, Purinergic"  

OR  "Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, Purinoceptor"  OR  "Purinergic 

Receptor Antagonists"  OR  "Antagonists, Purinergic Receptor"  OR  "Receptor 

Antagonists, Purinergic"  OR  "Purinergic P2 Receptor Antagonists"  OR  "Purinergic P2 

Receptor Blockers"  OR  "P2 Purinoceptor Blockers"  OR  "Blockers, P2 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Blockers, P2"  OR  "P2 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2 

Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Antagonists, P2"  OR  "Purinergic P2X Receptor 

Antagonists"  OR  "P2X Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X Purinoceptor"  

OR  " Purinoceptor Antagonists, P2X"  OR  "Purinergic P2X5 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X5 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X5 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X5"  OR  "Purinergic P2X6 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X6 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X6 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X6"  OR  "Purinergic P2X3 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X3 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X3 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X3"  OR  "Purinergic P2X1 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X1 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X1 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X1"  OR  "Purinergic P2X2 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X2 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X2 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X2"  OR  "Purinergic P2X4 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X4 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X4 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X4"  OR  "Purinergic P2X7 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X7 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X7 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X7"  OR  "Purinergic P2Y Receptor Antagonists"  OR  " P2Y 

Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2Y Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor 

Antagonists, P2Y"  OR  "Purinergic P2Y1 Receptor Antagonists"  OR  "P2Y1 Purinoceptor 

Antagonists"  OR  "Antagonists, P2Y1 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Antagonists, 

P2Y1"  OR  "Purinergic P2Y2 Receptor Antagonists"  OR  "P2Y2 Purinoceptor 

Antagonists"  OR  "Antagonists, P2Y2 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Antagonists, 

P2Y2"  OR  "Adenosine Diphosphate Receptor Antagonists"  OR  "ADP Receptor 

Blockers"  OR  "Receptor Blockers, ADP"  OR  "ADP Receptor Antagonists"  OR  

"Antagonists, ADP Receptor"  OR  "Receptor Antagonists, ADP"  OR  "Purinergic P2Y12 

Receptor Antagonists"  OR  "P2Y12 Receptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2Y12 

Receptor"  OR  "Receptor Antagonists, P2Y12"  OR  "P2Y12 Purinoceptor Antagonists"  

OR  "Antagonists, P2Y12 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Antagonists, P2Y12"  OR  

"Purinergic P1 Receptor Antagonists"  OR  "P1 Purinoceptor Antagonists"  OR  

"Antagonists, P1 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Antagonists, P1"  OR  "Adenosine 

Receptor Antagonists"  OR  "Antagonists, Adenosine Receptor"  OR  "Receptor 

Antagonists, Adenosine"  OR  "Purinergic Agonists"  OR  "Agonists, Purinergic"  OR  

"Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, Purinoceptor"  OR  "Purinergic Receptor 

Agonists"  OR  "Agonists, Purinergic Receptor"  OR  "Receptor Agonists, Purinergic"  OR  

"Purinergic P2 Receptor Agonists"  OR  "P2 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2 

Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2"  OR  "Purinergic P2Y Receptor Agonists"  

OR  "P2Y Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2Y Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor 

Agonists, P2Y"  OR  "Purinergic P2Y12 Receptor Agonists"  OR  "P2Y12 Purinoceptor 

Agonists"  OR  "Agonists, P2Y12 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2Y12"  OR  
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"Purinergic P2Y2 Receptor Agonists"  OR  "P2Y2 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, 

P2Y2 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2Y2"  OR  "Purinergic P2Y1 Receptor 

Agonists"  OR  "P2Y1 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2Y1 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Agonists, P2Y1"  OR  "Purinergic P2X Receptor Agonists"  OR  "P2X 

Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, 

P2X"  OR  "Purinergic P2X2 Receptor Agonists"  OR  "P2X2 Purinoceptor Agonists"  OR  

"Agonists, P2X2 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2X2"  OR  "Purinergic P2X7 

Receptor Agonists"  OR  "P2X7 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X7 

Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2X7"  OR  "Purinergic P2X4 Receptor 

Agonists"  OR  "P2X4 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X4 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Agonists, P2X4"  OR  "Purinergic P2X5 Receptor Agonists"  OR  "P2X5 

Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X5 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, 

P2X5"  OR  "Purinergic P2X6 Receptor Agonists"  OR  "P2X6 Purinoceptor Agonists"  OR  

"Agonists, P2X6 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2X6"  OR  "Purinergic P2X1 

Receptor Agonists"  OR  "P2X1 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X1 

Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2X1"  OR  "Purinergic P2X3 Receptor 

Agonists"  OR  "P2X3 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X3 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Agonists, P2X3"  OR  "Purinergic P1 Receptor Agonists"  OR  "P1 

Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P1 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P1"  

OR  "Adenosine Receptor Agonists"  OR  "Agonists, Adenosine Receptor"  OR  "Receptor 

Agonists, Adenosine"  OR  "Receptors, Purinergic P2Y"  OR  "P2Y Receptors, Purinergic"  

OR  "Purinergic P2Y Receptors"  OR  "P2Y Purinoceptors"  OR  "Purinoceptors, P2Y"  OR  

"P2Y Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor, P2Y"  OR  "Receptors, Purinergic P2X"  OR  "P2X 

Receptors, Purinergic"  OR  "Purinergic P2X Receptors"  OR  "P2X Purinoceptors"  OR  

"Purinoceptors, P2X"  OR  "P2X Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor, P2X"  OR  "Receptors, 

Purinergic P2"  OR  "P2 Purinoceptors"  OR  "Purinoceptors, P2"  OR  "Purinergic P2 

Receptors"  OR  "P2 Receptors, Purinergic"  OR  "P2 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor, 

P2"  OR  "Receptor, Purinergic P2"  OR  "P2 Receptor, Purinergic"  OR  "Purinergic P2 

Receptor"  OR  "Receptors, ATP"  OR  "ATP Receptor"  OR  "Receptor, ATP"  OR  "ATP 

Receptors"  OR  "Receptors, ADP"  OR  "ADP Receptor"  OR  "Receptor, ADP"  OR  "ADP 

Receptors"  OR  "Receptors, Purinergic P1"  OR  "Adenosine Receptors"  OR  "Receptors, 

Adenosine"  OR  "P1 Purinoceptors"  OR  "Purinoceptors, P1"  OR  "Receptor, Purinergic 

P1"  OR  "P1 Receptor, Purinergic"  OR  "Purinergic P1 Receptor"  OR  "Purinergic P1 

Receptors"  OR  "P1 Receptors, Purinergic"  OR  "Adenosine Receptor"  OR  "Receptor, 

Adenosine"  OR  "Receptor, Adenosine"  OR  "P1 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor, P1"  

OR  "Receptors, Purinergic"  OR  "Receptors, Purine"  OR  "Purine Receptors"  OR  

"Purinoceptors"  OR  "Purinoceptor"  OR  "Purine Receptor"  OR  "Receptor, Purine"  OR  

"Purinergic Receptors"  OR  "Methyladenine Receptors"  OR  "Receptors, Methyladenine"  

OR  "Apyrase"  OR  "ADP Phosphohydrolase"  OR  "Phosphohydrolase, ADP"  OR  

"ADPase"  OR  "ATP-ADPase"  OR  "ATP ADPase"  OR  "ATP-Diphosphatase"  OR  

"ATP Diphosphatase"  OR  "ATP Diphosphohydrolase"  OR  "Diphosphohydrolase, ATP"  

OR  "Adenosine Diphosphatase"  OR  "Diphosphatase, Adenosine"  OR  

"Pyrophosphatases"  OR  "Adenosine Triphosphate"  OR  "ATP"  OR  

"Adenylpyrophosphate"  OR  "Adenosine Triphosphate, Magnesium Salt"  OR  

"Magnesium Adenosine Triphosphate"  OR  "MgATP"  OR  "Adenosine Triphosphate, 

Manganese Salt"  OR  "MnATP"  OR  "Manganese Adenosine Triphosphate"  OR  

"Adenosine Triphosphate, Chromium Salt"  OR  "Adenosine Diphosphate"  OR  

"Diphosphate, Adenosine"  OR  "ADP"  OR  "Adenosine Pyrophosphate"  OR  

"Pyrophosphate, Adenosine"  OR  "Adenosine 5-Pyrophosphate"  OR  "Adenosine 5 

Pyrophosphate"  OR  "Adenosine Monophosphate"  OR  "AMP"  OR  "Adenosine 5-

Phosphate"  OR  "5-Phosphate, Adenosine"  OR  "Adenosine 5 Phosphate"  OR  

"Adenosine"  OR  "Uridine Triphosphate"  OR  "Triphosphate, Uridine"  OR  "UTP"  OR  

"Triphosphate, Magnesium Uridine"  OR  "Magnesium Uridine Triphosphate"  OR  

"Uridine Diphosphate"  OR  "Diphosphate, Uridine"  OR  "Uridine Pyrophosphate"  OR  
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"Pyrophosphate, Uridine"  OR  "UDP"  OR  "Uridine monophosphate"  OR  

"Monophosphate, Uridine"  OR  "Uridine 5 Monophosphate"  OR  "5 Monophosphate, 

Uridine"  OR  "Uridine 5 Monophosphate"  OR  "Uridylic Acid"  OR  "UMP"  OR  

"Purinergic system"  OR  "Ectonucleotidase"  OR  "NTPDase"  OR  "ARL 67156"  OR  

"CD39"  OR  "CD73"  OR  "ectonucleotidase inhibitor" )  AND  ( “cell death” OR “Death, 

Cell” OR “Pyroptosis” OR “Pyroptoses” OR “Pyroptotic Cell Death” OR “Cell Death, 

Pyroptotic” OR “Cell Deaths, Pyroptotic” OR “Death, Pyroptotic Cell” OR “Deaths, 

Pyroptotic Cell” OR “Pyroptotic Cell Deaths” OR “Caspase-1 Dependent Cell Death” OR 

“Caspase 1 Dependent Cell Death” OR “Inflammatory Apoptosis” OR “Apoptoses, 

Inflammatory” OR “Apoptosis, Inflammatory” OR “Inflammatory Apoptoses” OR “Classic 

Apoptosis” OR “Apoptosis, Classic” OR “Classic Apoptoses” OR “Programmed Cell 

Death, Type I” OR “Classical Apoptosis” OR “Apoptosis, Classical” OR “Apoptosis, 

Intrinsic Pathway” OR “Apoptoses, Intrinsic Pathway” OR “Intrinsic Pathway Apoptoses” 

OR “Intrinsic Pathway Apoptosis” OR “Apoptosis, Extrinsic Pathway” OR “Apoptoses, 

Extrinsic Pathway” OR “Extrinsic Pathway Apoptoses” OR “Extrinsic Pathway Apoptosis” 

OR “Caspase-Dependent Apoptosis” OR “Apoptosis, Caspase-Dependent” OR “Caspase 

Dependent Apoptosis” OR “Programmed Cell Death” OR “Cell Death, Programmed” OR 

“Necrosis” OR “Ferroptosis” OR “Oxytosis” OR “Parthanatos” OR “PARP-Dependent 

Cell Death” OR “Cell Death, PARP-Dependent” OR “PARP Dependent Cell Death” OR 

“PARP-1-Dependent Cell Death” OR “Cell Death, PARP-1-Dependent” OR “PARP 1 

Dependent Cell Death”  OR  "Cell Cycle"  OR  "Cell Cycles"  OR  "Cycle, Cell"  OR  

"Cycles, Cell"  OR  "Cell Division Cycle"  OR  "Cell Division Cycles"  OR  "Cycle, Cell 

Division"  OR  "Cycles, Cell Division"  OR  "Division Cycle, Cell"  OR  "Division Cycles, 

Cell"  OR  "S Phase Cell Cycle Checkpoints"  OR  "S Phase Checkpoint"  OR  "G1 Phase 

Cell Cycle Checkpoints"  OR  "M Phase Cell Cycle Checkpoints"  OR  "G2 Phase Cell 

Cycle Checkpoints"  OR  "Cell Cycle Checkpoints"  OR  "Cell Cycle Proteins"  OR  

"Resting Phase, Cell Cycle"  OR  "Synaptogenesis") AND (“Retinal Diseases” OR 

“Disease, Retinal” OR “Diseases, Retinal” OR “Retinal Disease” OR “Angioid Streaks” 

OR “Angioid Streak” OR “Streak, Angioid” OR “Streaks, Angioid” OR “Central Serous 

Chorioretinopathy” OR “Central Serous Chorioretinopathies” OR “Chorioretinopathies, 

Central Serous” OR “Chorioretinopathy, Central Serous” OR “Serous Chorioretinopathies, 

Central” OR “Serous Chorioretinopathy, Central” OR “Central Serous Retinopathy” OR 

“Central Serous Retinopathies” OR “Retinopathies, Central Serous” OR “Retinopathy, 

Central Serous” OR “Serous Retinopathies, Central” OR “Serous Retinopathy, Central” OR 

“Cone Dystrophy” OR “Cone Dystrophies” OR “Dystrophies, Cone” OR “Dystrophy, 

Cone” OR “Progressive Cone Dystrophy” OR “Cone Dystrophies, Progressive” OR “Cone 

Dystrophy, Progressive” OR “Dystrophies, Progressive Cone” OR “Dystrophy, Progressive 

Cone” OR “Progressive Cone Dystrophies” OR “Stationary Cone Dystrophy” OR “Cone 

Dystrophies, Stationary” OR “Cone Dystrophy, Stationary” OR “Dystrophies, Stationary 

Cone” OR “Dystrophy, Stationary Cone” OR “Stationary Cone Dystrophies” OR “Diabetic 

Retinopathy” OR “Diabetic Retinopathies” OR “Retinopathies, Diabetic” OR 

“Retinopathy, Diabetic” OR “Epiretinal Membrane” OR “Epiretinal Membranes” OR 

“Membrane, Epiretinal” OR “Membranes, Epiretinal” OR “Familial Exudative 

Vitreoretinopathies” OR “Exudative Vitreoretinopathy, Familial” OR “Vitreoretinopathy, 

Familial Exudative” OR “Familial Exudative Vitreoretinopathy” OR “X-Linked Familial 

Exudative Vitreoretinopathy” OR “X Linked Familial Exudative Vitreoretinopathy” OR 

“XL-FEVR” OR “Hypertensive Retinopathy” OR “Hypertensive Retinopathies” OR 

“Retinopathies, Hypertensive” OR “Retinopathy, Hypertensive” OR “Retinal Arterial 

Macroaneurysm” OR “Macroaneurysm, Retinal Arterial” OR “Retinal Arterial 

Macroaneurysms” OR “Retinal Arteriolar Macroaneurysm” OR “Arteriolar 

Macroaneurysm, Retinal” OR “Macroaneurysm, Retinal Arteriolar” OR “Retinal Arteriolar 

Macroaneurysms” OR “Retinal Macroaneurysm” OR “Macroaneurysm, Retinal” OR 

“Retinal Macroaneurysms” OR “Ruptured Retinal Arterial Macroaneurysm” OR “Leber 

Congenital Amaurosis” OR “Amauroses, Leber Congenital” OR “Congenital Amauroses, 
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Leber” OR “Congenital Amaurosis, Leber” OR “Leber Congenital Amauroses” OR 

“Leber's Amaurosis” OR “Amauroses, Leber's” OR “Amaurosis, Leber's” OR “Leber 

Amaurosis” OR “Leber's Amauroses” OR “Lebers Amaurosis” OR “Leber Abiotrophy” 

OR “Abiotrophies, Leber” OR “Abiotrophy, Leber” OR “Leber Abiotrophies” OR “Leber 

Congenital Tapetoretinal Degeneration” OR “Amaurosis, Leber Congenital” OR 

“Congenital Retinal Blindness” OR “Blindness, Congenital Retinal” OR “Blindnesses, 

Congenital Retinal” OR “Congenital Retinal Blindnesses” OR “Retinal Blindnesses, 

Congenital” OR “Congenital Amaurosis of Retinal Origin” OR “Heredoretinopathia 

Congenitalis” OR “Hereditary Retinal Aplasia” OR “Dysgenesis Neuroepithelialis Retinae” 

OR “Hereditary Epithelial Dysplasia of Retina” OR “Retinal Artery Occlusion” OR 

“Occlusion, Retinal Artery” OR “Occlusions, Retinal Artery” OR “Retinal Artery 

Occlusions” OR “Central Retinal Artery Occlusion” OR “Branch Retinal Artery Occlusion” 

OR “Susac Syndrome” OR “Syndrome, Susac” OR “Retinocochleocerebral Vasculopathy” 

OR “Retinocochleocerebral Vasculopathies” OR “Vasculopathies, Retinocochleocerebral” 

OR “Vasculopathy, Retinocochleocerebral” OR “Susac's Syndrome” OR “Susacs 

Syndrome” OR “Syndrome, Susac's” OR “Retinal Degeneration” OR “Degeneration, 

Retinal” OR “Degenerations, Retinal” OR “Retinal Degenerations” OR “Macular 

Degeneration” OR “Degeneration, Macular” OR “Macular Degenerations” OR 

“Maculopathy” OR “Maculopathies” OR “Macular Dystrophy” OR “Dystrophy, Macular” 

OR “Macular Dystrophies” OR “Age-Related Macular Degeneration” OR “Age Related 

Macular Degeneration” OR “Age-Related Macular Degenerations” OR “Macular 

Degeneration, Age-Related” OR “Macular Degeneration, Age Related” OR 

“Maculopathies, Age-Related” OR “Maculopathy, Age-Related” OR “Maculopathy, Age 

Related” OR “Age-Related Maculopathies” OR “Age Related Maculopathies” OR “Age-

Related Maculopathy” OR “Age Related Maculopathy” OR “Retinal Drusen” OR “Drusen, 

Retinal” OR “Retinal Dystrophies” OR “Dystrophies, Retinal” OR “Dystrophy, Retinal” 

OR “Retinal Dystrophy” OR “Retinoschisis” OR “Retinoschises” OR “Retinoschisis, 

Degenerative” OR “Degenerative Retinoschises” OR “Degenerative Retinoschisis” OR 

“Retinoschises, Degenerative” OR “Retinoschisis, Juvenile, X-Linked” OR “Retinoschisis, 

Juvenile” OR “Juvenile Retinoschises” OR “Juvenile Retinoschisis” OR “Retinoschises, 

Juvenile” OR “Congenital X-Linked Retinoschisis” OR “Congenital X Linked 

Retinoschisis” OR “Congenital X-Linked Retinoschises” OR “Retinoschises, Congenital 

X-Linked” OR “Retinoschisis, Congenital X-Linked” OR “X-Linked Retinoschises, 

Congenital” OR “X-Linked Retinoschisis, Congenital” OR “Retinoschisis, Juvenile, X 

Chromosome-Linked” OR “X-Linked Juvenile Retinoschisis” OR “Juvenile Retinoschises, 

X-Linked” OR “Juvenile Retinoschisis, X-Linked” OR “Retinoschises, X-Linked Juvenile” 

OR “Retinoschisis, X-Linked Juvenile” OR “X Linked Juvenile Retinoschisis” OR “X-

Linked Juvenile Retinoschises” OR “Retinoschisis X-Linked Juvenile” OR “Retinoschisis, 

X-Linked” OR “Retinoschises, X-Linked” OR “Retinoschisis, X Linked” OR “X-Linked 

Retinoschises” OR “X-Linked Retinoschisis” OR “X Linked Retinoschisis” OR “Retinal 

Detachment” OR “Detachment, Retinal” OR “Detachments, Retinal” OR “Retinal 

Detachments” OR “Retinal Pigment Epithelial Detachment” OR “Retinal Dysplasia” OR 

“Dysplasia, Retinal” OR “Dysplasias, Retinal” OR “Retinal Dysplasias” OR “Retinal 

Hemorrhage” OR “Hemorrhage, Retinal” OR “Retinal Hemorrhages” OR “Retinal 

Neoplasms” OR “Neoplasm, Retinal” OR “Retinal Neoplasm” OR “Retinal Tumors” OR 

“Retinal Tumor” OR “Tumor, Retinal” OR “Tumors, Retinal” OR “Neoplasms, Retinal” 

OR “Retinal Cancer” OR “Cancers, Retinal” OR “Retinal Cancers” OR “Cancer, Retinal” 

OR “Cancer of the Retina” OR “Retinoblastoma” OR “Retinoblastomas” OR 

“Neuroblastoma, Retinal” OR “Neuroblastomas, Retinal” OR “Retinal Neuroblastoma” OR 

“Retinal Neuroblastomas” OR “Glioma, Retinal” OR “Gliomas, Retinal” OR “Retinal 

Glioma” OR “Retinal Gliomas” OR “Eye Cancer, Retinoblastoma” OR “Cancer, 

Retinoblastoma Eye” OR “Cancers, Retinoblastoma Eye” OR “Eye Cancers, 

Retinoblastoma” OR “Retinoblastoma Eye Cancer” OR “Retinoblastoma Eye Cancers” OR 

“Glioblastoma, Retinal” OR “Glioblastomas, Retinal” OR “Retinal Glioblastoma” OR 
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“Retinal Glioblastomas” OR “Sporadic Retinoblastoma” OR “Retinoblastoma, Sporadic” 

OR “Retinoblastomas, Sporadic” OR “Sporadic Retinoblastomas” OR “Familial 

Retinoblastoma” OR “Familial Retinoblastomas” OR “Retinoblastoma, Familial” OR 

“Retinoblastomas, Familial” OR “Hereditary Retinoblastoma” OR “Hereditary 

Retinoblastomas” OR “Retinoblastoma, Hereditary” OR “Retinoblastomas, Hereditary” 

OR “Retinal Neovascularization” OR “Neovascularization, Retinal” OR “Sea Fan 

Neovascularization” OR “Neovascularization, Sea Fan” OR “Sea Fan Neovascularizations” 

OR “Optic Disc Neovascularization” OR “Optic Disc Neovascularizations” OR 

“Neovascularization, Optic Disc” OR “Optic Disk Neovascularization” OR “Disk 

Neovascularization, Optic” OR “Neovascularization, Optic Disk” OR “Optic Disk 

Neovascularizations” OR “Retinal Perforations” OR “Perforation, Retinal” OR 

“Perforations, Retinal” OR “Retinal Perforation” OR “Retinal Holes” OR “Hole, Retinal” 

OR “Holes, Retinal” OR “Retinal Hole” OR “Retinal Dialyses” OR “Dialyses, Retinal” OR 

“Retinal Dialyse” OR “Retinal Tears” OR “Retinal Tear” OR “Tear, Retinal” OR “Tears, 

Retinal” OR “Retinal Breaks” OR “Break, Retinal” OR “Breaks, Retinal” OR “Retinal 

Break” OR “Macular Holes” OR “Hole, Macular” OR “Holes, Macular” OR “Macular 

Hole” OR “Retinal Telangiectasis” OR “Retinal Telangiectases” OR “Telangiectases, 

Retinal” OR “Telangiectasis, Retinal” OR “Coats Disease” OR “Coats' Disease” OR “Coat 

Disease” OR “Retinal Vasculitis” OR “Vasculitis, Retinal” OR “Retinal Vein Occlusion” 

OR “Occlusion, Retinal Vein” OR “Retinal Vein Occlusions” OR “Vein Occlusion, 

Retinal” OR “Retinal Vein Thrombosis” OR “Retinal Vein Thromboses” OR “Vein 

Thrombosis, Retinal” OR “Thrombosis, Retinal Vein” OR “Central Retinal Vein 

Occlusion” OR “Branch Vein Occlusion” OR “Branch Vein Occlusions” OR “Occlusion, 

Branch Vein” OR “Vein Occlusion, Branch” OR “Retinal Branch Vein Occlusion” OR 

“Retinitis” OR “Neuroretinitis” OR “Chorioretinitis” OR “Chorioretinitides” OR 

“Cytomegalovirus Retinitis” OR “Cytomegaloviral Retinitis” OR “Retinitis, 

Cytomegaloviral” OR “Retinitis, Cytomegalovirus” OR “Retinal Necrosis Syndrome, 

Acute” OR “Acute Retinal Necrosis” OR “Acute Retinal Necroses” OR “Necroses, Acute 

Retinal” OR “Necrosis, Acute Retinal” OR “Retinal Necroses, Acute” OR “Retinal 

Necrosis, Acute” OR “Retinopathy of Prematurity” OR “Prematurity Retinopathies” OR 

“Prematurity Retinopathy” OR “Retrolental Fibroplasia” OR “Fibroplasia, Retrolental” OR 

“Fibroplasias, Retrolental” OR “Retrolental Fibroplasias” OR “Vitreoretinopathy, 

Proliferative”)) 

Web Of Science TS=((“Retina” OR “Oro serrata” OR "Müller glia" OR "Müller cells" OR " Amacrine Cell" 

OR “Cell, Amacrine” OR “Cells, Amacrine” OR “Photoreceptor Cells” OR “Cell, 

Photoreceptor” OR “Cells, Photoreceptor” OR “Photoreceptor Cell” OR “Ciliary 

Photoreceptor Cells” OR “Cell, Ciliary Photoreceptor” OR “Cells, Ciliary Photoreceptor” 

OR “Ciliary Photoreceptor Cell” OR “Photoreceptor Cell, Ciliary” OR “Photoreceptor 

Cells, Ciliary” OR “Ciliary Photoreceptors” OR “Ciliary Photoreceptor” OR 

“Photoreceptor, Ciliary” OR “Photoreceptors, Ciliary” OR “Rhabdomeric Photoreceptor 

Cells” OR “Cell, Rhabdomeric Photoreceptor” OR “Cells, Rhabdomeric Photoreceptor” OR 

“Photoreceptor Cell, Rhabdomeric” OR “Photoreceptor Cells, Rhabdomeric” OR 

“Rhabdomeric Photoreceptor Cell” OR “Rhabdomeric Photoreceptors” OR “ Photoreceptor, 

Rhabdomeric” OR “Photoreceptors, Rhabdomeric” OR “Rhabdomeric Photoreceptor” OR 

“Retinal Bipolar Cells” OR “Bipolar Cell, Retinal” OR “Cell, Retinal Bipolar” OR “Cells, 

Retinal Bipolar” OR “Retinal Bipolar Cell” OR “Bipolar Cells, Retinal” OR “Retinal 

Ganglion Cells” OR “Cell, Retinal Ganglion” OR “Cells, Retinal Ganglion” OR “Ganglion 

Cell, Retinal” OR “Ganglion Cells, Retinal” OR “Retinal Ganglion Cell” OR “Retinal 

Horizontal Cells” OR “Horizontal Cells, Retinal” OR “Cell, Retinal Horizontal” OR “Cells, 

Retinal Horizontal” OR “Horizontal Cell, Retinal” OR “Retinal Horizontal Cell”) AND 

(“Vertebrates” OR “Photoreceptor Cells, Vertebrate” OR “Cell, Vertebrate Photoreceptor” 

OR “Cells, Vertebrate Photoreceptor” OR “Photoreceptor Cell, Vertebrate” OR “Vertebrate 

Photoreceptor Cell” OR “Vertebrate Photoreceptor Cells” OR “Vertebrate Photoreceptors” 

OR “Photoreceptors, Vertebrate” OR “Photoreceptor, Vertebrate” OR “Vertebrate 
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Photoreceptor” OR “Rods and Cones” OR “Cones and Rods” OR “Retinal Photoreceptor 

Cells” OR “Cell, Retinal Photoreceptor” OR “Cells, Retinal Photoreceptor” OR 

“Photoreceptor Cell, Retinal” OR “Photoreceptor Cells, Retinal” OR “Retinal Photoreceptor 

Cell” OR “Retinal Photoreceptors” OR “Photoreceptors, Retinal” OR “Photoreceptor, 

Retinal” OR “Retinal Photoreceptor” OR “Amphibians” OR “Birds” OR “Fishes” OR 

“Mammals” OR “Reptiles”) AND ( "Purinergic Agents"  OR  "Agents, Purinergic"  OR  

"Purinergic Effect"  OR  "Effect, Purinergic"  OR  "Purinergic Effects"  OR  "Effects, 

Purinergic"  OR  "Purinergic Antagonists"  OR  "Antagonists, Purinergic"  OR  

"Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, Purinoceptor"  OR  "Purinergic Receptor 

Antagonists"  OR  "Antagonists, Purinergic Receptor"  OR  "Receptor Antagonists, 

Purinergic"  OR  "Purinergic P2 Receptor Antagonists"  OR  "Purinergic P2 Receptor 

Blockers"  OR  "P2 Purinoceptor Blockers"  OR  "Blockers, P2 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Blockers, P2"  OR  "P2 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2 

Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Antagonists, P2"  OR  "Purinergic P2X Receptor 

Antagonists"  OR  "P2X Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X Purinoceptor"  

OR  " Purinoceptor Antagonists, P2X"  OR  "Purinergic P2X5 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X5 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X5 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X5"  OR  "Purinergic P2X6 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X6 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X6 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X6"  OR  "Purinergic P2X3 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X3 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X3 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X3"  OR  "Purinergic P2X1 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X1 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X1 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X1"  OR  "Purinergic P2X2 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X2 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X2 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X2"  OR  "Purinergic P2X4 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X4 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X4 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X4"  OR  "Purinergic P2X7 Receptor Antagonists"  OR  

"P2X7 Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2X7 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Antagonists, P2X7"  OR  "Purinergic P2Y Receptor Antagonists"  OR  " P2Y 

Purinoceptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2Y Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor 

Antagonists, P2Y"  OR  "Purinergic P2Y1 Receptor Antagonists"  OR  "P2Y1 Purinoceptor 

Antagonists"  OR  "Antagonists, P2Y1 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Antagonists, 

P2Y1"  OR  "Purinergic P2Y2 Receptor Antagonists"  OR  "P2Y2 Purinoceptor 

Antagonists"  OR  "Antagonists, P2Y2 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Antagonists, 

P2Y2"  OR  "Adenosine Diphosphate Receptor Antagonists"  OR  "ADP Receptor 

Blockers"  OR  "Receptor Blockers, ADP"  OR  "ADP Receptor Antagonists"  OR  

"Antagonists, ADP Receptor"  OR  "Receptor Antagonists, ADP"  OR  "Purinergic P2Y12 

Receptor Antagonists"  OR  "P2Y12 Receptor Antagonists"  OR  "Antagonists, P2Y12 

Receptor"  OR  "Receptor Antagonists, P2Y12"  OR  "P2Y12 Purinoceptor Antagonists"  

OR  "Antagonists, P2Y12 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Antagonists, P2Y12"  OR  

"Purinergic P1 Receptor Antagonists"  OR  "P1 Purinoceptor Antagonists"  OR  

"Antagonists, P1 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Antagonists, P1"  OR  "Adenosine 

Receptor Antagonists"  OR  "Antagonists, Adenosine Receptor"  OR  "Receptor 

Antagonists, Adenosine"  OR  "Purinergic Agonists"  OR  "Agonists, Purinergic"  OR  

"Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, Purinoceptor"  OR  "Purinergic Receptor 

Agonists"  OR  "Agonists, Purinergic Receptor"  OR  "Receptor Agonists, Purinergic"  OR  

"Purinergic P2 Receptor Agonists"  OR  "P2 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2 

Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2"  OR  "Purinergic P2Y Receptor Agonists"  

OR  "P2Y Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2Y Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor 

Agonists, P2Y"  OR  "Purinergic P2Y12 Receptor Agonists"  OR  "P2Y12 Purinoceptor 

Agonists"  OR  "Agonists, P2Y12 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2Y12"  OR  

"Purinergic P2Y2 Receptor Agonists"  OR  "P2Y2 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, 

P2Y2 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2Y2"  OR  "Purinergic P2Y1 Receptor 
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Agonists"  OR  "P2Y1 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2Y1 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Agonists, P2Y1"  OR  "Purinergic P2X Receptor Agonists"  OR  "P2X 

Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, 

P2X"  OR  "Purinergic P2X2 Receptor Agonists"  OR  "P2X2 Purinoceptor Agonists"  OR  

"Agonists, P2X2 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2X2"  OR  "Purinergic P2X7 

Receptor Agonists"  OR  "P2X7 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X7 

Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2X7"  OR  "Purinergic P2X4 Receptor 

Agonists"  OR  "P2X4 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X4 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Agonists, P2X4"  OR  "Purinergic P2X5 Receptor Agonists"  OR  "P2X5 

Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X5 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, 

P2X5"  OR  "Purinergic P2X6 Receptor Agonists"  OR  "P2X6 Purinoceptor Agonists"  OR  

"Agonists, P2X6 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2X6"  OR  "Purinergic P2X1 

Receptor Agonists"  OR  "P2X1 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X1 

Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P2X1"  OR  "Purinergic P2X3 Receptor 

Agonists"  OR  "P2X3 Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P2X3 Purinoceptor"  OR  

"Purinoceptor Agonists, P2X3"  OR  "Purinergic P1 Receptor Agonists"  OR  "P1 

Purinoceptor Agonists"  OR  "Agonists, P1 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor Agonists, P1"  

OR  "Adenosine Receptor Agonists"  OR  "Agonists, Adenosine Receptor"  OR  "Receptor 

Agonists, Adenosine"  OR  "Receptors, Purinergic P2Y"  OR  "P2Y Receptors, Purinergic"  

OR  "Purinergic P2Y Receptors"  OR  "P2Y Purinoceptors"  OR  "Purinoceptors, P2Y"  OR  

"P2Y Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor, P2Y"  OR  "Receptors, Purinergic P2X"  OR  "P2X 

Receptors, Purinergic"  OR  "Purinergic P2X Receptors"  OR  "P2X Purinoceptors"  OR  

"Purinoceptors, P2X"  OR  "P2X Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor, P2X"  OR  "Receptors, 

Purinergic P2"  OR  "P2 Purinoceptors"  OR  "Purinoceptors, P2"  OR  "Purinergic P2 

Receptors"  OR  "P2 Receptors, Purinergic"  OR  "P2 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor, 

P2"  OR  "Receptor, Purinergic P2"  OR  "P2 Receptor, Purinergic"  OR  "Purinergic P2 

Receptor"  OR  "Receptors, ATP"  OR  "ATP Receptor"  OR  "Receptor, ATP"  OR  "ATP 

Receptors"  OR  "Receptors, ADP"  OR  "ADP Receptor"  OR  "Receptor, ADP"  OR  "ADP 

Receptors"  OR  "Receptors, Purinergic P1"  OR  "Adenosine Receptors"  OR  "Receptors, 

Adenosine"  OR  "P1 Purinoceptors"  OR  "Purinoceptors, P1"  OR  "Receptor, Purinergic 

P1"  OR  "P1 Receptor, Purinergic"  OR  "Purinergic P1 Receptor"  OR  "Purinergic P1 

Receptors"  OR  "P1 Receptors, Purinergic"  OR  "Adenosine Receptor"  OR  "Receptor, 

Adenosine"  OR  "Receptor, Adenosine"  OR  "P1 Purinoceptor"  OR  "Purinoceptor, P1"  

OR  "Receptors, Purinergic"  OR  "Receptors, Purine"  OR  "Purine Receptors"  OR  

"Purinoceptors"  OR  "Purinoceptor"  OR  "Purine Receptor"  OR  "Receptor, Purine"  OR  

"Purinergic Receptors"  OR  "Methyladenine Receptors"  OR  "Receptors, Methyladenine"  

OR  "Apyrase"  OR  "ADP Phosphohydrolase"  OR  "Phosphohydrolase, ADP"  OR  

"ADPase"  OR  "ATP-ADPase"  OR  "ATP ADPase"  OR  "ATP-Diphosphatase"  OR  "ATP 

Diphosphatase"  OR  "ATP Diphosphohydrolase"  OR  "Diphosphohydrolase, ATP"  OR  

"Adenosine Diphosphatase"  OR  "Diphosphatase, Adenosine"  OR  "Pyrophosphatases"  

OR  "Adenosine Triphosphate"  OR  "ATP"  OR  "Adenylpyrophosphate"  OR  "Adenosine 

Triphosphate, Magnesium Salt"  OR  "Magnesium Adenosine Triphosphate"  OR  

"MgATP"  OR  "Adenosine Triphosphate, Manganese Salt"  OR  "MnATP"  OR  

"Manganese Adenosine Triphosphate"  OR  "Adenosine Triphosphate, Chromium Salt"  OR  

"Adenosine Diphosphate"  OR  "Diphosphate, Adenosine"  OR  "ADP"  OR  "Adenosine 

Pyrophosphate"  OR  "Pyrophosphate, Adenosine"  OR  "Adenosine 5-Pyrophosphate"  OR  

"Adenosine 5 Pyrophosphate"  OR  "Adenosine Monophosphate"  OR  "AMP"  OR  

"Adenosine 5-Phosphate"  OR  "5-Phosphate, Adenosine"  OR  "Adenosine 5 Phosphate"  

OR  "Adenosine"  OR  "Uridine Triphosphate"  OR  "Triphosphate, Uridine"  OR  "UTP"  

OR  "Triphosphate, Magnesium Uridine"  OR  "Magnesium Uridine Triphosphate"  OR  

"Uridine Diphosphate"  OR  "Diphosphate, Uridine"  OR  "Uridine Pyrophosphate"  OR  

"Pyrophosphate, Uridine"  OR  "UDP"  OR  "Uridine monophosphate"  OR  

"Monophosphate, Uridine"  OR  "Uridine 5 Monophosphate"  OR  "5 Monophosphate, 

Uridine"  OR  "Uridine 5 Monophosphate"  OR  "Uridylic Acid"  OR  "UMP"  OR  
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"Purinergic system"  OR  "Ectonucleotidase"  OR  "NTPDase"  OR  "ARL 67156"  OR  

"CD39"  OR  "CD73"  OR  "ectonucleotidase inhibitor" )  AND  ( “cell death” OR “Death, 

Cell” OR “Pyroptosis” OR “Pyroptoses” OR “Pyroptotic Cell Death” OR “Cell Death, 

Pyroptotic” OR “Cell Deaths, Pyroptotic” OR “Death, Pyroptotic Cell” OR “Deaths, 

Pyroptotic Cell” OR “Pyroptotic Cell Deaths” OR “Caspase-1 Dependent Cell Death” OR 

“Caspase 1 Dependent Cell Death” OR “Inflammatory Apoptosis” OR “Apoptoses, 

Inflammatory” OR “Apoptosis, Inflammatory” OR “Inflammatory Apoptoses” OR “Classic 

Apoptosis” OR “Apoptosis, Classic” OR “Classic Apoptoses” OR “Programmed Cell 

Death, Type I” OR “Classical Apoptosis” OR “Apoptosis, Classical” OR “Apoptosis, 

Intrinsic Pathway” OR “Apoptoses, Intrinsic Pathway” OR “Intrinsic Pathway Apoptoses” 

OR “Intrinsic Pathway Apoptosis” OR “Apoptosis, Extrinsic Pathway” OR “Apoptoses, 

Extrinsic Pathway” OR “Extrinsic Pathway Apoptoses” OR “Extrinsic Pathway Apoptosis” 

OR “Caspase-Dependent Apoptosis” OR “Apoptosis, Caspase-Dependent” OR “Caspase 

Dependent Apoptosis” OR “Programmed Cell Death” OR “Cell Death, Programmed” OR 

“Necrosis” OR “Ferroptosis” OR “Oxytosis” OR “Parthanatos” OR “PARP-Dependent Cell 

Death” OR “Cell Death, PARP-Dependent” OR “PARP Dependent Cell Death” OR 

“PARP-1-Dependent Cell Death” OR “Cell Death, PARP-1-Dependent” OR “PARP 1 

Dependent Cell Death”  OR  "Cell Cycle"  OR  "Cell Cycles"  OR  "Cycle, Cell"  OR  

"Cycles, Cell"  OR  "Cell Division Cycle"  OR  "Cell Division Cycles"  OR  "Cycle, Cell 

Division"  OR  "Cycles, Cell Division"  OR  "Division Cycle, Cell"  OR  "Division Cycles, 

Cell"  OR  "S Phase Cell Cycle Checkpoints"  OR  "S Phase Checkpoint"  OR  "G1 Phase 

Cell Cycle Checkpoints"  OR  "M Phase Cell Cycle Checkpoints"  OR  "G2 Phase Cell 

Cycle Checkpoints"  OR  "Cell Cycle Checkpoints"  OR  "Cell Cycle Proteins"  OR  

"Resting Phase, Cell Cycle"  OR  "Synaptogenesis") AND (“Retinal Diseases” OR 

“Disease, Retinal” OR “Diseases, Retinal” OR “Retinal Disease” OR “Angioid Streaks” OR 

“Angioid Streak” OR “Streak, Angioid” OR “Streaks, Angioid” OR “Central Serous 

Chorioretinopathy” OR “Central Serous Chorioretinopathies” OR “Chorioretinopathies, 

Central Serous” OR “Chorioretinopathy, Central Serous” OR “Serous Chorioretinopathies, 

Central” OR “Serous Chorioretinopathy, Central” OR “Central Serous Retinopathy” OR 

“Central Serous Retinopathies” OR “Retinopathies, Central Serous” OR “Retinopathy, 

Central Serous” OR “Serous Retinopathies, Central” OR “Serous Retinopathy, Central” OR 

“Cone Dystrophy” OR “Cone Dystrophies” OR “Dystrophies, Cone” OR “Dystrophy, 

Cone” OR “Progressive Cone Dystrophy” OR “Cone Dystrophies, Progressive” OR “Cone 

Dystrophy, Progressive” OR “Dystrophies, Progressive Cone” OR “Dystrophy, Progressive 

Cone” OR “Progressive Cone Dystrophies” OR “Stationary Cone Dystrophy” OR “Cone 

Dystrophies, Stationary” OR “Cone Dystrophy, Stationary” OR “Dystrophies, Stationary 

Cone” OR “Dystrophy, Stationary Cone” OR “Stationary Cone Dystrophies” OR “Diabetic 

Retinopathy” OR “Diabetic Retinopathies” OR “Retinopathies, Diabetic” OR “Retinopathy, 

Diabetic” OR “Epiretinal Membrane” OR “Epiretinal Membranes” OR “Membrane, 

Epiretinal” OR “Membranes, Epiretinal” OR “Familial Exudative Vitreoretinopathies” OR 

“Exudative Vitreoretinopathy, Familial” OR “Vitreoretinopathy, Familial Exudative” OR 

“Familial Exudative Vitreoretinopathy” OR “X-Linked Familial Exudative 

Vitreoretinopathy” OR “X Linked Familial Exudative Vitreoretinopathy” OR “XL-FEVR” 

OR “Hypertensive Retinopathy” OR “Hypertensive Retinopathies” OR “Retinopathies, 

Hypertensive” OR “Retinopathy, Hypertensive” OR “Retinal Arterial Macroaneurysm” OR 

“Macroaneurysm, Retinal Arterial” OR “Retinal Arterial Macroaneurysms” OR “Retinal 

Arteriolar Macroaneurysm” OR “Arteriolar Macroaneurysm, Retinal” OR 

“Macroaneurysm, Retinal Arteriolar” OR “Retinal Arteriolar Macroaneurysms” OR 

“Retinal Macroaneurysm” OR “Macroaneurysm, Retinal” OR “Retinal Macroaneurysms” 

OR “Ruptured Retinal Arterial Macroaneurysm” OR “Leber Congenital Amaurosis” OR 

“Amauroses, Leber Congenital” OR “Congenital Amauroses, Leber” OR “Congenital 

Amaurosis, Leber” OR “Leber Congenital Amauroses” OR “Leber's Amaurosis” OR 

“Amauroses, Leber's” OR “Amaurosis, Leber's” OR “Leber Amaurosis” OR “Leber's 

Amauroses” OR “Lebers Amaurosis” OR “Leber Abiotrophy” OR “Abiotrophies, Leber” 
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OR “Abiotrophy, Leber” OR “Leber Abiotrophies” OR “Leber Congenital Tapetoretinal 

Degeneration” OR “Amaurosis, Leber Congenital” OR “Congenital Retinal Blindness” OR 

“Blindness, Congenital Retinal” OR “Blindnesses, Congenital Retinal” OR “Congenital 

Retinal Blindnesses” OR “Retinal Blindnesses, Congenital” OR “Congenital Amaurosis of 

Retinal Origin” OR “Heredoretinopathia Congenitalis” OR “Hereditary Retinal Aplasia” 

OR “Dysgenesis Neuroepithelialis Retinae” OR “Hereditary Epithelial Dysplasia of Retina” 

OR “Retinal Artery Occlusion” OR “Occlusion, Retinal Artery” OR “Occlusions, Retinal 

Artery” OR “Retinal Artery Occlusions” OR “Central Retinal Artery Occlusion” OR 

“Branch Retinal Artery Occlusion” OR “Susac Syndrome” OR “Syndrome, Susac” OR 

“Retinocochleocerebral Vasculopathy” OR “Retinocochleocerebral Vasculopathies” OR 

“Vasculopathies, Retinocochleocerebral” OR “Vasculopathy, Retinocochleocerebral” OR 

“Susac's Syndrome” OR “Susacs Syndrome” OR “Syndrome, Susac's” OR “Retinal 

Degeneration” OR “Degeneration, Retinal” OR “Degenerations, Retinal” OR “Retinal 

Degenerations” OR “Macular Degeneration” OR “Degeneration, Macular” OR “Macular 

Degenerations” OR “Maculopathy” OR “Maculopathies” OR “Macular Dystrophy” OR 

“Dystrophy, Macular” OR “Macular Dystrophies” OR “Age-Related Macular 

Degeneration” OR “Age Related Macular Degeneration” OR “Age-Related Macular 

Degenerations” OR “Macular Degeneration, Age-Related” OR “Macular Degeneration, 

Age Related” OR “Maculopathies, Age-Related” OR “Maculopathy, Age-Related” OR 

“Maculopathy, Age Related” OR “Age-Related Maculopathies” OR “Age Related 

Maculopathies” OR “Age-Related Maculopathy” OR “Age Related Maculopathy” OR 

“Retinal Drusen” OR “Drusen, Retinal” OR “Retinal Dystrophies” OR “Dystrophies, 

Retinal” OR “Dystrophy, Retinal” OR “Retinal Dystrophy” OR “Retinoschisis” OR 

“Retinoschises” OR “Retinoschisis, Degenerative” OR “Degenerative Retinoschises” OR 

“Degenerative Retinoschisis” OR “Retinoschises, Degenerative” OR “Retinoschisis, 

Juvenile, X-Linked” OR “Retinoschisis, Juvenile” OR “Juvenile Retinoschises” OR 

“Juvenile Retinoschisis” OR “Retinoschises, Juvenile” OR “Congenital X-Linked 

Retinoschisis” OR “Congenital X Linked Retinoschisis” OR “Congenital X-Linked 

Retinoschises” OR “Retinoschises, Congenital X-Linked” OR “Retinoschisis, Congenital 

X-Linked” OR “X-Linked Retinoschises, Congenital” OR “X-Linked Retinoschisis, 

Congenital” OR “Retinoschisis, Juvenile, X Chromosome-Linked” OR “X-Linked Juvenile 

Retinoschisis” OR “Juvenile Retinoschises, X-Linked” OR “Juvenile Retinoschisis, X-

Linked” OR “Retinoschises, X-Linked Juvenile” OR “Retinoschisis, X-Linked Juvenile” 

OR “X Linked Juvenile Retinoschisis” OR “X-Linked Juvenile Retinoschises” OR 

“Retinoschisis X-Linked Juvenile” OR “Retinoschisis, X-Linked” OR “Retinoschises, X-

Linked” OR “Retinoschisis, X Linked” OR “X-Linked Retinoschises” OR “X-Linked 

Retinoschisis” OR “X Linked Retinoschisis” OR “Retinal Detachment” OR “Detachment, 

Retinal” OR “Detachments, Retinal” OR “Retinal Detachments” OR “Retinal Pigment 

Epithelial Detachment” OR “Retinal Dysplasia” OR “Dysplasia, Retinal” OR “Dysplasias, 

Retinal” OR “Retinal Dysplasias” OR “Retinal Hemorrhage” OR “Hemorrhage, Retinal” 

OR “Retinal Hemorrhages” OR “Retinal Neoplasms” OR “Neoplasm, Retinal” OR “Retinal 

Neoplasm” OR “Retinal Tumors” OR “Retinal Tumor” OR “Tumor, Retinal” OR “Tumors, 

Retinal” OR “Neoplasms, Retinal” OR “Retinal Cancer” OR “Cancers, Retinal” OR 

“Retinal Cancers” OR “Cancer, Retinal” OR “Cancer of the Retina” OR “Retinoblastoma” 

OR “Retinoblastomas” OR “Neuroblastoma, Retinal” OR “Neuroblastomas, Retinal” OR 

“Retinal Neuroblastoma” OR “Retinal Neuroblastomas” OR “Glioma, Retinal” OR 

“Gliomas, Retinal” OR “Retinal Glioma” OR “Retinal Gliomas” OR “Eye Cancer, 

Retinoblastoma” OR “Cancer, Retinoblastoma Eye” OR “Cancers, Retinoblastoma Eye” 

OR “Eye Cancers, Retinoblastoma” OR “Retinoblastoma Eye Cancer” OR “Retinoblastoma 

Eye Cancers” OR “Glioblastoma, Retinal” OR “Glioblastomas, Retinal” OR “Retinal 

Glioblastoma” OR “Retinal Glioblastomas” OR “Sporadic Retinoblastoma” OR 

“Retinoblastoma, Sporadic” OR “Retinoblastomas, Sporadic” OR “Sporadic 

Retinoblastomas” OR “Familial Retinoblastoma” OR “Familial Retinoblastomas” OR 

“Retinoblastoma, Familial” OR “Retinoblastomas, Familial” OR “Hereditary 
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Retinoblastoma” OR “Hereditary Retinoblastomas” OR “Retinoblastoma, Hereditary” OR 

“Retinoblastomas, Hereditary” OR “Retinal Neovascularization” OR “Neovascularization, 

Retinal” OR “Sea Fan Neovascularization” OR “Neovascularization, Sea Fan” OR “Sea Fan 

Neovascularizations” OR “Optic Disc Neovascularization” OR “Optic Disc 

Neovascularizations” OR “Neovascularization, Optic Disc” OR “Optic Disk 

Neovascularization” OR “Disk Neovascularization, Optic” OR “Neovascularization, Optic 

Disk” OR “Optic Disk Neovascularizations” OR “Retinal Perforations” OR “Perforation, 

Retinal” OR “Perforations, Retinal” OR “Retinal Perforation” OR “Retinal Holes” OR 

“Hole, Retinal” OR “Holes, Retinal” OR “Retinal Hole” OR “Retinal Dialyses” OR 

“Dialyses, Retinal” OR “Retinal Dialyse” OR “Retinal Tears” OR “Retinal Tear” OR “Tear, 

Retinal” OR “Tears, Retinal” OR “Retinal Breaks” OR “Break, Retinal” OR “Breaks, 

Retinal” OR “Retinal Break” OR “Macular Holes” OR “Hole, Macular” OR “Holes, 

Macular” OR “Macular Hole” OR “Retinal Telangiectasis” OR “Retinal Telangiectases” 

OR “Telangiectases, Retinal” OR “Telangiectasis, Retinal” OR “Coats Disease” OR “Coats' 

Disease” OR “Coat Disease” OR “Retinal Vasculitis” OR “Vasculitis, Retinal” OR “Retinal 

Vein Occlusion” OR “Occlusion, Retinal Vein” OR “Retinal Vein Occlusions” OR “Vein 

Occlusion, Retinal” OR “Retinal Vein Thrombosis” OR “Retinal Vein Thromboses” OR 

“Vein Thrombosis, Retinal” OR “Thrombosis, Retinal Vein” OR “Central Retinal Vein 

Occlusion” OR “Branch Vein Occlusion” OR “Branch Vein Occlusions” OR “Occlusion, 

Branch Vein” OR “Vein Occlusion, Branch” OR “Retinal Branch Vein Occlusion” OR 

“Retinitis” OR “Neuroretinitis” OR “Chorioretinitis” OR “Chorioretinitides” OR 

“Cytomegalovirus Retinitis” OR “Cytomegaloviral Retinitis” OR “Retinitis, 

Cytomegaloviral” OR “Retinitis, Cytomegalovirus” OR “Retinal Necrosis Syndrome, 

Acute” OR “Acute Retinal Necrosis” OR “Acute Retinal Necroses” OR “Necroses, Acute 

Retinal” OR “Necrosis, Acute Retinal” OR “Retinal Necroses, Acute” OR “Retinal 

Necrosis, Acute” OR “Retinopathy of Prematurity” OR “Prematurity Retinopathies” OR 

“Prematurity Retinopathy” OR “Retrolental Fibroplasia” OR “Fibroplasia, Retrolental” OR 

“Fibroplasias, Retrolental” OR “Retrolental Fibroplasias” OR “Vitreoretinopathy, 

Proliferative”)) 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Seleção de artigos 

Com a utilização das chaves de busca montadas, as buscas nos bancos de dados feitas 

no dia 03 de julho de 2021 resultaram em 107 artigos científicos no período avaliado (janeiro 

de 2010 a dezembro de 2020). Após a detecção e deleção de duplicatas e realizada a primeira 

triagem (análise de títulos e resumos (abstracts)), 89 artigos foram excluídos. Assim, 18 artigos 

foram incluídos no estudo (Tabela 1). Os artigos foram ordenados de acordo com a temática, 

para melhorar organização na estrutura da revisão. 
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Tabela 2:  Artigos científicos incluídos do estudo 

Referência Título do artigo Autor Ano 

Artigo 1 

"Activation of P2X Receptors Induces 

Apoptosis in Human Retinal Pigment 

Epithelium" 

Yang e cols 2018 

Artigo 2 

“P2X7-pannexin-1 and amyloid b-induced 

oxysterol input in human retinal cell: Role in 

age-related macular degeneration?” 

Olivier e cols 2016 

Artigo 3 

“TLR-Independent and P2X7-Dependent 

Signaling Mediate Alu RNA-Induced NLRP3 

Inflammasome Activation in Geographic 

Atrophy” 

Kerur e cols 2013 

Artigo 4 
“Nucleoside reverse transcriptase inhibitors 

possess intrinsic antiinflamatory activity” 
Fowler e cols 2014 

Artigo 5 

“Dynamic Increase in Extracellular ATP 

Accelerates Photoreceptor Cell Apoptosis 

via Ligation of P2RX7 in Subretinal 

Hemorrhage” 

Notomi e cols 2013 

Artigo 6 

“Upregulation of P2RX7 in Cx3cr1-

Deficient Mononuclear Phagocytes Leads to 

Increased Interleukin-1B Secretion and 

Photoreceptor Neurodegeneration” 

 

Hu e cols 2015 

Artigo 7 

“Blood-retinal barrier protection against 

high glucose damage: the role of P2X7 

receptor” 

Platania e cols 2019 

Artigo 8 

“High glucose enhances intracellular Ca2+ 

responses triggered by purinergic 

stimulation in retinal neurons and 

micróglia” 

Pereira e cols 2010 
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Artigo 9 

“Ligation of CD40 in Human M¨uller Cells 

Induces P2X7 Receptor–Dependent Death of 

Retinal Endothelial Cells” 

Portillo e cols 2016 

Artigo 10 

“CD40 in Retinal Müller Cells Induces 

P2X7-Dependent Cytokine Expression in 

Macrophages/Microglia in Diabetic Mice 

and Development of Early Experimental 

Diabetic Retinopathy” 

Portillo e cols 2017 

Artigo 11 

“intravitreal injection of adenosine A2A 

receptor antagonist reduces 

neuroinflammation, vascular leakage and 

cell death in the retina of diabetic mice” 

Aires e cols 2019 

Artigo 12 

“Critical Involvement of Extracellular ATP 

Acting on P2RX7 Purinergic Receptors in 

Photoreceptor Cell Death” 

Notomi e cols 2011 

Artigo 13 

“P2X7 Receptor Activation Mediates Retinal 

Ganglion Cell Death in a Human Retina 

Model of Ischemic Neurodegeneration” 

Niyadurupola e 

cols 
2013 

Artigo 14 
“P2X7 receptor antagonists protect against 

N- jury in the rat retina” 
Sakamoto e cols 2015 

Artigo 15 

“Down-regulated miR-187 promotes 

oxidative stress-induced retinal cell 

apoptosis through P2X7 receptor” 

Zhang e cols 2018 

Artigo 16 

“Adenosine A2A receptor antagonists act at 

the hyperoxic phase to confer protection 

against retinopathy” 

Zhou e cols 2018 

Artigo 17 

“Blockade ofAdenosine A2A Receptor 

Protects Photoreceptors after Retinal 

Detachment by Inhibiting Inflammation and 

Oxidative Stress” 

Gao e cols 2020 

Artigo 18 

“Treatment with A2A receptor antagonist 

KW6002 and caffeine intake regulate 

microglia reactivity and protect retina 

against transient ischemic damage” 

Boia e cols 2017 
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6.2. Revisão 

6.2.1. Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) 

6.2.1.1. Participação das vias de cálcio 

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é a principal causa de perda 

irreversível da visão em idosos em países desenvolvidos, sendo capaz de afetar diversos tipos 

celulares na retina (Ferris e cols., 1984; Mitchell e cols., 2018). A partir dos danos observados, 

numerosos estudos tentam compreender os mecanismos moleculares envolvidos nessa 

patologia. 

O epitélio pigmentar da retina (EPR) é considerado um local de grande interesse nessa 

patologia, e já é de conhecimento geral que o ATP atua como uma molécula sinalizadora chave 

em vários processos celulares, incluindo a morte celular (Schwiebert & Zsembery, 2003). O 

receptor P2X7 também está envolvido na inflamação e no estresse oxidativo em muitos tipos 

de células, e já foi visto que a morte celular, a inflamação e o estresse oxidativo estão implicados 

na DMRI. Portanto, definir o papel do receptor P2X7 no EPR em condições fisiológicas e 

fisiopatológicas pode ter implicações importantes para a patogênese da DMRI. Visto isso, Yang 

e colaboradores (artigo 1) buscaram determinar se o ATP extracelular induz apoptose em EPR 

humano em cultura (Yang e cols., 2011). 

Primeiramente, através do uso de marcadores apoptóticos, Yang e colaboradores 

buscaram saber se a presença do ATP, agonista endógeno do receptor P2X, aumentava o 

número de células em apoptose em culturas de células do epitélio pigmentar humano. Em 

culturas tratadas com ATP, foi possível observar um aumento na intensidade de marcadores 

apoptóticos quando comparado ao controle. Esse efeito foi bloqueado pela administração do 

antagonista oxidado do P2X7 (oATP). O agonista exógeno seletivo do receptor P2X7, 3'-O-(4-

benzoyl) benzoyl-ATP (BzATP), também foi capaz de aumentar a apoptose, porém os 

antagonistas do receptor BBG, KN-62 e oATP revertem esse efeito (Yang e cols., 2011). 

O tratamento com BAPTA-AM, usado para diminuir os níveis intracelulares de cálcio, 

foi capaz de diminuir a apoptose induzida por ATP e BzATP, o que indica que o Ca2+ é um 

componente essencial para sinalização o via receptor P2X7 e continuação da cascata apoptótica. 

Em resumo, o estudo de Yang e colaboradores fornece a primeira evidência da presença do 

receptor P2X7 funcional em culturas de células do epitélio pigmentar humano e demonstra que 
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a ativação de receptores P2X, especialmente receptor P2X7, induz a sinalização de Ca2+ e 

apoptose nessas células (Yang e cols., 2011). 

6.2.1.2. Participação de oxisteróis 

Outra implicação da DMRI é o acúmulo de drusas, que são depósitos proteolipídicos 

extracelulares, colaborando para a perda da visão em estágios avançados da doença. Esses 

depósitos localizam-se entre o EPR e a membrana de Bruch (camada interna da coroide) e 

contém o peptídeo β-amiloide como componente principal (Buschini e cols., 2011). Diferentes 

oxisteróis foram encontrados em drusas humanas, o que sugere o envolvimento destes na 

DMRI. Além disso, a forma agregada de β-amiloide, é bem conhecida como um indutor de 

estresse oxidativo e morte celular (Bruban e cols., 2009; Gschwind & Huber, 1995). Somado a 

isso, o receptor purinérgico P2X7 foi relacionado à toxicidade do peptídeo β-amiloide em 

modelos de doença de Alzheimer e modelos de DMRI (McLarnon e cols., 2006; Parvathenani 

e cols., 2003). Assim, Olivier e colaboradores (artigo 2) objetivaram destacar a relação β-

amiloide/ oxisteróis e descrever o envolvimento do receptor P2X7-panexina-1 na toxicidade 

dos oxisteróis em culturas de células do EPR humano (Olivier e cols., 2016). 

Para isso, a forma agregada de β-amiloide foi incubada junto às culturas de epitélio 

pigmentar humano. Foi encontrada uma ligação entre a presença dos agregados do peptídeo β-

amiloide e os níveis de oxisteróis. Dois tipos de oxisteróis, o 25-OH e 7-KC parecem 

desempenhar um papel na patogênese da DMRI por meio da ativação de P2X7, porém somente 

o 25-OH provoca abertura de poros dependente de panexina na membrana celular. Essa abertura 

de poros estimulada pela panexina é importante no mecanismo patológico da doença, já que 

promove o extravasamento de ATP para o meio extracelular, e consequente ativação do receptor 

P2X7.  Assim, a toxicidade desse oxisterol ocorre de duas formas: aumento da atividade do 

receptor P2X7 e estresse oxidativo dependentes da panexina-1, e condensação de cromatina 

independente de panexina-1 (Olivier e cols., 2016). 

A relação potencial entre oxisteróis e β-amiloide na DMRI apoia a noção de que 

oxisteróis podem ser considerados como biomarcadores de degeneração da retina. 

Considerando o papel fundamental da ativação do receptor P2X7 na citotoxicidade dos 

oxisteróis, esse pode ser um alvo importante para o desenvolvimento de tratamentos para essa 

doença (Figura 6) (Olivier e cols., 2016). 
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Figura 6: Interações entre a proteína β-amilóide e oxisteróis na degeneração da retina via receptor 

P2X7. Nas células da retina, os oxisteróis levam à formação da proteína β-amilóide e vice-versa. 7-KC ativa o 

receptor P2X7 levando à necrose e estresse oxidativo, e 25-OH ativa o receptor P2X7 e P2X7-panexina-1 levando 

à condensação da cromatina e estresse oxidativo, todos envolvidos na degeneração da retina. Esquema modificado 

de OLIVIER e cols., 2015. 

 

6.2.1.3. Participação do RNA Alu 

A atrofia geográfica (AG) é uma forma avançada de degeneração macular relacionada 

à idade, caracterizada pela perda central da visão devido a áreas confluentes de perda do epitélio 

pigmentado da retina (EPR) e degeneração dos fotorreceptores sobrejacentes (Buschini e cols., 

2011). A enzima de processamento DICER1 é especificamente reduzida no EPR nos olhos com 

atrofia geográfica, já que seu bloqueio resulta em um aumento abundante de transcritos de RNA 

Alu (um retroelemento endógeno que requer transcriptase reversa para seu ciclo de vida), que 

por sua vez promove a morte celular do EPR (Kaneko e cols., 2011).  

Estudos mais recentes identificaram que a citotoxicidade do RNA Alu no EPR é 

mediada pela ativação do inflamassoma NLRP3 (Tarallo e cols., 2012), e já foi observado que 

as espécies reativas de oxigênio (ROS) e o receptor P2X7 estão envolvidos nesse processo em 

outros sistemas (Bartlett e cols., 2013; Cruz e cols., 2007). Portanto, Kerur e colaboradores 

(artigo 3) investigaram se a sinalização do P2X7 também estava envolvida na ativação do 
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inflamassoma NLRP3 induzida por RNA Alu, com experimentos feitos em culturas de células 

do epitélio pigmentar da retina humana e de camundongos (Kerur e cols., 2013). 

Após a transfecção do RNA Alu para os meios de cultura contendo as células de 

interesse, foi visto que a sinalização de NF-kB e a ativação de P2X7 desempenham papéis 

importantes na iniciação e ativação do inflamassoma induzida por RNA Alu e na degeneração 

EPR (Figura 7). Os autores sugeriram também, a partir de culturas de células de camundongos 

knockout para o receptor P2X7, que esse receptor é um intermediário essencial na ativação 

induzida por RNA Alu do inflamassoma NLRP3 e consequente degeneração do EPR. Isso 

sugere que manipular essa via pode ser uma estratégia útil para o desenvolvimento de drogas 

para o tratamento de atrofia geográfica (Kerur e cols., 2013). 

 

Figura 7: Representação esquemática da via de ativação do NLRP3 dependente do receptor P2X7. o 

RNA Alu, através do receptor P2X7 ou pela ativação direta do NF-KB controla a preparação e ativação do 

inflamassoma NLRP3 e da IL-18. A identificação desses eventos de sinalização chave fornece os mecanismos da 

ativação do inflamassoma NLRP3 e da sinalização de Myd88 induzida por IL-18 que levaria ao desenvolvimento 

da Atrofia Geográfica. Esquema modificado de KERUR e cols., 2013. 
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Em total consonância com esses resultados, Fowler e colaboradores (artigo 4) também 

investigaram a relação entre o receptor purinérgico P2X7 e a DMRI induzida por RNA Alu. 

Esse artigo levou como base o que foi demonstrado anteriormente, que o RNA derivado de Alu 

ativa o inflamassoma NLRP3, via receptor P2X7, para causar morte celular do epitélio 

pigmentar da retina na atrofia geográfica (Kerur e cols., 2013). Como o RNA Alu requer 

transcriptase reversa para seu ciclo de vida, foi proposta a utilização de inibidores da 

transcriptase para uma definição de outras alternativas terapêuticas para a doença (Fowler e 

cols., 2014).  

Após injeção de RNA Alu ou transfecção em culturas de células do epitélio pigmentar 

da retina humana e de camundongos, foi visto que o RNA Alu é citotóxico, pois ativa a caspase-

1 e ativa o IRAK4 (quinase 4 associada ao receptor de interleucina-1, cuja fosforilação nesses 

casos leva à degeneração do epitélio pigmentar). O Alu e o LPS, um composto bacteriano 

conhecido por ativar vias inflamatórias, ativam o inflamossoma NLRP3 via ativação do 

receptor P2X7. O d4T (inibidor da transcriptase reversa - NRTI) atua de forma protetora, 

impedindo a ativação da caspase-1 e a fosforilação do IRAK4. Vários NRTIs aprovados e 

clinicamente relevantes, incluindo lamivudina (3TC) e abacavir (ABC), impediram a ativação 

da caspase-1, e o efeito do inflamassoma de NLRP3, induzido pelo RNA Alu. Os NRTIs foram 

eficazes em modelos de camundongo de atrofia geográfica, neovascularização coroidal, doença 

do enxerto contra hospedeiro e inflamação estéril do fígado.  Essas descobertas sugerem que os 

NRTIs são boas ferramentas para a confecção de drogas em doenças induzidas por P2X7 

(Fowler e cols., 2014). 

 

6.2.1.4. Crescimento vascular anormal 

Na forma neovascular da Degeneração Macular Relacionada à Idade, a perda visual 

severa ocorre comumente como resultado da invasão de vasos sanguíneos anormais da 

circulação coroidal, ou seja, neovascularização coroidal (NVC), que induz dano irreversível à 

retina sobrejacente. A NVC ocorre principalmente devido à desregulação na produção de 

fatores de crescimento endotelial na rede vascular da retina. O estágio mais crucial de 

deficiência visual grave é a perda de fotorreceptores devido ao desenvolvimento de NVC e 

eventos relacionados, como hemorragia sub-retiniana ou descolamento retiniano (Grossniklaus 

& Green, 2004). 
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A degeneração de fotorreceptores envolve a ativação de várias vias de sinalização de 

morte celular regulada que podem constituir potenciais alvos terapêuticos. O ATP já foi 

descoberto como um importante mensageiro extracelular que pode contribuir para a sinalização 

letal (Dubyak & el-Moatassim, 1993). Assim, Notomi e colaboradores (artigo 5) formularam a 

hipótese de que o ATP atuando via receptor P2X7 está envolvido na patogênese da perda de 

fotorreceptores em hemorragia sub-retiniana. 

Os resultados sugerem que os níveis de ATP no espaço sub-retiniano podem ser 

potencialmente maiores do que aqueles detectados no vítreo, porque o ATP extracelular se 

difunde para a cavidade vítrea a partir do espaço sub-retiniano. A partir da análise da morte 

celular em culturas de retinas primárias in vitro e em um modelo de hemorragia sub-retiniana 

in vivo, observou-se que uma concentração de 1mM de ATP desencadeou um processo 

apoptótico em células fotorreceptoras por meio de ligação ao receptor P2X7, enquanto o uso de 

um inibidor seletivo do receptor P2X7 (Brilliant Blue G (BBG)) foi capaz de impedir esse 

efeito. Esses resultados indicam que o ATP extracelular pode desencadear a apoptose das 

células fotorreceptoras via maquinaria dependente do receptor P2X7. Assim, é mostrado que a 

inibição farmacológica do receptor P2X7 com o BBG pode resultar em neuroproteção de 

fotorreceptores em casos de hemorragia sub-retiniana (Notomi e cols., 2013). 

O estudo sugere ainda que patologias neurodegenerativas graves semelhantes, como 

hemorragia subaracnoide ou hemorragia intracerebral, podem estar relacionadas a elevações no 

ATP extracelular. Desta forma, antagonistas do receptor P2X7 incluindo BBG podem ter um 

efeito terapêutico neuroprotetor em doenças da retina, bem como em doenças do Sistema 

Nervosos Central com ATP extracelular excessivo. 

 

6.2.1.5. Infiltração e acúmulo de fagócitos mononucleares 

Também focando no dano aos fotorreceptores em casos de DMRI, Hu e colaboradores 

(artigo 6) relacionaram essa doença com a infiltração e acúmulo crônico de fagócitos 

mononucleares, (Hu e cols., 2015), que em excesso levam à degeneração neuronal (Cardona e 

cols., 2006). Também já foi visto que a deficiência em Cx3cr1, uma receptor transmembrana 

de quimiocinas envolvido na adesão e migração de leucócitos, leva ao acúmulo de fagócitos 

mononucleares, porém o mecanismo pelo qual isso ocorre ainda não havia sido bem elucidado 

(Hu e cols., 2015).  
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A partir do isolamento de monócitos derivados da medula óssea que são recrutados para 

o sítio inflamatório, foi avaliado, através de citometria de fluxo, os níveis de expressão do 

receptor P2X7 nessas células. O estudo confirmou que o acúmulo de fagócitos mononucleares 

em casos de deficiência em Cx3Cr1 leva a uma maior expressão do receptor P2X7 nestas 

células. Os autores observaram que, nessas situações, os receptores P2X7 provocam a abertura 

de poros dependentes de panexina e liberam ATP para o meio externo. Esse ATP então, a partir 

do receptor P2X7, é capaz de ativar inflamossomas que, por sua vez, são responsáveis pela 

maturação e liberação da interleucina-1 β (IL-1 β), responsáveis pela citotoxicidade e aumento 

de morte celular em fotorreceptores. Isso foi confirmado através do ensaio de ELISA, em que 

os níveis de IL-1β encontram-se aumentados em casos de deficiência em Cx3Cr1 (Hu e cols., 

2015). 

Para testar se a inibição do receptor P2X7 tem efeito protetor contra a morte, foi 

realizada a injeção intravítrea de BBG, um inibidor seletivo do receptor P2X7. O ensaio de 

TUNEL mostrou que o número de células apoptóticas na camada de fotorreceptores foi 

reduzido após administração de BBG em casos de deficiência em Cx3Cr1. Imunomarcação com 

Iba-1 para quantificar microglia reativa associada à inflamação mostrou que a injeção 

intravítrea de BBG foi capaz de proteger contra a inflamação nesses casos.  

Os inibidores do receptor P2X7, portanto, podem ser um alvo terapêutico promissor 

para inibir a expansão da lesão em casos de Degeneração Macular, pois pode prevenir a morte 

de células do EPR, e os inibidores de IL-1β e P2X7 podem ajudar a prevenir a perda de 

fotorreceptores associada à inflamação (Hu e cols., 2015). 

 

6.2.2. Retinopatia Diabética 

6.2.2.1. Danos à barreira hemato-retiniana 

A retinopatia diabética é uma complicação grave do diabetes mellitus. A quebra da 

barreira hemato-retiniana (BHR) é uma marca registrada da retinopatia diabética, bem como de 

outras doenças oculares (Klaassen e cols., 2013). A retina humana contém duas BHRs, a interna 

e a externa, incluindo células endoteliais e células do epitélio pigmentar da retina, 

respectivamente (Díaz-Coránguez e cols., 2017). A manutenção da estrutura fisiológica das 

células da retina requer interações célula a célula complexas. Essas interações ocorrem nos 
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locais de contato especiais chamados junções celulares, que incluem tight junctions (TJs), 

junções aderentes (JAs) e junções comunicantes (JCs) (Farquhar e cols, 1963).  

Sabendo isso, Platania e colaboradores (artigo 7) testaram a hipótese de que a ativação 

do receptor P2X7 contribui para a degradação da porção interna do BHR, interferindo também 

na integridade da barreira endotelial, por meio do rompimento das TJs entre as células 

endoteliais de retinas humanas, em ambiente com altas concentrações de glicose (Platania e 

cols., 2019). Através do uso do programa GEO2R de bioinformática, usado para identificar 

genes expressos diferencialmente entre dois grupos, a expressão do receptor P2X7 foi medido 

em culturas de células endoteliais de retinas humanas. A expressão do receptor P2X7 sofreu 

um aumento significativo, induzido tanto pela alta concentração de glicose quanto pelo agonista 

BzATP, quando comparado com o controle. Além disso, a alta de glicose induziu a ativação e 

liberação da citocina pró-inflamatória IL-1β via ativação do receptor P2X7 em células 

endoteliais de retinas humanas. A exposição à glicose também causou uma diminuição na 

viabilidade das células endoteliais e um dano à BHR (Platania e cols., 2019).  

Também foi visto, através da realização do ensaio de resistência elétrica transendotelial 

(TEER) para medição da integridade da membrana celular e das interações célula a célula, que 

o bloqueio do receptor P2X7 com o fármaco JNJ47965567 foi capaz de proteger as células 

endoteliais da retina contra o dano induzido pelas altas concentrações de glicose e protegeu a 

barreira sanguínea retiniana. Além disso, o tratamento com JNJ47965567 diminuiu 

significativamente a expressão e a liberação de IL-1β, induzida por alta de glicose. Esses 

achados sugerem que o receptor P2X7 desempenha um papel importante para regular a 

integridade da barreira sanguínea retiniana, e o bloqueio deste receptor foi útil para neutralizar 

o dano provocado pela alta concentração glicose nas células endoteliais da retina (Figura 8). 

Assim, o uso de antagonistas do receptor P2X7 podem ser úteis no tratamento da retinopatia 

diabética (Platania e cols., 2019). 
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Figura 8: A ativação do receptor P2X7 é prejudicial para a integridade da barreira hemato-retiniana. 

A expressão do receptor P2X7 em casos de hiperglicemia encontra-se aumentada nas células endoteliais da retina, 

e a presença do agonista desse receptor é capaz de ativar inflamossomas que aumentam a transcrição da citocina 

IL-1β. Essa resposta celular pró-inflamatória compromete a barreira hemato-retiniana. A inibição do receptor 

P2X7, por outro lado, impede os efeitos prejudiciais causados pela alta concentração de agonistas extracelulares. 

Esquema modificado de Platania e cols., 2015. 

 

6.2.2.2. Participação dos receptores P2X em retinas hiperglicêmicas 

A exposição de longo prazo à alta concentração de glicose, considerada o principal fator 

no desenvolvimento da retinopatia diabética, já demonstrou afetar os níveis extracelulares de 

ATP em culturas de células da retina (Costa e cols., 2009). Além disso, o ATP pode atuar como 

neurotransmissor na retina (Santos e cols., 1999; Ward e cols., 2008), e por meio da ativação 

de receptores de membrana plasmática pode aumentar a concentração de cálcio intracelular. 

Alguns dos mediadores inflamatórios e neurotransmissores excitatórios observados na morte 

neuronal em retinas diabéticas são liberados em resposta a um aumento na concentração de 

Ca2+ intracelular. Considerando isso, Pereira e colaboradores (artigo 8) buscaram investigar se 

a exposição de células retinianas de ratos cultivadas sob elevados níveis de glicose poderia 

alterar a função dos receptores P2X (Pereira e cols., 2010). 
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Nesse estudo, através do ensaio de Western Blot, foi visto que culturas de retinas de 

ratos expostas à alta concentração de glicose, foram encontradas as seguintes subunidades do 

receptor P2X: P2X2, P2X3 e P2X7, porém estes não sofreram qualquer alteração significativa 

em seu conteúdo quando comparadas ao controle. Vale ressaltar que nessas retinas o receptor 

P2X4 foi afetado pela alta concentração de glicose, tendo sua expressão diminuída. 

Através do ensaio Fura-2 (corante usado para marcação do cálcio intracelular) foi 

mostrado que as concentrações de cálcio intracelular desencadeadas pela estimulação de 

receptores P2 são aumentadas em células retinianas de ratos cultivadas em altas concentrações 

de glicose, em um modelo usado para simular as condições hiperglicêmicas observadas na 

diabetes. Também usando-se o Fura-2, notou-se uma diferença no padrão de concentração de 

Ca2+ baseado no tipo celular. Nos neurônios da retina, o aumento da concentração de Ca2+ 

intracelular foi principalmente devido ao influxo de Ca2+ através de canais de cálcio sensíveis 

à voltagem.  Já nas células microgliais, o influxo de Ca2+ ocorreu principalmente através dos 

canais do receptor P2X, embora houvesse também um componente menor do aumento da 

concentração de Ca2+ intracelular dependente de liberação de cálcio dos estoques intracelulares. 

(Pereira e cols., 2010). 

Essas respostas aumentadas de cálcio podem ser responsáveis pelo aumento da liberação 

de neurotransmissores e / ou mediadores inflamatórios encontrados nas retinas diabéticas e, 

portanto, contribuir para a morte celular neural da retina detectada nos estágios iniciais da 

retinopatia diabética. Uma vez que o cálcio intracelular tem um papel fundamental na morte 

celular, a inibição de alguns receptores purinérgicos pode exercer efeitos protetores contra a 

disfunção ou degeneração das células neurais da retina e, portanto, os receptores P2 podem se 

tornar um alvo terapêutico potencial para o tratamento dos estágios iniciais da retinopatia 

diabética. 

6.2.2.3. Envolvimento do cluster de diferenciação 40 (CD40) 

A degeneração dos capilares são uma marca registrada da retinopatia diabética precoce. 

Eles são o resultado da perda de células endoteliais retinianas e pericitos (células perivasculares 

essenciais na manutenção das funções metabólicas, mecânicas e de sinalização nos microvasos) 

(Mizutani e cols., 1996). O cluster de diferenciação 40 (CD40) é necessário para a degeneração 

capilar da retina em camundongos diabéticos, um processo mediado pela morte das células 

endoteliais da retina (Portillo e cols., 2014). No entanto, a ligação de CD40 em células 

endoteliais normalmente não induz a morte celular, provavelmente porque o CD40 ativa os 
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sinais de pró-sobrevivência mediados por PI3K / Akt  (Deregibus e cols., 2003; Scherl e cols., 

2002). Assim, Portillo e colaboradores (artigo 9) objetivaram identificar um mecanismo pelo 

qual o CD40 desencadeia a morte celular programada, em culturas de células endoteliais de 

retinas humanas, e abordar essa contradição aparente (Portillo e cols., 2016). 

A administração do ligante do CD40 em culturas primárias de células endoteliais da 

retina humanas não alterou significativamente a porcentagem de células apoptóticas. Vista a 

íntima ligação entre essas células e a Glia de Müller, buscou-se determinar se as gliais de Müller 

influenciariam indiretamente na deflagração da morte celular mediada por CD40. Os resultados 

demonstraram que o CD40 não exerce seus efeitos diretamente nas células endoteliais, mas sim 

na glia de Müller circulante. Também foi visto, através de medição de citocinas pelo ensaio de 

ELISA, que o CD40 também não provocou a secreção de IL-β ou TNF-α. Na verdade, as glias 

de Müller estimuladas por CD40 liberam ATP para o meio extracelular. Através da realização 

de um qPCR, notou-se que o CD40 também regulou positivamente a expressão do receptor 

P2X7 na superfície de células endoteliais, tornando-as suscetíveis ao processo de morte celular 

mediado por ATP/ P2X7.  

Para obtenção de resultados in vivo, os autores utilizaram um modelo de diabetes 

induzida em camundongos. Através da realização de um PCR em tempo real após ativação do 

CD40, concluíram que esses animais regularam positivamente P2X7 na retina de uma maneira 

dependente de CD40 quando comparados ao controle. Por fim, a inibição do receptor P2X7 

(com o A-438079) provocou uma diminuição na morte celular das células endoteliais da retina 

(Portillo e cols., 2016). 

Em resumo, esses estudos descobriram um mecanismo pelo qual o CD40 aumenta a 

morte celular das células endoteliais da retina e sugere que a sinalização do CD40 nas células 

de Müller pode ser um contribuinte importante para a lesão vascular na retinopatia diabética. A 

expressão de CD40 foi responsável pela secreção de ATP para o meio extracelular, favorecendo 

uma maior ativação do receptor P2X7. O aumento da morte celular programada acompanha 

esses distúrbios e o receptor P2X7 é constantemente visto como patogênico nessas doenças 

(Piscopiello e cols., 2013). Os achados podem ser relevantes para outras doenças causadas pelo 

CD40, como aterosclerose e doença inflamatória intestinal. Assim, novas terapias podem ser 

desenvolvidas para tratamentos dessas doenças: o bloqueio do CD40 ou do receptor P2X7 

podem se mostrar como alternativas eficazes no tratamento da retinopatia diabética (Portillo e 

cols., 2016). 
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Evidências crescentes indicam que a inflamação crônica é importante para o 

desenvolvimento da retinopatia diabética (Frank, 1995; Tang & Kern, 2011). O TNF-α e a IL-

1β são moléculas pró-inflamatórias reguladas positivamente nesta doença (Yang e cols., 2009). 

Além dos macrófagos/ microglia, as glias de Müller (a principal macroglia da retina) tornam-

se disfuncionais no diabetes e contribuem para o desenvolvimento da retinopatia diabética. 

Visto que a deficiência de CD40 prejudica esse processo e previne a retinopatia diabética 

(Portillo, Greene, e cols., 2014; Portillo, Schwartz, e cols., 2014), Portillo e colaboradores 

(artigo 10) buscaram elucidar os mecanismos pelos quais essa resposta ocorre (Portillo e cols., 

2017). 

O estudo realizado evidenciou, através da realização de PCR em tempo real, um 

aumento na expressão de CD40 pela glia de Müller em um modelo de retinopatia diabética em 

camundongos. Adicionalmente, foi visto que a ligação de CD40 na glia de Müller desencadeou 

a liberação de ATP dependente de fosfolipase C. Essa liberação provocou a ativação dos 

receptores P2X7, resultando na liberação de TNF- α e IL-1β por macrófagos. Para melhor 

comprovar a atuação do receptor P2X7 nesse processo, os camundongos que não expressam o 

receptor P2X7 e os camundongos tratados com um inibidor de P2X7 foram protegidos do 

aumento na concentração de TNF- α, IL-1β, ICAM-1 e NOS2 induzida por diabetes, evitando 

assim o processo inflamatório e a morte celular (Portillo e cols., 2014). 

 Os efeitos observados são relevantes in vivo porque o TNF- α é regulado positivamente 

na microglia/ macrófagos de camundongos diabéticos que expressam CD40 em glias de Müller 

e os camundongos tratados com BBG (inibidor do receptor P2X7) são protegidos da regulação 

positiva induzida por diabetes de TNF- α e IL-1β. Essa proteção evita o processo inflamatório 

que normalmente acompanha a liberação dessas citocinas, aliviando os efeitos patológicos da 

retinopatia diabética. Assim, esse estudo indica que o CD40 na glia de Müller é suficiente para 

regular positivamente os marcadores inflamatórios da retina. Além disso, o CD40 parece 

promover retinopatia diabética experimental e as glias de Müller orquestram as respostas 

inflamatórias em células mieloides por meio de uma via CD40-ATP-P2X7 (Portillo e cols., 

2014). 
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6.2.2.4. Potencial terapêutico do receptor A2A 

A retinopatia diabética é uma das principais complicações do diabetes mellitus e uma 

das principais causas de cegueira. A patogênese da retinopatia diabética é acompanhada por 

inflamação crônica de baixo grau. A adenosina é um neuromodulador do sistema nervoso 

central que exerce suas ações por meio da ativação de seus quatro receptores: A1, A2A, A2B e 

A3. Alguns relatos demonstram que a resposta das células microgliais pode ser alterada por 

antagonistas do receptor A2A em diferentes doenças cerebrais e retinais (Boia e cols., 2016; Liu 

e cols., 2016). Sendo assim, Aires e colaboradores (artigo 11) buscaram saber se o bloqueio do 

receptor A2A pode conferir proteção à retina por meio da modulação da reatividade da microglia 

(Aires e cols., 2019). 

Através do uso de imunomarcadores específicos, observou-se que o número de 

microglias reativas esteve aumentado na retina de camundongos em um modelo de diabetes 

induzida. A injeção intravítrea de SCH 58261, o antagonista do receptor A2A, diminuiu 

significativamente a reatividade microglial nas retinas de animais diabéticos. O ensaio de 

ELISA confirmou que, acompanhado à essa diminuição na atividade microglial, o tratamento 

com o antagonista do receptor A2A foi capaz de diminuir os níveis das citocinas TNF e IL-1β, 

demonstrando também capacidade de controlar processos inflamatórios (Aires e cols., 2019)..  

Além desses resultados, a injeção de SCH 58261 foi capaz de diminuir os níveis de 

espécies reativas de oxigênio. O ensaio de TUNEL confirmou o potencial neuroprotetor desse 

inibidor, demonstrado na queda de células apoptóticas na retina de camundongos in vivo, sendo 

que o impedimento da morte celular preservou a espessura do tecido retiniano. Por fim, 

tratando-se dos danos vasculares característicos da Retinose Diabética, foi visto que a inibição 

do receptor A2A contribui para a preservação da integridade na barreira hemato-retiniana. Todos 

esses dados demonstram o potencial terapêutico dos antagonistas do receptor A2A para o 

tratamento da retinopatia diabética (Aires e cols., 2019)..  

 

6.2.3. Degeneração de Fotorreceptores 

A degeneração dos fotorreceptores envolve a ativação de várias vias de morte celular 

que podem constituir potenciais alvos terapêuticos, sendo que uma alternativa para a inibição 

das vias de morte consiste em interceptar da morte, como por exemplo a ativação de caspases. 

Dentre os sete receptores P2X de mamíferos, o receptor P2X7 possui a maior afinidade para o 
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ATP (Dubyak & el-Moatassim, 1993). Assim, o ATP extracelular pode induzir a morte celular 

apoptótica e/ ou necrótica, agindo sobre receptor P2X7 (Ferrari e cols., 1999). Levando em 

conta a possibilidade terapêutica dos inibidores do receptor P2X7 (como o Brillant Blue G) 

(McLarnon e cols., 2006; Peng e cols., 2009), Notomi e colaboradores (artigo 12) decidiram 

investigar as implicações patogênicas do receptor P2X7 na perda patológica de fotorreceptores 

em camundongos, bem como a utilidade terapêutica do BBG neste contexto (Notomi e cols., 

2011). 

Através da administração de ATP ou do o BzATP (agonista específico do receptor 

P2X7) em culturas primárias de células da retina de camundongos, foi visto que a estimulação 

do receptor P2X7 com esses ligantes poderia mediar diretamente a via de morte celular em 

fotorreceptores. A inibição do receptor P2X7 com BBG ou KN-62 foi capaz de impedir a morte 

celular dos fotorreceptores, confirmando o papel desse receptor purinérgico nesse processo. 

Também foi demonstrada a via seguida após ativação do receptor P2X7, em que a morte celular 

dos fotorreceptores ocorreu através do influxo de cálcio (observado através do uso do marcador 

de cálcio Fluo-4 AM) e ativação da caspase-8, sugerindo um mecanismo potencial para uma 

via extrínseca mediada pelo receptor P2X7 (Notomi e cols., 2011). 

Injeções intravítreas de BzATP administrados em camundongos mostraram que esse 

agonista específico do receptor P2X7 têm o potencial de induzir a morte celular da retina in 

vivo. A inibição do receptor P2X7 mostrou-se eficaz em prevenir a morte celular e preservar 

fotorreceptores. Além disso, o bloqueio do receptor P2X7 inibe de forma indireta as caspases 

da via de morte celular mitocondrial em culturas de células da retina. Juntos, esses resultados 

esclarecem alguns dos mecanismos de morte celular induzidos pela ligação do ATP ao receptor 

P2X7 e como os antagonistas, sobretudo o BBG, tem claros efeitos terapêuticos relevantes que 

podem ser transpassados para outros modelos de doenças neurodegenerativas, tendo potencial 

neuroprotetor que também se aplica aos fotorreceptores (Notomi e cols., 2011). 

 

6.2.4. Glaucoma 

6.2.4.1. Danos induzidos por isquemia 

Como uma condição neurodegenerativa crônica, o glaucoma é caracterizado pela perda 

de células ganglionares da retina, resultando em neuropatia óptica progressiva e consequente 

perda de campo visual. A redução do fluxo sanguíneo para a região do nervo óptico e a 
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consequente isquemia foi sugerida como um mecanismo de morte das células ganglionares no 

glaucoma (Caprioli & Coleman, 2010; Osborne, 2010).  

Atualmente, há um interesse considerável em relação ao receptor P2X7 na mediação da 

neurodegeneração, com evidências crescentes indicando seu papel em doenças crônicas (Skaper 

e cols., 2010; Takenouchi e cols., 2010). Alguns estudos também forneceram evidências de que 

o receptor P2X7 pode ter um papel na morte induzida no glaucoma (Hu e cols., 2010; Resta e 

cols., 2007; Zhang e cols., 2005). Levando isso em conta, Niyadurupola e colaboradores (artigo 

13) buscou determinar se a estimulação da morte na camada de células ganglionares induzida 

por isquemia é mediada por P2X7 na retina humana (Niyadurupola e cols., 2013). 

Como resultado, foi visto que a estimulação do receptor P2X7 pelo agonista seletivo 

BzATP induziu a morte celular em células da camada ganglionar em culturas organotípicas de 

retinas humanas, que foi inibida pelo inibidor do receptor P2X7 (BBG). Além disso, a isquemia 

provocada às células em cultura levou à perda das células ganglionares da retina e esse efeito 

também foi inibido pelo BBG, o que sugere a participação do receptor P2X7 na degeneração 

observada. Por fim, foi possível localizar o receptor P2X7 nas camadas plexiforme externa e 

interna da retina, sendo que as células ganglionares também expressaram o mRNA para 

codificação da proteína do receptor P2X7 (Niyadurupola e cols., 2013).  

Todos esses dados confirmam a grande importância desse receptor purinérgico na retina 

e sua relação com o glaucoma, já a estimulação do receptor P2X7 pode mediar a morte das 

células ganglionares da retina e que esse mecanismo desempenha um papel na 

neurodegeneração induzida por isquemia na retina humana. Além disso, fica claro o potencial 

terapêutico dos inibidores do receptor P2X7, com objetivo de impedir a morte celular 

(Niyadurupola e cols., 2013). 

 

6.2.4.2. Dano induzido por NMDA 

Sabe-se que a estimulação do receptor de glutamato pelo excesso de glutamato durante 

a hipóxia (David e cols., 1988) e a isquemia-reperfusão (Louzada‐Junior e cols., 1992) é tóxica 

para os neurônios. A ativação do receptor de ácido N-metil-D-aspártico (NMDA), um subtipo 

de receptor de glutamato, é seguida por um grande influxo de Ca2+. Esse excesso de Ca2+ 

intracelular está predominantemente envolvido nos processos de excitotoxicidade neuronal e é 

considerado um dos mecanismos de morte celular neuronal induzida pelo glaucoma (Kuehn e 
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cols., 2005). Além disso, alguns estudos também sugeriram que o receptor P2X7 desempenha 

um papel na morte de células ganglionares da retina induzida por alta pressão ocular (Reigada 

e cols., 2008; Resta e cols., 2007; Zhang e cols., 2007). Então, Sakamoto e colaboradores (artigo 

14), buscaram examinar o papel dos receptores P2X7 na lesão retiniana induzida por NMDA 

em ratos in vivo (Sakamoto e cols., 2015). 

Os resultados obtidos no estudo demonstram que, como esperado, a injeção intravítrea 

do agonista do receptor P2X7 (BzATP) induz morte celular na retina de ratos, efeito esse que 

foi impedido pela administração dos antagonistas do receptor (A438079 e Brillant Blue G). 

Após essa confirmação, foi avaliado se o receptor NMDA produz seus efeitos tóxicos através 

desse receptor. As injeções dos inibidores do receptor P2X, A438079 e BBG, foram capazes de 

reduzir os efeitos deletérios do NMDA, diminuindo o número de células apoptóticos em casos 

de glaucoma induzido através do receptor NMDA, confirmando o efeito neuroprotetor desses 

fármacos na retina contra a toxicidade do glutamato. Por fim, foi feita a técnica de imuno-

histoquímica para determinar o padrão de distribuição do receptor P2X7 nas retinas de ratos. 

Os resultados indicaram que os receptores P2X7 foram expressos na região somática de RGCs 

que tinham núcleos marcados com DAPI na camada de células ganglionares e nas camadas 

plexiformes interna e externa. (Sakamoto e cols., 2015).  

Esses resultados, então, mostraram pela primeira vez que a ativação do receptor P2X7 

está, pelo menos em parte, envolvida na lesão da retina induzida por NMDA. Em suma, os 

autores do estudo demonstram a possibilidade de que os antagonistas do receptor P2X7 sejam 

eficazes na prevenção de doenças na retina causadas pela excitotoxicidade do glutamato 

(Sakamoto e cols., 2015). 

 

6.2.4.3. Participação do miR-187 

MicroRNAs (miRNAs) é uma classe de RNAs não codificantes que regula a transcrição 

e tradução de genes alvo interagindo com a região 3'- não traduzida do gene alvo (3'-UTR), 

mediando assim a patogênese de múltiplas doenças humanas (Martinez e cols, 2017). Estudos 

anteriores confirmaram que o miR-187 promoveu a sobrevivência das células ganglionares da 

retina e diminuiu a apoptose dessas células em cultura de células ganglionares humanas 

incubadas com TGF- β, sugerindo um papel protetor do miR-187 contra o glaucoma (Zhang e 

cols., 2015). Dado o papel do miR-187 e do receptor P2X7 no glaucoma, Zhang e colaboradores 
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(artigo 15) buscaram saber se existe uma correlação funcional entre miR-187 e o receptor P2X7 

na apoptose em um modelo de glaucoma induzido em cultura de células ganglionares da retina 

de camundongos (Zhang e cols., 2018). 

Os resultados mostraram que o estresse oxidativo induzido por pressão elevada nas 

células ganglionares da retina foi acompanhado por uma diminuição na expressão de miR-187 

e um aumento na expressão do receptor P2X7. Verificou-se também que o miR-187 regulou 

negativamente a expressão do receptor P2X7 em células ganglionares, e essa inibição foi capaz 

de inibir o estresse oxidativo e apoptose nessas células (Zhang e cols., 2018). Esses dados 

demonstraram que a sinalização do miR-187 / P2X7 está envolvida na apoptose das células da 

retina, pelo menos em parte, por meio da ativação do estresse oxidativo. Experimentos in vitro 

mostraram que tanto miR-187 quanto o receptor P2X7 foram regulados positivamente na retina 

de modelos de ratos com hipertensão ocular crônica (Zhang e cols., 2018). Assim, o miR-187 

e o receptor P2X7 prometem ser um novo alvo para prevenção e tratamento de doenças 

neurodegenerativas oftálmicas. 

 

6.2.5. Retinopatia da prematuridade (RDP) 

A retinopatia da prematuridade (RDP) é uma doença que pode causar cegueira em bebês 

de muito baixo peso ao nascer e continua sendo uma das principais causas de cegueira infantil 

em muitas partes do mundo (Cavallaro e cols., 2014; Fleck & McIntosh, 2008). Como uma 

doença que atinge majoritariamente a vasculatura da retina, os tratamentos existentes para essa 

doença, como a terapia anti-VEGF, podem ter efeitos adversos, comprometendo o 

desenvolvimento de vasos sanguíneos e levando à cegueira periférica (Nishijima e cols., 2007). 

Já foi constatado o potencial terapêutico proporcionado pelo antagonismo do receptor 

purinérgico A2A, sendo que pode representar uma estratégia farmacológica nova e promissora 

para controlar a angiogênese patológica da retina em condições de RDP. Essa estratégia evita a 

deflagração dos efeitos negativos observada na estratégia anti-VEGF, já que altera mecanismos 

moleculares sem comprometer a manutenção da vasculatura ou a formação de novos vasos 

sanguíneos (Liu e cols, 2010). Dito isso, Zhou e colaboradores (artigo 16) buscaram estender 

esse potencial da inibição do receptor A2A, usando-o como estratégia terapêutica para controlar 

seletivamente a neovascularização patológica da retina, em um modelo de retinopatia induzida 

por oxigênio que leva à RDP (Zhou e cols., 2018). 



67 
 

Primeiramente, para verificar se o uso do inibidor do receptor A2A alteraria a vasculatura 

da retina em condições fisiológicas, KW6002 (inibidor do receptor A2A) foi administrado 

intraperitonialmente em camundongos da linhagem C57BL/6. A exposição repetida ao 

KW6002 não alterou a vasculatura normal da retina dos camundongos, mostrando que o 

tratamento não possui efeitos indesejados. Após isso, ensaios de imuno-histoquímica e 

imunofluorescência mostraram que, em um modelo de RDP induzida em camundongos, a 

administração de KW6002, reduziu as áreas avasculares e neovascularização, com a apoptose 

e proliferação celular também reduzidas, e funções de astrócitos aumentadas. Assim, o 

tratamento KW6002 aumentou a participação de astrócitos e reduziu da proliferação celular e 

apoptose de forma a conferir proteção contra a angiogênese patológica na RDP (Zhou e cols., 

2018).. 

Para definir a janela terapêutica eficaz, os camundongos foram tratados com KW6002 

em três regimes diferentes: P7-P12, P12-P17 e P7-P17. Foi visto que o tratamento foi eficaz na 

neuroproteção das retinas nos intervalos de P7-P12 e P7-P17, porém não de P12-P17. O motivo 

proposto para essa diferença seria a metabolização do fármaco, que seria maior em idades mais 

iniciais. Assim, a comprovação do potencial protetor da inibição do receptor A2A em conjunto 

com a janela eficaz de prevenção de danos à vasculatura da retina ajuda a fornecer a evidência 

pré-clínica para utilização de antagonistas do receptor A2A como uma nova estratégia 

terapêutica para o tratamento de RDP (Zhou e cols., 2018). 

 

 

6.2.6. Descolamento de retina 

O descolamento de retina envolve a separação da retina neurossensorial (responsável 

pela recepção e condução do estimula luminoso aos centros superiores da visão) do epitélio 

pigmentar da retina. O contato direto entre a retina e o epitélio pigmentar é essencial para sua 

função normal, e o descolamento pode levar à perda irreversível da visão (Steel, 2014). Os 

fotorreceptores são extremamente vulneráveis e sofrem apoptose nos estágios finais dessa 

doença e, embora o tratamento cirúrgico possa ser realizado para reconectar a retina, a acuidade 

visual nem sempre é restaurada devido à apoptose de fotorreceptores (Arroyo e cols., 2005). A 

sinalização do receptor de adenosina A2A já se mostrou neuroprotetora em alguns modelos de 

dano à retina, mas seu papel na sobrevivência neuronal durante o descolamento da retina não é 
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claro. Sendo assim, Gao e colaboradores (artigo 17) buscaram modular a cascata de sinalização 

dependente do receptor A2A e observar se haveria alterações na taxa de apoptose de 

fotorreceptores (Gao e cols., 2020). 

Em um modelo de descolamento da retina em camundongos, os autores determinaram 

a expressão do receptor A2A a partir do ensaio de PCR em tempo real e Western Blot. Foi 

constatado que a proteína do receptor A2A foi detectada na camada de células ganglionares, nas 

camadas plexiforme interna e externa e na camada nuclear interna após o protocolo de 

descolamento da retina. Vale destacar que esse receptor foi predominantemente expresso na 

microglia e na Glia de Müller (Gao e cols., 2020). 

O papel do receptor A2A em diferentes modelos de patologias é bastante controverso, 

sendo que a resposta celular seguida pode favorecer a morte celular ou a neuroproteção. 

Entretanto, o efeito provocado por esse receptor em casos de descolamento de retina não havia 

sido bem elucidado até então. Assim, nesse estudo foi realizada injeção intravítrea do fármaco 

ZM241385, um antagonista seletivo do receptor A2A. Através de ensaios de imunofluorescência 

utilizando marcadores específicos, foi visto que o bloqueio do receptor A2A inibiu a reatividade 

da microglia após a deflagração do descolamento da retina, acompanhada por redução da 

proliferação da microglia. O fármaco também diminuiu a expressão de GFAP (marcador de 

gliose reativa) e diminuiu a expressão da citocina inflamatória IL-1β. Além disso, por meio da 

realização de um ensaio específico de medição para o estresse oxidativo, foi visto que a inibição 

do receptor A2A reduziu a quantidade e produção de espécies reativas de oxigênio em retinas 

descoladas (Gao e cols., 2020). 

Por fim, através do ensaio de TUNEL, foi avaliada a taxa de células apoptóticas na retina 

após a indução de descolamento da retina. A administração de ZM241385 foi capaz de prevenir 

a perda de fotorreceptores provocada pela alta concentração de espécies reativas de oxigênio 

desencadeada após o descolamento da retina, reforçando ainda mais o papel da inibição do 

receptor A2A no controle da neuroinflamação. Assim, foi confirmado o envolvimento do 

receptor purinergico A2A na patogênese do descolamento de retina, tornando-o um alvo 

terapêutico promissor no tratamento da patologia (Gao e cols., 2020). 
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6.2.7. Isquemia transitória da retina 

A isquemia transitória da retina refere-se a uma condição patológica que envolve perda 

de suprimento sanguíneo à retina, resultando em dano e morte de células por falta do suprimento 

de oxigênio (Osborne e cols., 2004). Já foi visto que um mecanismo para deflagração dessa 

condição patológica é a neuroinflamação mediada por microglia, levantando a hipótese de que 

o controle da reatividade microglial pode proporcionar neuroproteção. Além disso, já foi visto 

que a inibição do receptor A2A levou à neuroproteção a partir do controle microglial em casos 

de isquemia (Madeira e cols., 2016). No entanto, ainda são desconhecidos os efeitos do 

antagonista do receptor A2A administrado após isquemia. Levando isso em conta, Boia e 

colaboradores (artigo 18) objetivaram investigar o potencial terapêutico da administração oral 

do antagonista do receptor A2A e os efeitos da ingestão de cafeína (antagonista do receptor de 

adenosina) contra a neuroinflamação e morte celular em um modelo de isquemia provocada por 

pressão intraocular em ratos (Boia e cols., 2016). 

Nesse estudo foram usados camundongos knockout para o receptor A2A, para avaliar os 

efeitos da ausência desse receptor com relação ao controle em casos de isquemia. A partir da 

quantificação dos níveis de TNF e IL-1β pelo ensaio de ELISA, foi visto que os níveis de IL-

1β não se encontraram alterados, porém os níveis de TNF foram significativamente reduzidos 

em retinas knockout para A2A quando comparados aos animais Wild-Type. Da mesma forma, o 

uso do antagonista do receptor A2A (KW6002) provocou uma redução nos níveis de TNF. Além 

disso, a marcação de atividade microglial reativa também se encontrou diminuída quando o 

receptor A2A encontrou-se inibido pelo fármaco KW6002. O ensaio de TUNEL confirmou a 

neuroproteção causada pelo uso do inibidor do receptor A2A, uma vez que o número de células 

apoptóticas encontrou-se diminuído com relação ao grupo controle (Boia e cols., 2016). 

Dando um foco maior na cafeína, que é antagonista dos receptores de adenosina, foi 

feita a quantificação da expressão das mesmas citocinas vistas anteriormente através do qPCR 

e ensaio de ELISA. Em retinas isquêmicas, a administração aguda da substância não foi capaz 

de alterar os níveis de TNF ou IL-1β, porém os níveis transcricionais das duas citocinas 

encontraram-se elevadas após 24 horas de administração. Com relação à atividade microglial, 

a cafeína apresentou resultados dicotômicos: após 24 horas, a cafeína aumentou a reatividade 

microglial, a resposta inflamatória e a morte celular induzida pela isquemia com relação ao 

grupo controle. No entanto, aos 7 dias de reperfusão, a administração de cafeína diminuiu a 

reatividade da microglia e reduziu os níveis de citocinas pró-inflamatórias e morte celular. Isso 
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indica que o tratamento prolongado com cafeína induz os efeitos benéficos apresentados (Boia 

e cols., 2016). 

Juntos, os resultados do presente artigo fornecem evidências de que os antagonistas do 

receptor A2A podem ser importantes para o tratamento de diversas doenças que envolvam 

isquemia na retina, e também o efeito transitório da cafeína, uma substância de fácil uso e que 

pode ser manipulada para exercer efeitos neuroprotetores (Boia e cols., 2016). 

 

7. CONCLUSÃO 

A sinalização purinérgica já se mostrou importante para diversos processos celulares em 

diferentes órgãos e sistemas. O presente estudo mostrou a relevância dos receptores 

purinérgicos na sinalização de vias de morte celular na retina, sendo que os efeitos citotóxicos 

podem ser aplicados nas diversas retinopatias abordadas. Quando se trata da morte celular, 

apesar de alguns receptores purinérgicos, sobretudo os de adenosina, estarem envolvido com 

aspectos neuroprotetores (Liu e cols., 2019), também é claro a participação do receptor P2X7 

em processos citotóxicos e inflamatórios. Assim, apesar da busca abranger todo o sistema 

purinérgico, os receptores P2X7 e A2A foram os mais encontrados quando se trata de morte 

celular na retina. 

Nas pesquisas analisadas nessa revisão, pode-se reconhecer diferentes mecanismos 

celulares que ocorrem através da ativação do receptor P2X7. A dependência do influxo de íons 

Ca2+ após a ativação do receptor se fez presente, uma vez que a falta desses íons impede que a 

cascata apoptótica ocorra, sendo que esse padrão foi presente em modelos de Degeneração 

Macular e Retinopatia Diabética. Em modelos de DMRI, também pode-se observar outros 

mecanismos pelos quais a ativação do receptor P2X7 pode atuar, tais como o aumento nos 

níveis de oxisteróis, do RNA Alu e a infiltração de macrófagos mononucleares. Todos esses 

fatores contribuem para a deflagração de efeitos citotóxicos e início da morte celular. 

A morte celular induzida pela sinalização purinérgica também se estende para outras 

patologias: na Retinopatia Diabética nota-se que, além da sinalização dependente de cálcio, o 

receptor P2X7 também está envolvido em danos à barreira hemato-retiniana (BHR), e danos 

mediados pelo cluster de diferenciação 40 (CD40); já em casos de Glaucoma, a lesão isquêmica 

induzida por NMDA ou envolvendo o MicroRNA MiR-187 têm seus efeitos tóxicos também 

mediados por esse mesmo receptor. 
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Também podemos ver que o receptor de adenosina A2A tem um papel importante na 

deflagração de diversas doenças, principalmente em alterações da integridade vascular. Foi 

visto que esse receptor está envolvido no aumento dos níveis de citocinas em condições 

patológicas, tais como TGF e IL-1B; também na deflagração da reatividade da microglia e 

promoção de processos inflamatórios. 

Com os resultados obtidos a partir dessa análise, percebe-se que cada vez mais estudos 

afirmam que a ativação exacerbada do receptor P2X7 por ATP extracelular está altamente 

envolvida principalmente na via apoptótica de morte celular. Quando se trata de possíveis alvos 

terapêuticos para as doenças abordadas, é interessante considerar os inibidores do receptor 

P2X7 para tal propósito, já que alguns dos estudos mostram a eficácia desses inibidores em 

melhorar os efeitos observados em cada modelo. Assim, os dados aqui apresentados podem ser 

levados como base para entender melhor os mecanismos de morte em diversas retinopatias, 

além de propor estratégias terapêuticas com potencial para serem transpostas para diversos 

outros modelos. 
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