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RESUMO 

A retina é um tecido pertencente ao sistema nervoso central de suma importância no 

processamento visual. Esse tecido apresenta uma arquitetura organizada em camadas nucleares, 

onde se localizam os núcleos das células da retina e camadas plexiformes, onde as células 

realizam contato sináptico. O sistema endocanabinoide é um sistema neuromodulatório cada 

vez mais estudado, uma vez que está presente em diversos tecidos do organismo, inclusive na 

retina. Já foram realizados estudos que relatam o envolvimento do sistema endocanabinoide 

tanto em contextos patológicos como em fisiológicos. Diante dessas descobertas, o objetivo do 

trabalho é realizar um levantamento bibliográfico acerca da expressão dos receptores, ligantes 

e enzimas canabinoides bem como a modulação desses componentes durante o 

desenvolvimento da retina. Foi realizada uma pesquisa de artigos científicos publicados em um 

período de 10 anos, entre 2010 e 2020, em três bases de dados (Medline, Web of Science e 

Scopus). Os artigos foram exportados para um gerenciador de artigos (Rayyan) para a remoção 

de duplicatas e seleção dos artigos de acordo com os critérios de exclusão e inclusão 

estabelecidos. A leitura e análise dos artigos revelou o envolvimento dos receptores 

canabinoides clássicos, CB1 e CB2, assim como os receptores não clássicos TRPV1 e GPR55 

em eventos do desenvolvimento da retina como migração celular, apoptose e direcionamento 

axonal. As enzimas de síntese e degradação dos endocanabinoides também foram identificadas 

nas células da retina no período do desenvolvimento. O levantamento desses dados indica 

fortemente o envolvimento do sistema endocanabinoide no desenvolvimento da retina. 
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ABSTRACT 

The retina is a tissue that belongs to the central nervous system and it is of great 

importance for visual processing. This tissue is organized in nuclear layers, where the nuclei of 

the retina cells are located and plexiform layers, where the cells maintain synaptic contact. The 

endocannabinoid system is a neuromodulatory system located in many tissues of the organism, 

including the retina. Studies were conducted reporting the involvement of the endocannabinoid 

system both in pathological and physiological contexts. In front of this discoveries, the aim of 

this work is to conduct a bibliographic survey concerning the involvement of the expression of 

the cannabinoid receptors, ligands and enzymes, as well as the modulation of this components 

during retinal development. Articles published in a 10 year period, between 2010 and 2020 

were collected from three databases (Medline, Web of Science and Scopus). The articles were 

exported to an article manager (Rayyan), the duplicates were removed and the articles were 

selected according to inclusion and exclusion criteria established. The reading and analysis of 

the articles revealed the involvement of classic canabinoid receptors, CB1 and CB2, as well as 

non-classic receptors, such as TRPV1 and GPR55 in the events concerning retinal development, 

such as cell migration, apoptosis and axonal guidance. The synthesis and degradation enzymes 

of the endocannabinoids were also identified in retinal cells during the developmental period. 

The survey of these data strongly suggests the participation of the endocannabinoid system in 

the development of the retina. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A VISÃO 

A visão é em um sistema sensorial importante para a percepção do ambiente, o que 

possibilita a alteração do comportamento frente aos diferentes estímulos. O sistema visual é 

complexo e compreende diversas estruturas e vias envolvidas no reconhecimento do estímulo 

luminoso, conversão em uma resposta eletroquímica, transmissão e interpretação nos centros 

de processamento visual no encéfalo (ERSKINE; HERRERA, 2014). 

1.2. ANATOMIA DO GLOBO OCULAR 

O globo ocular humano é formado por três camadas primárias, que podem ser 

subdivididas. A camada mais externa é formada pela córnea e esclera, responsáveis pelo suporte 

estrutural do olho; a camada intermediária compreende a vasculatura central da retina e é 

constituída pela íris, corpo ciliar e coroide. Por fim, a camada mais interna, que compreende a 

retina, tecido responsável pelo processamento dos estímulos luminosos. (KELS e cols., 2015) 

Essas camadas compartimentalizam o globo ocular em três câmaras. A câmara anterior 

é delimitada ventralmente pela córnea e dorsalmente pela íris. Já a câmara posterior compreende 

a região entre a íris, cristalino e músculo ciliar. Ambas as cavidades são preenchidas por um 

líquido denominado humor aquoso. A câmara vítrea é a mais posterior e se estende do cristalino 

até a retina (KELS e cols, 2015). É preenchida pelo humor vítreo, uma substância viscosa. A 

presença do humor aquoso e humor vítreo no globo ocular geram uma pressão intraocular e 

mantém o formato esférico do olho (GOEL e cols., 2010). (Figura 1) 

 



14  

Figura 1: Anatomia do globo ocular A camada mais externa do olho, composta pela 

córnea e esclera. Na região anterior do olho, estão presentes estruturas como a íris, músculo 

ciliar e o humor aquoso. Mais internamente encontra-se o cristalino, seguido pelo humor vítreo. 

Na região posterior, está localizada a retina e a coróide. Modificado de Biorender disponível 

em biorender.com 

1.3. A RETINA 

1.3.1. Aspectos morfofuncionais da retina 

A retina é um tecido que pertence ao Sistema Nervoso Central, já que apresenta a mesma 

origem embrionária. Localizado na região posterior do olho, esse tecido é responsável pelo 

processo de fototransdução, a conversão de um estímulo luminoso em uma resposta 

eletroquímica, interpretada pelos centros superiores da visão (ERSKINE; HERRERA, 2014). 

Esse tecido se subdivide em uma porção não neural e uma porção neural. O epitélio 

pigmentado compõe a porção não neural e se localiza entre a retina neural e a coróide. É 

composto por células cubóides derivadas do neuroectoderma e sua membrana apical se liga aos 

segmentos externos dos fotorreceptores. Sua função é secretar fatores para manutenção da 

integridade estrutural da retina, além de proteger e dar suporte a camada de fotorreceptores. 

(STRAUSS, 2005) (Figura 2). 

 
 

 
Figura 2: Ilustração do Epitélio Pigmentado. É possível observar as funções do 

epitélio pigmentado da retina, como a absorção da luz, transporte pelo epitélio e secreção de 

fatores tróficos como PEDF e VEGF. (Adaptado de STRAUSS, 2005) 

A parte neural da retina é constituída por células neuronais e células gliais. As células 

neuronais são as células bipolares, células amácrinas, células horizontais, células ganglionares, 

fotorreceptores do tipo cone e fotorreceptores do tipo bastonete (WÄSSLE, 2004). Já as células 
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gliais podem ser classificadas em macroglia, que incluem a a glia de Müller e os astrócitos e 

microglia, células originadas no sistema imunológico residentes na retina (VECINO e cols.,  

2016). 

A retina apresenta uma morfologia estratificada, onde estão presentes camadas 

nucleares e camadas plexiformes, organizadas de forma alternada. A camada nuclear externa 

contém o corpo celular dos fotorreceptores cones e bastonetes. A camada nuclear interna 

apresenta os corpos celulares das células amácrinas, bipolares e horizontais. O corpo celular da 

glia de Müller também se localiza na camada nuclear interna, porém seus prolongamentos 

percorrem todas as camadas da retina. A camada mais interna da retina compreende as células 

ganglionares, cujos axônios originam o nervo óptico, responsável pela condução da informação 

visual ao cérebro. Entre as camadas celulares, encontram-se as camadas plexiformes externa e 

interna, onde ocorrem os contatos sinápticos entre as células da retina (WÄSSLE, 2004). 

(Figura 3) 

 

 
Figura 3: Estrutura da retina A parte superior da figura corresponde a parte mais 

externa do olho, e é onde encontram-se a coroide e o epitélio pigmentar da retina (EPR), 

seguidos pelos segmentos externos dos fotorreceptores. Em seguida, há a camada nuclear 
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externa (CNE), que contém o corpo celular dos fotorreceptores, a camada plexiforme externa 

(CPE), onde ocorre o contato sináptico das células fotorreceptoras com as células da CNI, 

camada nuclear interna (CNI), onde encontram-se os núcleos das células bipolares, horizontais, 

amácrinas e a glia de Müller, camada plexiforme interna (CPI), onde as células da CNI fazem 

contato sináptico com as células ganglionares e a camada de células ganglionares (CCG). Além 

disso, também é possível observar células microgliais e astrócitos próximos aos vasos 

sanguíneos (Adaptado de VECINO e cols., 2016). 

A informação visual é processada pela retina através de duas vias, a via vertical e a 

horizontal. A via vertical é responsável pelo envio de sinais para o cérebro através de sinapses 

glutamatérgicas entre os fotorreceptores, células bipolares e células ganglionares. A via 

horizontal ajusta a via vertical através das células amácrinas e células horizontais, otimizando 

a transmissão do sinal para o cérebro (DEMB; SINGER, 2015). 

Os fotorreceptores são as primeiras células envolvidas no processamento de um 

estímulo luminoso que chega a retina. Esse tipo celular é anatomicamente dividido em quatro 

regiões: segmento externo, segmento interno, corpo celular e terminal axonal. O segmento 

externo é uma estrutura caracterizada pela presença de discos membranares que contém 

fotopigmentos responsáveis pela captação da luz. O segmento interno concentra a maquinaria 

celular encarrregada de manter o funcionamento da célula, como as mitocôndrias, reticulo 

endoplasmático e complexo de Golgi. No corpo celular dos fotorreceptores está presente o 

núcleo. Na região distal do fotorreceptor encontra-se o terminal sináptico, a região de contato 

sináptico com outros neurônios através de uma neurotransmissão glutamatérgica (BAKER; 

KEROV, 2013). 

Os bastonetes são mais sensíveis a luz, portanto são responsáveis pela visão em 

condições de baixa luminosidade. Já os cones são menos sensíveis a luz, dessa forma, são 

ativados em condições de maior luminosidade. São sensíveis a diferentes comprimentos de 

onda da luz, sendo assim importantes para diferenciar as cores (BAKER; KEROV, 2013). 

Os fotorreceptores são células responsáveis pelo processo de fototransdução, ou seja, 

convertem um estímulo luminoso em uma resposta eletroquímica. Essas células apresentam 

canais iônicos que são abertos devido a sensibilidadade a nucleotídeos cíclicos. Na ausência da 

luz, esses canais de íons se mantém abertos com constante influxo de cálcio e sódio, mantendo 

a despolarização da célula e garantindo a liberação do glutamato, um neurotransmissor 

excitatório. O segmento externo dos fotorreceptores contém fotopigmentos, no caso dos cones 

a opsina e dos bastonetes, a rodopsina. Quando um fóton incide nesses fotopigmentos, há uma 

mudança conformacional nas opsinas e rodopsinas capaz de ativar uma proteína G denominada 
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transducina. Em seguida, a transducina ativa a enzima fosfodiesterase, responsável pela 

hidrólise de GMPc, que é um nucleotídeo cíclico, em GMP. Dessa forma, ocorre uma 

diminuição nos níveis intracelulares de GMPc, acarretando no fechamento dos canais sensíveis 

a nucleotídeos cíclicos. Assim, o fotorreceptor hiperpolariza, diminuindo a liberação do 

glutamato e, consequentemente, sinalizando para as células bipolares e horizontais (LAMB; 

PUGH, 2006). (Figura 4) 

 

 
Figura 4: Fototransdução. Na ausência de luz, os canais iônicos sensíveis a 

nucleotídeos cíclicos permanecem abertos devido a concentração intracelular de GMPc, 

mantendo a despolarização da célula e a liberação de glutamato. Com a incidência de luz, ocorre 

a mudança de conformação nas opsinas e rodopsinas, ativando a proteína G Transducina, que 

por sua vez, ativa a enzima fosfodiesterase. Com a ativação da fosfodiesterase, ocorre a 

hidrólise de GMPc em GMP, diminuindo os níveis intracelulares de GMPc. Assim, os canais 

iônicos são fechados e a entrada de íons na célula é interrompida, causando a hiperpolarização. 

Dessa forma, a liberação de glutamato pelos fotorreceptores é cessada. (Adaptado de 

KLAPPER e cols., 2016) 

Os fotorreceptores realizam contato sináptico com as células bipolares e o sinal pode se 

dividir em duas vias, uma vez que existem dois tipos de célula bipolar: centro ON e centro OFF. 

A célula bipolar centro ON possui receptores metabotrópicos para o glutamato e a célula bipolar 

centro OFF possui receptores ionotrópicos. Portanto, cada tipo responde de uma forma diferente 
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à sinalização glutamatérgica proveniente dos fotorreceptores. A célula bipolar do tipo centro 

ON hiperpolariza em resposta ao glutamato, enquanto a célula centro OFF despolariza em 

resposta ao mesmo neurotransmissor. Portanto, na presença de luz, os fotorreceptores liberam 

menos glutamato na fenda sináptica para as células bipolares, causando a despolarização das 

células bipolares centro ON e hiperpolarização das células centro OFF. Na ausência de luz, a 

resposta é oposta, ou seja, há a maior liberação de glutamato na fenda sináptica, causando a 

hiperpolarização das células bipolares centro ON e despolarização da célula bipolar centro OFF 

(DEMB; SINGER, 2015). 

As células horizontais liberam o neurotransmissor inibitório GABA, portanto são 

capazes de modular as sinapses entre os fotorreceptores e células bipolares (DEMB; SINGER, 

2015). 

As células amácrinas são interneurônios que apresentam morfologia distinta e são 

classificadas principalmente em dois tipos, amácrinas de campo estreito, que são glicinérgicas 

e amácrinas de campo largo, que são gabaérgicas. Essas células também fazem parte da via 

horizontal de inibição e atuam modulando as sinapses entre células bipolares e células 

ganglionares (ZHANG; MCCALL, 2012). 

As células ganglionares concluem o processamento vertical na retina. São classificadas 

em células ganglionares ON ou ganglionares OFF, já que podem responder ao aumento ou 

diminuição da luminosidade, respectivamente. O processamento visual da retina chega até o 

cérebro através do nervo óptico, que por sua vez é formado pelos axônios das células 

ganglionares (SANES; MASLAND, 2015). 

A glia de Müller é essencial para a manutenção do funcionamento da retina atuando no 

suporte homeostático e metabólico dos neurônios através da produção de precursores de 

neurotransmissores, regulação da atividade sináptica e suporte antioxidativo, principalmente 

dos fotorreceptores. A glia de Müller apresenta um papel relevante em casos de degenerações 

retinianas, uma vez que é capaz de realizar um processo denominado gliose reativa para reparar 

os danos (REICHENBACH; BRINGMANN, 2013). 

O processo de gliose reativa envolve inúmeras mudanças na célula glial a nível 

morfológico, bioquímico e fisiológico. Uma das principais características da glia de Müller 

ativada é a expressão de proteínas filamentosas intermediárias como a proteína ácida filamentar 

glial (GFAP), vimentina e nestina. Assim, a célula glial se torna hipertrofiada com o intuito de 
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ocupar espaços deixados pela morte neuronal, de forma a manter a estrutura tecidual. Além de 

oferecer suporte estrutural, a glia também secreta fatores neurotróficos, angiogênicos e 

antioxidantes para favorecer a sobrevivência celular (GRACA e cols., 2018). 

Os astrócitos migram para a retina através do nervo óptico, entram na retina através dos 

vasos sanguíneos e permanecem localizados próximos a regiões vasculares. Auxiliam no 

suporte neurotrófico, suporte mecânico para axônios em deneneração e manutenção da barreira 

hemato-retiniana. (VECINO e cols., 2016) 

As microglias, em condições fisiológicas, residem nas camadas plexiformes e 

apresentam funções relevantes no desenvolvimento de circuitos neurais, através da realização 

da poda sináptica, na homeostasia do tecido e em cenários patológicos. As células microgliais 

apresentam fenótipos distintos caracterizados por diferenças morfológicas e expressão de 

diferentes proteínas. A microglia em estado de “repouso” apresenta morfologia ramificada e 

atua como uma sentinela, responsável pelo patrulhamento do tecido. Apesar de ser denominado 

estado de repouso, esse fenótipo microglial não é inativo e contribui para a homeostase da 

retina,secretando citocinas e fatores neurotróficos (VECINO e cols., 2016). As células 

microgliais apresentam contato íntimo com os neurônios e atuam regulando e remodelando 

circuitos neurais, fagocitam debris celular e eliminam sinapses desreguladas. Uma interação 

clássica entre neurônios e microglias é mediada pela fractalquina (CX3CL1) e seu respectivo 

receptor microglial CX3CR1. A sinalização CX3CL1-CX3CR1 é um importante meio de 

comunicação celular entre neurônios e células microgliais e desempenha papéis em eventos 

como a neurogênese e medeia neuroproteção (SHERIDAN e cols., 2013). 

Esse tipo celular é sensível a alterações no microambiente e se adapta de acordo com o 

ambiente neural para desempenhar seu papel. Ao receber um estímulo, que pode ser decorrente 

de um dano celular ou reconhecimento de alguma molécula associada a um microrganismo, a 

microglia é ativada e assume um formato ameboide. Existe um fenômeno denominado 

polarização microglial, que determina o fenótipo que a microglia irá assumir, podendo ser pró- 

inflamatório ou anti-inflamatório (HICKMAN e cols., 2018). 

O fenótipo M1 consiste no fenótipo microglial clássico e é induzido por estímulos pró- 

inflamatórios como o lipopolissacarídeo (LPS), uma substância encontrada na parede celular 

de bactérias gram negativas. Assim, as células microgliais passam a secretar citocinas pró- 

inflamatórias como TNF-a e IL-1β e são capazes de apresentar antígenos. A microglia M1 
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expressa altos níves de iNOS para produção de óxido nítrico, portanto, iNOS é um marcador 

importante para a identificação desse fenótipo (ORIHUELA e cols., 2016). Esse fenótipo é de 

extrema importância na resposta a infecções e danos, portanto a atuação da microglia M1 é 

essencial para promover a defesa do organismo contra patógenos (TANG; LE, 2016). 

O fenótipo M2 é o fenótipo microglial alternativo e pode ser subdividido em M2a, M2b 

e M2C. A microglia M2a é ativada pelas citocinas anti-inflamatórias IL-4 e IL-13 e secreta 

fatores neurotróficos, como IGF-I com o intuito de reduzir a inflamação e promover 

sobrevivência neuronal. Também possui atividade fagocítica para remover debris celular e 

promover o reparo tecidual. A expressão de Arg1 é ampliada, portanto, um marcador relevante 

para a identificação desse fenótipo (WALKER; LUE, 2015). 

A microglia M2b é considerada o segundo tipo de ativação microglial alternativa. Esse 

fenótipo é induzido por complexos imunes e acarreta no aumento da produção da citocina anti- 

inflamatória IL-10. Também há o aumento da expresssão das proteínas CD32 e CD64. 

A microglia M2c é induzida pela citocina anti-inflamatória IL-10, pelo fator de 

cresciemento TGF-β e por hormônios glicocorticoides (WALKER; LUE, 2015). 

1.3.2. Neurogênese e desenvolvimento da retina 

A retina é um tecido que consistitui o sistema nervoso central, uma vez que possuem a 

mesma origem embrionária. O sistema nervoso central é derivado do tubo neural, uma estrutura 

cilíndrica que desenvolve três vesículas primitivas na região cranial: o prosencéfalo, 

mesencéfalo e rombencéfalo. Essas vesículas se diferenciam após um processo de intensa 

proliferação celular. Dessa forma, o prosencéfalo se diferencia e da origem ao telencéfalo e 

diencéfalo. O diencéfalo apresenta divertículos denominados vesículas ópticas, as quais darão 

origem a retina (GRAW, 2010). 

As vesículas ópticas sofrem um processo de invaginação para formar a retina neural e a 

retina não neural. A retina neural se desenvolve a partir da região ventral e distal da vesícula, 

enquanto a retina não neural, que consiste no epitélio pigmentado da retina, se desenvolve da 

região dorsal da vesícula óptica (FUHRMANN, 2010). 

O desenvolvimento da retina de vertebrados pode ser dividido em dois estágios: um 

período embrionário e um período pós natal. Alguns tipos celulares da retina se desenvolvem 

durante o período embrionário, como as células ganglionares, horizontais, fotorreceptores do 
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tipo cone, células amácrinas, enquanto outros concluem o processo de diferenciação após o 

nascimento, como os fotorreceptores do tipo bastonete, células bipolares e glia de Müller 

(Figura 5). Todos os sete tipos celulares da retina derivam de uma população de células 

progenitoras retinianas multipotentes. (MARQUARDT; GRUSS, 2002) 

 

 
Figura 5: Esquema que representa a ordem histogenética dos tipos celulares retinianos. 

As primeiras células a se diferenciarem são as células ganglionares, horizontais, seguidas dos 

cones e células amácrinas. No período pós-natal, ocorre a diferenciação dos bastonetes, células 

bipolares e lias de Müller (MARQUARDT; GRUSS, 2002). 

A diferenciação dos progenitores retinianos deve ser coordenada de forma que as células 

saiam do ciclo celular seguindo a ordem histogenética para a formação adequada da retina 

madura. Dessa forma, eventos como a proliferação, diferenciação, saída do ciclo celular e morte 

celular são primordiais para o desenvolvimento da retina (MARTINS; PEARSON, 2008). 

1.4. VIA DE PROCESSAMENTO VISUAL 

Ainda durante o período embrionário, as células ganglionares se diferenciam e projetam 

seus axônios para fora da retina em direção ao disco óptico, formando o nervo óptico. O 

direcionamento desses axônios até seus alvos é mediado por diversos mecanismos celulares e 

moléculas de orientação axonal (HERRERA e cols., 2019). Os axônios ópticos de ambos os 

olhos se encontram no quiasma óptico, uma estrutura em formato de X localizada no espaço 

subaracnoide da cisterna supraselar, acima da sela turca e da glândula hipófise (MORAES, 
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2013). Nesse ponto, ocorre a decussação das fibras ópticas, ou seja, os axônios provenientes da 

retina nasal cruzam a linha média, enquanto os axônios da retina temporal se projetam de forma 

ipsilateral. Após o encontro das fibras ópticas no quiasma óptico, os axônios ipsilaterais se 

unem aos axônios contralaterais do outro olho para formar os tratos ópticos, que seguem até o 

núcleo geniculado lateral (NGL) (ERSKINE; HERRERA, 2014). 

Algumas fibras partem do NGL para o mesencéfalo e se dirigem a outra importante 

estrutura: o colículo superior. O colículo superior é uma estrutura organizada em camadas, que 

se dividem em uma região dorsal e ventral. A região dorsal recebe as informações provenientes 

da retina em sua região dorsal, enquanto a região ventral é responsável pelo controle dos 

movimentos (BASSO; MAY, 2017). Durante o período pós-natal, as sinapses entre as células 

ganglionares e os núcleos de processamento visual são refinadas e reforçadas. (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Esquema do desenvolvimento da via de processamento visual. A) Os axônios das 

células ganglionares convergem no disco óptico e formam o nervo óptico. B) Os nervos ópticos 

de ambos os olhos se encontram no quiasma óptico, onde as fibras temporais se projetam de 

forma ipsilateral, enquanto as fibras nasais decussam na linha média e se unem às fibras 

temporais o olho oposto, formando os tratos ópticos. C) Os tratos ópticos se projetam ou para 

o núcleos de processamento visual e estabelecem contatos sinápticos. D) As sinapses entre os 

axônios das células ganglionares e as células nos núcleos de processamento visual são refinadas 

e reforçadas durante o período de desenvolvimento pós-natal (Adaptado de HERRERA e cols., 

2019). 

1.5. O SISTEMA ENDOCANABINOIDE 

O início dos estudos a respeito da sinalização canabinoide foi marcado pela descoberta 

do ∆9-Tretraidrocanabionol (THC), uma substância psicoativa derivada da planta Cannabis 

sativa. A caracterização desse ativo levou a identificação dos receptores canabinoides e seus 
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ligantes endógenos, consolidando o Sistema Endocanabinoide. Com cada vez mais estudos 

sobre esse sistema, foi estabelecido seu papel neuromodulatório e seu envolvimento na 

homeostase após injúria, tornando-se um importante alvo terapêutico para diversas patologias 

(CRISTINO e cols., 2020). Esses estudos levaram ao desenvolvimento de compostos 

canabinoides que exibem efeitos positivos na obesidade, inflamação, dor e podem aliviar 

sintomas de doenças neurodegenerativas. Entretanto, é um sistema de extrema complexidade 

que ainda precisa ser muito estudado (LU; ANDERSON, 2017). 

A identificação do THC foi seguida pela descoberta do canabidiol (CBD), também 

extraído da planta Cannabis sativa. Como são derivados da planta, o THC e CBD são 

denominados fitocanabinoides. Enquanto o THC é responsável pelo efeito eufórico decorrente 

do uso da cannabis, o CBD apresenta potencial terapêutico por causar efeitos benéficos, já que 

possui propriedades anti-inflamatórias, anti-náusea, anti-tumorais e anti-psicóticas, sendo 

assim, uma substância de grande interesse clínico (PAULI e cols., 2020). Dessa forma, o THC 

e CBD passaram a ser estudados extensivamente na tentativa de entender seus mecanismos de 

ação no organismo e como esse potencial poderia ser explorado terapeuticamente. 

Como foi dito acima, estudos farmacológicos envolvendo o THC levaram a descoberta 

dos receptores canabinoides. Experimentos utilizando um canabinoide sintético, o CP55940, 

com marcação radioativa identificaram sítios de ligação de alta afinidade para esse ligante no 

cérebro. Dessa forma, o receptor canabinoide do tipo 1 (CB1) foi descrito no cérebro (DEVANE 

et al., 1988 APUD PERTWEE, 2006). 

Em seguida, o receptor canabinoide do tipo 2 (CB2) também foi identificado nas células 

do sistema imunitário. Acreditava-se que o CB2 era um receptor periférico, entretanto já foi 

identificado em células do sistema nervoso central como por exemplo a microglia (ONAIVI e 

cols., 2006). Ambos os receptores canabinoides CB1 e CB2 são receptores acoplados a proteína 

G e modulam da liberação de neurotransmissores (DEVANE et al., 1988 APUD PERTWEE, 

2006). 

Além da ativação por ligantes exógenos fitocanabinoides, também existem ligantes 

endógenos que ativam os receptores canabinoides, os endocanabinoides. Todos os 

caracterizados são de natureza lipídica, derivados de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia 

longa, principalmente o ácido araquidônico. Os ligantes mais estudados são a Araquidonoil 

etanolamida (Anandamida) e o 2-araquidonoilglicerol (2-AG) (DI MARZO e cols., 2004). Os 
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ligantes sintéticos consistem em uma terceira categoria de ligantes canabinoides. São 

produzidos quimicamente e tem a capacidade de ativar os receptores canabinoides. Foram 

desenvolvidos para explorar o potencial terapêutico do sistema endocanabinoide 

(CASTANETO e cols., 2014). 

O metabolismo desses ligantes endocanabinoides depende da ação de enzimas 

específicas de síntese e degradação. A síntese é um processo que ocorre sob demanda, apenas 

é realizada quando há uma demanda no neurônio mediada pelo aumento das concentrações 

intracelulares de cálcio. Além disso, os ligantes também não são estocados em vesículas 

sinápticas. A anandamida é produzida a partir da hidrólise de uma família de fosfolipídios 

membranares denominada N-araquidonoil fosfatidil etanolaminas (NAPE) através da ação da 

enzima fosfolipase D (PLD). A anandamida é degradada em etanolamida e ácido araquidônico 

pela enzima amido hidrolase de ácidos graxos (FAAH). A rota biossintética do 2-AG se inicia 

na hidrólise do fosfatidil-inositol (PIP2) em diacilglicerol (DAG) pela enzima fosfolipase C 

(PLC). O DAG é transformado em 2-AG pela enzima diacilglicerol lipase (DAGL). A 

degradação do 2-AG em ácido araquidônico e glicerol é mediada pela enzima monoacilglicerol 

lipase (MAGL) (DI MARZO, 2006). 

A anandamida e o 2-AG, ao serem liberados nas fendas sinápticas, atuam nos receptores 

canabinoides CB1 e CB2 (Figura 7). A sinalização endocanabinoide é predominandemente 

retrógrada, ou seja, o neurônio pós-sináptico sintetiza os ligantes endocanabinoides que se 

ligam nos receptores localizados no neurônio pré-sináptico. A anandamida é um agonista 

parcial de alta afinidade do receptor CB1 e tem pouco efeito no receptor CB2 e o 2-AG atua 

como agonista em ambos os receptores com afinidade moderada (ZOU; KUMAR, 2018). 

(Figura 7) 
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Figura 7: Esquema do Sistema Endocanabinoide. Os ligantes endocanabinoides 

Anandamida e 2-AG são sintetizados pelas enzimas PLD e DAGL, respectivamente, no 

neurônio pós-sináptico e liberados na fenda sináptica. Atuam nos receptores canabinoides no 

neurônio pré-sinaptico e disparam a sinalização canabinoide. São degradados pelas enzimas 

FAAH e MAGL (Adaptado de ZOU; KUMAR, 2018). 

Os receptores canabinoides CB1 e CB2 são receptores metabotrópicos que possuem 7 

domínios transmembranares e são acoplados a proteína Gi/o, dessa forma, atuam na modulação 

da adenilato ciclase e consequentemente, alteram níveis de AMPc. A ativação desses receptores 

inibe a adenilato ciclase e diminui a concentração de AMPc acarretando na inativação da 

proteína cinase A (PKA). Essa sinalização é importante para a regulação da liberação de 

neurotransmissores pelo neurônio pré-sináptico, como o glutamato (LU; ANDERSON, 2017). 

O receptor CB1 é um dos receptores acoplados a proteína G mais expressos no sistema 

nervoso central e já foi descrito em regiões como o córtex cerebral, núcleos da base, cerebelo, 

hipocampo e medula oblonga. Esse receptor está envolvido na regulação de processos 

fisiológicos como regulação da dor, neurogênese, aprendizado e memória, metabolismo (LI e 

cols., 2020). Além disso, o envolvimento do receptor CB1 também é amplamente estudado em 

processos neurodegenerativos, ansiedade e depressão (JOSHI; ONAIVI, 2019). 

O receptor CB2 é expresso predominantemente pelas células e tecidos do sistema 

imunitário, como o baço, as tonsilas, o timo, macrófagos e linfócitos. Portanto, o principal papel 
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desse receptor é a modulação desse sistema, principalmente a regulação da liberação de 

citocinas (LI e cols., 2020). 

Além dos receptores clássicos CB1 e CB2, existem outros receptores que podem ser 

ativados pelos endocanabinoides, fitocanabinoides e canabinoides sintéticos. São eles o 

receptor órfão GPR-55, encontrado no cérebro e em tecidos periféricos como o baço e a adrenal, 

o receptor ionotrópico de potenciais transitórios vaniloides do tipo 1 (TRPV1), canais de cátions 

não seletivos encontrados em neurônios centrais e periféricos que medeiam efeitos 

endocanabinoides (LU; ANDERSON, 2017). Além disso, os canabinoides também se ligam 

aos receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPAR), que consistem em 

receptores nucleares que regulam expressão gênica (SAOIRSE e cols., 2016) 

Os crescentes estudos sobre o sistema endocanabinoide revelaram a distribuição dos 

componentes do sistema endocanabinoide em diversos tecidos. O receptor CB1 foi descrito fora 

do sistema nervoso central, em órgãos endócrinos como a glândula adrenal, tecido adiposo e 

tecidos reprodutores. A ampla distribuição do sistema endocanabinoide pelos tecidos indica o 

envolvimento desse sistema em diversos processos fisiológicos. Nesse sentido, o sistema 

endocanabinoide se torna um importante alvo para cada vez mais estudos. 

1.5.1. O Sistema Endocanabinoide na retina 

O sistema endocanabinoide desempenha papéis cruciais na regulação da 

neurotransmissão e seus componentes são amplamente expressos no sistema nervoso central. 

A retina é um tecido que pertence ao sistema nervoso central e os componentes do sistema 

endocanabinoide já foram descritos nesse tecido, assim como em outras regiões cerebrais 

relacionadas ao processamento visual (SCHWITZER e cols., 2016) 

Sabe-se que o uso da Cannabis sativa induz a vasodilatação da conjuntiva, o que causa 

a vermelhidão nos olhos. Outra consequência do uso da maconha é a diminuição da pressão 

intraocular. Esses efeitos são decorrentes da ativação de receptores canabinoides distribuídos 

pelos tipos celulares nos tecidos oculares (BOUCHARD e cols., 2016). 

A presença do sistema endocanabinoide na retina é bem estabelecida na retina de 

diversos animais, como macacos (BOUSKILA et al., 2012) e roedores (YAZULLA e cols., 

1999). Um estudo incluindo diversas espécies demonstrou a expressão dos receptores 

canabinoides do tipo 1 e seus ligantes endógenos na retina. Foi visto que o receptor CB1 se 
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encontra nas camadas plexiformes da retina das espécies analisadas indicando o envolvimento 

desse receptor na fisiologia da retina de vertebrados (STRAIKER e cols., 1999). 

Além do receptor CB1, outros componentes do sistema endocanabinoide também foram 

descritos na retina, como o receptor CB2 (LÓPEZ e cols., 2011) e as enzimas de síntese e 

degradação, como a FAAH, primordiais para a manutenção da sinalização endocanabinoide 

(BOUSKILA e cols., 2012). 

 

2. OBJETIVO 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Esse estudo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica baseada no levantamento 

dos dados de artigos publicados durante um período de 10 anos (2010- 2020), que abordem o 

envolvimento do sistema endocanabinoide em modelos de desenvolvimento da retina. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Descrever os componentes do sistema endocanabinoide no desenvolvimento da retina 

de vertebrados. 

• Descrever os efeitos da modulação do sistema endocanabinoide em modelos de 

desenvolvimento da retina. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O sistema endocanabinoide foi inicialmente descrito nos anos 60 e desde então muitos 

estudos foram conduzidos com o intuito de compreender os papéis desse sistema no organismo. 

Já foram realizados estudos que descrevem o envolvimento do sistema endocanabinoide no 

desenvolvimento do sistema nervoso central. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é reunir 

os dados existentes a respeito da expressão e papel dos componentes do sistema 

endocanabinoide durante os eventos de desenvolvimento da retina. 

 

4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Para desenvolver terapias e métodos diagnósticos para doenças oculares é preciso 

realizar muitos estudos em diversas áreas, como a clínica, tecnológica e biológica. Para entender 

mecanismos de desenvolvimento de patologias e progressão de doenças e anomalias que 

acometem a retina, é preciso compreender bem os mecanismos do curso normal do 

desenvolvimento da retina, já que os eventos de proliferação, diferenciação e morte celular 

descoordenados durante o desenvolvimento do tecido podem acarretar em anomalias e 
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disfunções retinianas. O sistema endocanabinoide é um sistema neuromodulatório promissor, 

uma vez que seu envolvimento já foi descrito tanto em condições fisiológicas, quanto 

patológicas, portanto, é importante buscar compreender melhor o papel desse sistema no 

desenvolvimento da retina. 

 

5. METODOLOGIA 

5.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Foi formulada uma pergunta do tipo “PICO” (population, intervention, comparation and 

outcome) para definir a população estudada, a intervenção do estudo, a que o estudo se compara 

e os resultados esperados a serem avaliados na revisão de literatura. A pergunta formulada foi: 

“Há o envolvimento do sistema endocanabinoide no desenvolvimento da retina?” 

P (população) = modelos animais de estudo do desenvolvimento da retina 

I (Intervenção ou Exposição) = moduladores do sistema endocanabinoide 

C (Comparado a, ou controle) = animais que não receberam tratamento com 

moduladores do sistema endocanabinoide 

O (outcome, ou desfecho) = envolvimento do sistema endocanabinoide 

A chave de busca foi formulada a partir de dois termos centrais “Retinal Development” 

e “Endocannabinoid System”. Os termos foram separados pelo modificador booleano “AND”. 

Para ampliar a busca, foram adicionados termos similares, que foram separados pelo 

modificador booleano “OR”. 

A pesquisa dos artigos foi realizada em três bases de dados, sendo elas Medline, Web 

of Science e Scopus, selecionando os artigos publicados nos entre os anos de 2010 e 2021 e os 

resultados foram 89 artigos, 94 artigos e 185 artigos, respectivamente. 

 
 

Bases de Dados Chaves de Busca 

Medline ("Retinal development" OR "Retinal postnatal development" OR 

"Retinal neurogenesis" OR “Retina” OR “Developing Retina”) AND 

("Endocannabinoid System" OR "Cannabinoid" OR "Cannabinoid 

Receptors" OR "Cannabinoid agonist" OR "Cannabinoid antagonist" 

OR "CB1 Receptor" OR "CB2 Receptor" OR "Fatty Acid Amide 

Hydrolase" OR "FAAH"OR "Anandamide" OR “2-AG” OR “MAGL” 

OR “DAGL”) 
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Scopus ( TITLE-ABS-KEY ( ("Retinal development" OR "Retinal postnatal 

development" OR "Retinal neurogenesis" OR “Retina” OR 

“Developing Retina”) AND ("Endocannabinoid System" OR 

"Cannabinoid" OR "Cannabinoid Receptors" OR "Cannabinoid 

agonist" OR "Cannabinoid antagonist" OR "CB1 Receptor" OR "CB2 

Receptor" OR "Fatty Acid Amide Hydrolase" OR "FAAH"OR 

"Anandamide"     OR     “2-AG”     OR      “MAGL”      OR 

“DAGL”)) AND PUBYEAR  > 2009 

Web of Science TS= ((“Retinal Disease” OR “Retinal Dis” OR “Retinal Degeneration” 

OR “Retinopathy” OR “Retinal Distrophy” OR “Diabetic retinopathy” 

OR “Age Macular Degeneration” OR “Retinal Detachment” OR 

“Glaucoma”     OR     “Hypertensive     retinopathy” ) AND 

(“Endocannabinoid System” OR “Cannabinoid Receptors” OR 

“Cannabinoid agonist” OR “Cannabinoid antagonist” OR “CB1 

Receptor” OR “CB2 Receptor” OR “Fatty Acid Amide Hydrolase” 

OR “FAAH”OR “Anandamide” OR “2-AG”) AND (“Mouse” OR 

“Rat” OR “Rabbit” OR “Mice”)) 

Tabela 1: Chaves de busca. A tabela apresenta as chaves de busca utilizadas nas bases de 

dados selecionadas. 

5.2. ANÁLISE DE DADOS 

Os artigos foram extraídos das bases de dados e inseridas no Rayyan, um gerenciador 

de artigos. Utilizando as ferramentas desse gerenciador, as duplicatas foram identificadas e 

eliminadas. Dessa forma, restaram 204 artigos. 

A seguir, foram estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de 

exclusão foram “não ser relacionado ao sistema endocanabinoide”, “não ser relacionado ao 

desenvolvimento da retina” e “artigo de revisão”. A partir da leitura dos títulos e resumos dos 

artigos, foi realizada a seleção e 11 artigos foram selecionados para a revisão (Tabela 2). 

 

 Título do artigo Autor Ano 
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Artigo 1 “Localization of diacylglycerol lipase alpha and 

monoacylglycerol lipase during postnatal 

development of the rat retina” 

Cécyre et al, 2014 2014 

Artigo 2 “Fatty acid amide hydrolase expression during 

retinal postnatal development in rats” 

Zabouri et al, 

2011A 

2011 

Artigo 3 “Cannabinoid Receptor Type 1 Expression 

During 

Postnatal Development of the Rat Retina” 

Zabouri et al, 

2011B 

2011 

Artigo 4 “Concerted Action of CB1 Cannabinoid Receptor 

and Deleted 

in Colorectal Cancer in Axon Guidance” 

Argaw et al, 2011 2011 

Artigo 5 “Neuro-glial cannabinoid   receptors   modulate 

signaling in the embryonic avian retina” 

Kubrusly et al, 

2018 

2018 

Artigo 6 Cannabinoids Induce Cell Death and Promote 

P2X7 Receptor Signaling in Retinal Glial 

Progenitors in Culture. 

Freitas et al, 2019 

Artigo 7 “Cannabinoid Receptor Type 1 Expression in the 

Developing Avian Retina: Morphological and 

Functional Correlation With the Dopaminergic 

System.” 

Sampaio et al, 

2018 

2018 

Artigo 8 “Subcellular Localization of a 2-Arachidonoyl 

Glycerol Signaling Cassette in Retinal Ganglion 

Cell Axonal Growth In Vitro” 

Stark et al, 2016 2016 

Artigo 9 “Cannabinoid receptor CB2 modulates axon 

guidance” 

Duff et al, 2013 2013 

Artigo 10 “TRPV1 receptors modulate retinal 

development” 

Leonelli et al, 

2011 

2011 

Artigo 11 Role of GPR55 during Axon Growth and Target Cherif et al, 2015 2015 

Tabela 2: Artigos incluídos no estudo. A tabela contém os títulos, autores e ano de publicação 

dos artigos selecionados para a revisão de literatura. 



31  

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Envolvimento do receptor CB1 

Zabouri e colaboradores (2011) analisaram a expressão do receptor CB1 no 

desenvolvimento da retina de ratos. Através da técnica de western-blot foi analisada a expressão 

temporal do receptor CB1. A expressão desse receptor se manteve estável durante as primeiras 

duas semanas do desenvolvimento pós-natal. A partir da segunda semana, ocorreu um aumento 

da expressão até a idade de P19. A partir de então, a expressão do CB1 se manteve estável até 

a idade adulta (ZABOURI et al., 2011 B). 

No mesmo estudo foi analisado, através da técnica de imunohistoquímica, que o 

receptor CB1 é expresso por quase todas as células da retina durante o período do 

desenvolvimento pós-natal. Na idade de P1, as células horizontais, amácrinas, ganglionares já 

estão diferenciadas e expressam o receptor CB1. Os fotorreceptores do tipo cone passam a 

expressar o receptor CB1 a partir da idade de P5 (ZABOURI et al., 2011 B). 

Conforme a progressão do desenvolvimento, outros tipos celulares passaram a expressar 

o receptor. Foi observado que as células bipolares de bastonete expressam o CB1 entre as idades 

de P5 e P21. Já as células bipolares de cone apresentam a expressão do receptor apenas por 

volta de P7 e mantém a expressão do CB1 até a idade adulta. O padrão de expressão do receptor 

CB1 é variado entre os tipos celulares da retina e pode ser de forma transiente ou permanente. 

Esses dados indicam a participação desse receptor em processos de desenvolvimento do tecido 

retiniano (ZABOURI et al., 2011 B). 

Outro trabalho do mesmo grupo analisou o envolvimento do receptor CB1 no 

direcionamento axonal das células ganglionares utilizando camundongos e hamsters. A 

expressão do receptor CB1 foi identificada nos filópodes de células ganglionares da retina de 

camundongos na idade de 14 e 15 dias de estágio embrionário (E14-E15) através da técnica de 

imunohistoquímica (ARGAW et al., 2011). 

Após a confirmação da expressão do receptor CB1 nas projeções axonais de células 

ganglionares, foi realizada a ativação e o bloqueio farmacológico do receptor utilizando 

antagonistas e agonistas em explantes da retina murina embrionária. O agonista sintético ACEA 

do receptor CB1 provocou o colapso das células ganglionares. Em contrapartida, o antagonista 

O2050 e o agonista inverso AM251 promoveram o aumento da área de superfície dos cones 
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de crescimento e aumentou o número de filopódios das células ganglionares (ARGAW et al., 

2011). 

O processo de crescimento axonal decorrente da ativação do receptor CB1 pela ACEA 

está relacionado com a via de sinalização AMPc/PKA. O estímulo com ACEA promoveu uma 

diminuição significativa dos níveis intracelulares de AMPc nas células ganglionares e os 

antagonistas AM251 e O2050 promoveram o aumento dos níveis de AMPc. Além disso, a 

fosforilação da PKA diminuiu após os estímulos agonistas no receptor CB1 (ARGAW et al., 

2011). 

O receptor deletado em câncer colorretal (DCC)1, uma proteína transmembrana, é um 

receptor para a mólecula netrina-1. As netrinas são proteínas que regulam o direcionamento dos 

axônios durante o desenvolvimento do sistema nervoso. Estudos apontam que a ativação da via 

de sinalização da PKA está relacionada com o recrutamento do receptor DCC para a membrana 

plasmática (BOUCHARD et al, 2008). O receptor DCC e o receptor CB1 foram identificados 

em explantes de retina embrionária em axônios de células ganglionares e em filopódios 

(ARGAW et al., 2011). 

Tendo em vista a expressão desses receptores na retina em desenvolvimento, foram 

realizados experimentos para analisar uma possível interação entre o CB1 e o recrutamento do 

DCC para a membrana plasmática. Para isso, as culturas de neurônios foram tratadas com 

antagonistas do receptor CB1. Os receptores DCC presentes na membrana plasmática foram 

analisados a partir da biotinilação das proteínas de superfície celular e a alteração da quantidade 

de receptores na membrana após o tratamento foi verificada por western blot. Após o bloqueio 

do receptor CB1, a quantidade de receptores DCC presentes na membrana plasmática 

aumentou. Os resultados desse experimento sugerem que o receptor CB1 interfere no 

recrutamento do DCC para a membrana plasmática (ARGAW et al., 2011). 

Experimentos in vivo em hamsters foram realizados para analisar os efeitos do CB1 no 

desenvolvimento das projeções retinianas e seleção do alvo. Os animais receberam injeções 

intraoculares com agonista ACEA ou do agonista inverso AM251 de forma unilateral. Os 

resultados obtidos revelaram que a manipulação farmacológica do receptor CB1 causou 

 

1 Receptor Deletado em Câncer Colorretal (DCC): A proteína DCC é codificada pelo gene DCC 

e é frequentemente deletada no câncer colorretal. É um receptor de netrinas e atua em processos 
de direcionamento axonal (KEINO-MASU et al., 1996) 
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alterações no desenvolvimento axonal das células ganglionares. O grupo que recebeu o agonista 

CB1 apresentou uma redução no crescimento das ramificações axonais das células 

ganglionares. Por outro lado, o agonista inverso promoveu um aumento contralateral das 

ramificações das células ganglionares (ARGAW et al., 2011). 

A expressão do receptor CB1 também foi detectada na retina de galinha através de 

imunofluorescência e western blot. O receptor está localizado em todas as camadas da retina 

nas idades de E14 e P7. A imunomarcação se concentra na camada de células ganglionares e 

na camada nuclear interna (DA SILVA SAMPAIO et al., 2018). 

Kubrusly e colaboradores (2018) demonstraram a presença do receptor CB1 em cultura 

mista de neurônios e glias provenientes da retina de aves na idade de E8C8. Foi observada a 

expressão do receptor desde o início do desenvolvimento, na idade de E4. Para verificar se o 

receptor estava sendo expresso por neurônios ou glias, foi realizada uma dupla marcação com 

anticorpo anti-CB1 e marcadores neuronais (TUJ1) e gliais (2M6). Foi visto que o receptor CB1 

é expresso tanto por células neuronais quanto por células gliais (KUBRUSLY et al., 2018). 

Após a identificação do receptor CB1 nas culturas, foi realizado um ensaio de liberação 

de neurotransmissores parar avaliar o efeito do WIN 55,212-2 na liberação de GABA. Foi 

observado que o WIN diminuiu a liberação desse neurotransmissor inibitório nas culturas 

mistas. Os antagonistas dos receptores CB1 (AM-251) e TRPV1 (capsaicina) foram 

administrados para verificar o receptor envolvido nesse mecanismo. O AM-251 foi capaz de 

reverter a diminuição do [3H]-GABA induzido pelo WIN, o que demonstra que a ativação do 

receptor CB1 influencia na liberação de neurotransmissores na cultura de células da retina em 

desenvolvimento (KUBRUSLY et al., 2018). 

6.2. Envolvimento do receptor CB2 

A expressão do receptor CB2 foi identificada na retina de galinha ao longo do período 

do desenvolvimento, entre as idades de E5 a PE7 através de imunohistoquímica e western blot. 

A expressão do receptor apresenta uma diminuição a partir de E5. Na idade de P7, a 

imunomarcação para o receptor CB2 se concentra na camada nuclear interna (DA SILVA 

SAMPAIO et al., 2018). 

O envolvimento do receptor CB2 também já foi relatado no processo de direcionamento 

axonal, que ocorre durante o desenvolvimento do sistema visual. As células ganglionares da 
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retina se projetam em direção aos seus alvos no cérebro visual, o núcleo geniculado lateral e o 

colículo superior (DUFF et al., 2013). 

Foi descrito, através de experimentos imunohistoquímicos, que o receptor CB2 é 

expresso na retina, no núcleo geniculado lateral, no colículo superior e no córtex visual no início 

do desenvolvimento pós-natal de hamsters, nas idades de P1 a P5. Além disso, experimentos 

de western-blot de lisados da retina revelaram que expressão do receptor CB2 aumenta no 

período de P1 a P5 (DUFF et al., 2013). 

O receptor CB2 também foi identificado in vitro em explantes de retina provenientes de 

embriões de camundongos nas células ganglionares e em seus cones de crescimento. Além 

disso, as enzimas de síntese dos ligantes endógenos canabinoides DAGLα e NAPE-PLD e a 

enzima de degradação MGL também foram análisadas e descritas nos cones de crescimento, 

filópodes e neuritos de células ganglionares. A presença dessas enzimas indica a funcionalidade 

dos receptores CB2 no desenvolvimento e navegação dos cones de crescimento ganglionares 

(DUFF et al., 2013). 

A partir desses resultados, o receptor CB2 foi manipulado farmacologicamente para 

avaliar seu efeito na morfologia dos cones de crescimento e nos axônios em uma cultura 

primária de neurônios e em explantes de retina de E14-E15. Os agonistas JWH015 e JWH133 

promoveram uma redução da área de superfície dos cones de crescimento e ocasionaram a 

diminuição da quantidade de filopódios. Já os agonistas inversos AM630 e JTE907 causaram o 

efeito oposto, ou seja, promoveram o aumento de filopódios nos cones de crescimento. O 

agonismo do receptor CB2 também causou a redução do comprimento axonal, e os agonistas 

reversos aumentaram as fibras axonais das células ganglionares. 

Como visto anteriormente no artigo de Argaw e colaboradores (2011), receptor DCC 

está envolvido em processos de direcionamento axonal. Foram utilizadas técnicas 

farmacológicas e genéticas para avaliar a interação entre os receptores CB2 e DCC. O bloqueio 

do receptor DCC com um anticorpo bloqueador inibe o efeito de desenvolvimento dos cones 

de crescimento e aumento de filopódios observados após a administração dos agonistas inversos 

do receptor CB2, AM630 e JTE907. Além disso, retinas de embriões de camundongos knockout 

para o receptor DCC receberam tratamento com os moduladores do receptor CB2. Os efeitos 

dos agonistas e agonistas inversos não foi observado na ausência do receptor DCC. Esses 
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resultados indicam que os efeitos mediados pelo receptor CB2 são dependentes do receptor 

DCC. 

Estudos apontam que a via de sinalização do AMPc/PKA está envolvida com o 

recrutamento do receptor DCC para a membrana plasmática. Portanto, experimentos foram 

realizados para determinar se a ativação do CB2 é capaz de modular o recrutamento do DCC. 

Os neurônios foram tratados com AM630, JTE907 e forscolina e em seguida a presença do 

DCC na superfície celular foi verificada através de western blot. Os agonistas inversos do CB2 

promoveram um aumento da quantidade de receptores DCC na membrana plasmática. A 

forscolina, que aumenta os níveis de AMPc, também promoveu o recrutamento de receptores 

DCC para a membrana plasmática. 

6.3. Receptores não-clássicos 

6.3.1. TRPV1 

Além dos receptores clássicos CB1 e CB2, os receptores não clássicos também foram 

descritos na literatura como peças importantes no desenvolvimento da retina. Um grupo se 

dedicou a estudar o receptor TRPV1 e identificou a expressão desse receptor desde os primeiros 

estágios do desenvolvimento da retina de ratos, principalmente em células ganglionares, em 

amácrinas e na camada neuroblástica (LEONELLI et al., 2009). A partir dessa caracterização, 

esse grupo realizou um estudo para elucidar a participação dos receptores TRPV1 em processos 

do desenvolvimento, como a divisão celular e a apoptose (LEONELLI; MARTINS; BRITTO, 

2011). 

O modelo utilizado para estudar esse receptor foi explante de retinas de ratos na idade 

de P4. Os explantes foram incubados com a capsazepina, antagonista do receptor TRPV1 e em 

seguida foi realizado o ensaio TUNEL para avaliar a apoptose. A incubação com capsazepina 

na concentração de 1µM durante 12h reduziu a apoptose em células da camada neuroblástica e 

da camada nuclear interna e a concentração de 10µM reduziu a apoptose também na camada de 

células ganglionares (LEONELLI; MARTINS; BRITTO, 2011). 

Os explantes tratados com a capsazepina a 1µM e 10µM por 12h foram direcionados 

para a técnica de western blot com o intuito de avaliar a expressão de proteínas cinases 

associadas a mitose (MAPK) após o bloqueio do receptor TRPV1. A fosforilação das proteínas 

ERK1/2 e p38 se demonstraram aumentadas após o tratamento com a capsazepina. Entretanto, 
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a fosforilação da JNK diminuiu em resposta ao antagonistmo do receptor. (LEONELLI; 

MARTINS; BRITTO, 2011). 

Os animais foram tratados com injeções intraperitoneais por 3 dias durante o 

desenvolvimento com a capsazepina e as retinas foram coletadas na idade adulta para analisar 

se o bloqueio do receptor TRPV1 teve algum efeito sobre as populações de células da retina 

através de imunohistoquímica. As células parvalbumina positivas (células amácrinas) e 

calbindina positivas (células horizontais) foram encontradas em maior quantidade em ratos que 

receberam o tratamento com o antagonista TRPV1. Além disso, o marcador sináptico 

sinaptofisina também estava elevado em retinas tratadas com capsazepina. Esses resultados 

apontam que a redução da apoptose ocasionada pelo bloqueio do TRPV1 durante o 

desenvolvimento acarretou em alterações na organização da retina adulta (LEONELLI; 

MARTINS; BRITTO, 2011). 

Os resultados desse trabalho apontam o envolvimento do receptor TRPV1 na regulação 

da apoptose que ocorre nos estágios iniciais do desenvolvimento da retina, provavelmente por 

meio da sinalização de MAPK. Esse receptor também parece regular a diferenciação neuronal 

e maturação sináptica na retina (LEONELLI; MARTINS; BRITTO, 2011). 

6.3.2. GPR55 

O papel do receptor não clássico canabinoide GPR-55 no desenvolvimento da retina é 

explorado em um trabalho, principalmente no processo de crescimento axonal e projeção 

retinotalâmica (CHERIF et al., 2015). Os modelos animais utilizados no estudo foram hamster 

e camundongos. Os experimentos de imuno-histoquímica revelaram a presença tanto da 

proteína quanto do RNAm do receptor GPR55 na retina de hamster. (CHERIF et al., 2015) 

A partir do conhecimento da expressão do receptor GPR55 na retina de camundongos e 

hamster, foi realizada a modulação farmacológica do receptor com os agonistas LP1 e O-1602 

e com o antagonista CBD com o intuito de avaliar o efeito na projeção axonal. A ativação do 

receptor GP55 com os agonistas interferiu na morfologia das células ganglionares, com o 

aumento da área de contato e aumento dos filopódios. Já o antagonismo do receptor resultou na 

diminuição do crescimento axonal e das projeções retinianas (CHERIF et al., 2015). 

Como já descrito antes nos trabalhos de Argaw e colaboradores (2011) e Duff e 

colaboradores (2013), os receptores CB1 e CB2 estão envolvidos no processo de 

direcionamento axonal das células ganglionares e esse trabalho também relatou o envolvimento 
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do receptor GPR55 nesse processo. O receptor GPR55 é capaz de modular a navegação axonal 

através da modificação da morfologia de células ganglionares (CHERIF et al., 2015). 

6.4. Expressão das enzimas de síntese e degradação endocanabinoides 

6.4.1. NAPE- PLD e FAAH 

A expressão das enzimas de síntese e degradação da anandamida foi avaliada em 

diversos trabalhos que buscaram explorar o papel desse sistema em processos de 

desenvolvimento da retina. A expressão das enzimas NAPE-PLD e FAAH foi verificada em 

culturas de retinas de camundongos na idade de E14 e E15. As enzimas foram identificadas nas 

projeções axonais retinianas. A FAAH se encontra nos filopódios das células ganglionares, 

enquanto a NAPE-PLD se limita a projeção axonal das células ganglionares (ARGAW et al., 

2011). 

Outro estudo avaliou a expressão das enzimas endocanabinoides ao longo do 

desenvolvimento pós-natal da retina de ratos até a idade adulta através de western-blot e foi 

visto que a expressão da NAPE-PLD diminuiu a partir de P21 e atinge um platô em P30. Já a 

expressão da FAAH diminuiu ao longo da primeira semana de vida e atinge seu mínimo em P9. 

Ao longo da segunda e terceira semana, a expressão da FAAH aumentou, atingindo a expressão 

máxima em P15 (ZABOURI et al., 2011 A). 

A expressão da enzima FAAH foi estudada pela técnica de imuno-histoquímica e foi 

identificada em quase todas as células da retina de ratos em períodos distintos do 

desenvolvimento pós-natal. A enzima FAAH está presente na retina desde os primeiros dias 

pós-natais. No período de P3 a P5, a FAAH é expressa pelas células neuronais que se 

diferenciam nesse período, como cones, células horizontais, ganglionares e amácrinas. Os 

bastonetes se diferenciam mais tardiamente e apresentam uma menor expressão da FAAH 

quando comparados com os cones. As células bipolares de cone também expressaram a FAAH 

de forma transiente entre as idades de P7 e P30. Já as células bipolares de bastonete a 

expressaram mais tardiamente, na idade de P15 e mantiveram até a idade adulta. (ZABOURI 

et al., 2011 A) (Figura 8). 
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Figura 8: Comparação entre a expressão temporal do receptor CB1 e a expressão 

da enzima FAAH. A expressão do receptor CB1 (verde) e da enzima FAAH (roxo) nas células 

da retina ao longo do desenvolvimento foi comparada através de dupla marcação em 

imunohistoquímica (Adaptado de ZABOURI et al., 2011 A). 

A expressão da FAAH por quase todos os tipos celulares da retina indica o envolvimento 

do sistema endocanabinoide em processos de maturação e desenvolvimento da retina. 

Diferentemente de outros neurotransmissores, os endocanabinoides não são armazenados em 

vesículas nos neurônios. Os ligantes endocanabinoides são produzidos sob demanda 

localmente. Nesse sentido, explorar a expressão das enzimas de síntese e degradação, como a 

NAPE-PLD e a FAAH é crucial para entender a regulação da sinalização endocanabinoide. A 

expressão dessas enzimas na retina durante o período do desenvolvimento é um forte indício 

do envolvimento dessa sinalização nos processos de maturação do tecido. 

6.4.2. DAGLα e MAGL 

Um estudo demonstrou os padrões de expressão e a localização das enzimas de síntese 

e degradação do endocanabinoide 2-AG, DAGLα e MAGL, respectivamente, na retina de ratos 

desde o desenvolvimento pós-natal até a idade adulta. Foram utilizadas técnicas de western- 

blot e imunofluorescência para verificar a expressão das enzimas. Foi observado que a 

expressão da proteína DAGLα se manteve estável desde a idade de P1 até a fase adulta. Já a 

expressão da proteína MAGLα se demonstrou baixa nas idades iniciais do desenvolvimento 

pós-natal, de P1 a P13 e apresentou um aumento a partir de P15 até a fase adulta. A maior 
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expressão da enzima de síntese DAGLα indica que os níveis de 2-AG podem estar mais 

elevados na retina do nascimento até a idade de P13. Com o aumento da expressão da enzima 

de degradação MAGL a partir de P15, é provável que os níveis do 2-AG sejam regularizados 

até a fase adulta (CÉCYRE et al., 2014). 

A enzima DAGLα foi identificada de forma intensa na CNE, mais especificamente em 

terminais de fotorreceptores de bastonetes. Também foi identificada em processos dendríticos 

de células horizontais. Além disso, a imunomarcação da proteína DAGLα foi encontrada na 

CNI, provavelmente nos terminais axonais de células bipolares de cone (CÉCYRE et al., 2014). 

Diferentemente da DAGLα, a MAGL quase não foi expressa na retina até a idade de 

P11. A expressão dessa enzima se mostrou ser predominante na idade adulta em células 

amácrinas e glias de Müller, assim como nos terminais axonais de células bipolares do tipo 2 

(CÉCYRE et al., 2014) (Figura 9). 

 

 

 

 

 
Figura 9: Expressão das enzimas DAGLα e MAGL pelas células da retina. A figura 

demonstra o padrão de expressão das enzimas de síntese e degradação do endocanabinoide 2- 

AG, DAGLα (preto) e MAGL (cinza) pelos tipos celulares da retina desde P1 até a idade adulta 

(Adaptado de CÉCYRE et al., 2014). 

Como foi visto no trabalho de Zabouri, Ptito e colaboradores (2011), o receptor CB1 é 

expresso em quase todos os tipos celulares da retina de ratos em desenvolvimento, assim com 

a enzima DAGLα. Esses resultados indicam que o endocanabinoide 2-AG é sintetizado nas 
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mesmas células que expressam o receptor CB1 durante o desenvolvimento, o que sugere o 

envolvimento da sinalização endocanabinoide nesse período (CÉCYRE et al., 2014). 

Stark e Caprioli (2016) utilizaram um modelo de explante de retina embrionária de 

camundongos com o objetivo de verificar a topologia e função dos endocanabinoides nos 

axônios das células ganglionares e no cone de crescimento. Nesse estudo, o arranjo subcelular 

das enzimas de síntese e degradação do 2-AG foi quantificado para verificar a formação de 

hotspots endocanabinoides, ou seja uma região subcelular com maior concentração de 

endocanabinoides (STARK; CAPRIOLI, 2016). 

A expressão subcelular das enzimas MAGL e DAGLα foram identificadas nas células 

ganglionares e seus axônios. Ambas as enzimas foram encontradas em elevadas quantidades no 

domínio central das células ganglionares, porém a marcação da DAGLα se demonstrou mais 

expressiva na região distal do axônio do que no domínio central (STARK; CAPRIOLI, 2016). 

Após a identificação das enzimas, estratégias farmacológicas foram aplicadas para 

verificar o impacto da sinalização do 2-AG no crescimento axonal de células ganglionares em 

cultura. Um fármaco que aumenta a disponibilidade do 2-AG através da inibição da MAGL foi 

utilizado, o JZL184. O antagonista e o agonista inverso do receptor CB1, O-2050 e AM251, 

respectivamente, também foram utilizados no experimento. O bloqueio do receptor CB1 

ocasionou um aumento do comprimento axonal. Esse resultado foi revertido pelo inibidor da 

MAGL (STARK; CAPRIOLI, 2016). 

A partir desses resultados, experimentos foram realizados para verificar se a atividade 

do receptor CB1 influencia na expressão ou localização dos componentes endocanabinoides 

descritos previamente. Para isso, a expressão da MAGL, DAGLα e do receptor CB1 foram 

analisados no domínio central das células ganglionares após o bloqueio do receptor CB1. Os 

resultados obtidos revelaram que o antagonismo do receptor CB1 ocasiona uma intensificação 

da expressão da MAGL, não altera a expressão da DAGL e aumenta a expressão do receptor 

CB1 (STARK; CAPRIOLI, 2016). 

Os resultados apresentados nesse trabalho revelam o arranjo subcelular dos 

endocanabinoides envolvidos na sinalização do 2-AG, demonstrando a formação de um hotspot 

endocanabinoide. Além disso, a atividade do receptor CB1 influencia o crescimento axonal das 

células ganglionares in vitro, em modelo de explante de retina de camundongos, um resultado 
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consistente com o trabalho de Argaw e colaboradores (2011) descrito previamente (STARK; 

CAPRIOLI, 2016). 

6.5. Interação do Sistema Endocanabinoide com outros sistemas de 

neurotransmissores 

6.5.1. Sistema Dopaminérgico 

A dopamina é a principal catecolamina presente na retina de vertebrados (REIS et al., 

2007). Os endocanabinoides regulam a liberação de diversos neurotransmissores, incluindo a 

dopamina. Os neurônios dopaminérgicos são regulados pela atividade endocanabinoide em 

diversas áreas do SNC (Xu et al., 2018). Um estudo foi elaborado com o intuito de descrever a 

relação entre o sistema endocanabinoide e o sistema dopaminérgico no desenvolvimento da 

retina (DA SILVA SAMPAIO et al., 2018). 

Através da técnica de imuno-histoquímica, foi visto que células amácrinas que 

expressam a enzima tirosina hidroxilase, responsável pela conversão da tirosina em L-DOPA, 

também expressam o receptor CB1 (DA SILVA SAMPAIO et al., 2018). 

A partir do conhecimento que os neurônios dopaminérgicos da retina expressam o 

receptor CB1, foi investigada a capacidade desse receptor na modulação do sistema 

dopaminérgico. Para atingir tal objetivo, foi realizada uma cultura de células mista de neurônios 

e glias de Müller. O receptor CB1 co-localizou com a enzima TH e com o receptor D1 nas 

células em cultura. Foi realizada a técnica de western blot para analisar a presença de proteínas 

associadas ao sistema dopaminérgico. A proteína relacionada ao receptor nuclear 1 (Nurr1), o 

receptor D1 e subunidade reguladora 1B da proteína fosfatase 1 (DARPP32) se demonstraram 

expressos na cultura primária de células (DA SILVA SAMPAIO et al., 2018). 

As culturas foram tratadas com um agonista do receptor D1, o SKF38393, que induz o 

aumento de AMPc intracelular, com o agonista sintético canabinoide WIN55 e com o 

antagonista do receptor CB1 AM251. Os resultados desse experimento revelaram que o pré- 

tratamento com o WIN55 inibe o acúmulo intracelular de AMPc induzido pelo SKF38393. Já 

o pré-tratamento com o AM251 seguido do tratamento combinado do SKF + WIN mantém o 

aumento dos níveis intracelulares de AMPc. Esses resultados indicam que a inibição promovida 

pelo WIN na resposta mediada pelo SKF38393 ocorre através da ativação dos receptores CB1 

e demonstram a interação entre os sistemas endocanabinoide e dopaminérgico nas células da 

retina em desenvolvimento (DA SILVA SAMPAIO et al., 2018). 
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6.5.2. Sistema Purinérgico 

Como já descrito anteriormente, os receptores canabinoides estão amplamente 

expressos na retina em desenvolvimento. Além dos receptores canabinoides, existem outros 

sistemas de neurotransmissão envolvidos na retinogênese, como o sistema purinérgico (LUCIA 

et al., 2020). Portanto, foi realizado um trabalho para analisar uma possível cooperação entre 

receptores canabinoides e os receptores purinérgicos do tipo P2, que são ativados por ATP, em 

processos como morte celular, proliferação e diferenciação em uma cultura de células de 

embrião de galinha (FREITAS et al., 2019). 

A cultura de células de retina de galinha em E7C2 foi caracterizada a partir de 

imunohistoquímica e a presença de progenitores de células gliais marcados pela nestina, de 

neurônios marcados por Tuj-1 e de células gliais marcadas por 2M6 foi confirmada. Também 

foi realizada a imunomarcação para os receptores CB1 e CB2, que demonstrou a expressão a 

de ambos os receptores pelas células progenitoras (FREITAS et al., 2019). 

Para verificar o efeito do agonista canabinoide WIN 5212-2 na proliferação das células 

da retina, foi realizado um ensaio de incorporação de timidina radioativa ([3H]-timidina) na 

cultura em E7C2. Houve uma diminuição da incorporação da [3H]-timidina em resposta ao 

tratamento com WIN 5212-2 nas concentrações e 0.5-1.0 μM. O mesmo resultado foi obtido 

utilizando um inibidor da enzima MAGL, o URB602 e o inibidor da FAAH, URB597. A 

inibição das enzimas de degradação dos endocanabinoides 2-AG e AEA, respectivamente, 

aumenta a disponibilidade dos endocanabinoides. Uma segunda metodologia foi aplicada para 

confirmar o envolvimento dos receptores endocanabinoides na proliferação celular. Foi 

utilizado o anticorpo anti-PCNA para marcar o núcleo das células em proliferação e o DAPI 

para marcar o núcleo de todas as células, que receberam o tratamento com o WIN 5212-2. A 

quantidade de células marcadas pelo PCNA foi significativamente menor nas culturas tratadas 

com o WIN 5212-2 quando comparadas ao controle. Portanto, os resultados indicam que a 

ativação dos receptores canabinoides através de agonistas sintéticos e endocanabinoides é capaz 

de diminuir a proliferação das células da retina em cultura (FREITAS et al., 2019). 

O tratamento com o WIN 5212-2 pode ter ocasionado a morte das células 

progenitoras,acarretando na diminuição das células marcadas pelo PCNA. Portanto, foi 

realizado o ensaio live-dead para avaliar a viabilidade das células da retina após o tratamento 

com o WIN 5212-2. O tratamento com 1 μM de WIN 5212-2 causou uma diminuição de 41% 

das células vivas. Além disso, a adição de antagonistas dos receptores CB1 (AM-251) e CB2 
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(AM-630) preveniu a diminuição da viabilidade celular induzida pelo WIN. Portanto, esses 

resultados indicam que ambos os receptores CB1 e CB2 estão envolvidos no processo de morte 

celular na cultura (FREITAS et al., 2019) 

A técnica de imageamento de cálcio tem o objetivo de observar as mudanças na 

sinalização desse segundo mensageiro em neurônios e glias após estímulos com glutamato, 

KCl, GABA e ATP. As células em E7C2 foram responsivas ao glutamato, KCl, GABA. 

Entretanto, o estímulo com ATP não promoveu diferenças na sinalização de cálcio. Já as 

culturas que receberam tratamento com WIN por 24h apresentaram alterações na sinalização 

de cálcio. O WIN induziu um aumento na quantidade de células responsivas após o 

imageamento de cálcio após o estímulo com ATP e uma diminuição na resposta após os 

estímulos com glutamato, KCl e GABA (FREITAS et al., 2019). 

O ATP é uma molécula sinalizadora capaz de ativar receptores purinérgicos do tipo P2. 

O receptor P2X7 é um importante receptor ativado pelo ATP expresso nas glias de Müller e 

participa em processo de indução de morte celular de células da retina de aves em 

desenvolvimento (ANCCASI et al., 2013). Para identificar um possível envolvimento do 

receptor P2X7 após o tratamento com o WIN, as culturas foram tratadas com o antagonista 

desse receptor, o A438079, e em seguida o imageamento de cálcio foi realizado com estímulo 

do ATP. Foi observado que as células não tratadas com WIN não apresentaram diferenças na 

sinalização de cálcio na presença do antagonista P2X7. Entretanto, as células que receberam o 

WIN demonstraram uma diminuição significativa na sinalização do cálcio após a administração 

do ATP na presença do antagonista (FREITAS et al., 2019). 

Esse trabalho revelou que a ativação dos receptores canabinoides com o WIN diminuiu 

a proliferação celular e promoveu o aumento das células responsivas ao ATP nas retinas em 

cultura em estágios de desenvolvimento. Também foi visto que as alterações na sinalização do 

cálcio foram inibidas pelo antagonista do receptor P2X7. Esse resultado indica que o agonista 

canabinoide aumenta a expressão desses receptores em células gliais (FREITAS et al., 2019). 

 

7. CONCLUSÃO 

O sistema endocanabinoide é alvo de muitos estudos por ser um sistema neuromodulatório 

envolvido em diversos processos, tanto fisiológicos quanto patológicos. Os estudos revisados 

no presente trabalho demonstraram a participação dos endocanabinoides na regulação dos 

eventos de desenvolvimento da retina. 
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O receptor CB1 é o componente endocanabinoide mais explorado nos artigos, por ser 

amplamente expresso no SNC e na retina (KUBRUSLY et al., 2018). A presença desse receptor 

foi identificada em quase todos os tipos celulares da retina no período do desenvolvimento do 

tecido, indicando fortemente o envolvimento do CB1 na maturação da retina (ZABOURI, et 

al., 2011 B). Esse receptor também participa no processo de direcionamento axonal e 

desenvolvimento da via retinotalâmica em conjunto com o receptor DCC. A manipulação 

farmacológica do receptor CB1 demonstrou que a ativação resulta no colapso das células 

ganglionares. Em contrapartida, o bloqueio acarreta no aumento da área de superfície dos cones 

de crescimento e aumento do número de filópodes nas células ganglionares (ARGAW et al., 

2011). 

Assim como o receptor CB1, o receptor CB2 e o receptor GPR55 também foram descritos 

no processo de direcionamento axonal das células ganglionares na via retinotalâmica. A 

identificação dos receptores nos cones de crescimento das células ganglionares revela o 

envolvimento dos receptores (CHERIF et al., 2015). A modulação do receptor CB2 com 

agonistas e antagonistas resultou em um efeito similar ao obtido com a manipulação do receptor 

CB1, uma vez que a ativação do CB2 causou uma retração nas projeções axonais ganglionares 

e o bloqueio causou o aumento de ramificações das células ganglionares (DUFF et al., 2013). 

Além do receptor não clássico GPR55, o receptor TRPV1 também foi identificado como uma 

peça importante no processo de apoptose no período inicial do desenvolvimento da retina 

(LEONELLI; MARTINS; BRITTO, 2011). 

O envolvimento dos receptores canabinoides consistem em fortes indícios da participação 

desse sistema no desenvolvimento do tecido retiniano. Os resultados que demonstram a 

expressão das enzimas de síntese e degradação dos encanabinoides nas células da retina 

fortalecem essa premissa, uma vez que indicam a funcionalidade desses receptores. As enzimas 

de síntese e degradação da anandamida e do 2-AG foram identificadas nos modelos de estudo 

de desenvolvimento da retina (ZABOURI et al., 2011), (CÉCYRE et al., 2014), (STARK; 

CAPRIOLI, 2016). 

Já é bem estabelecido na literatura que o sistema endocanabinoide atua de forma a modular 

a liberação de outros neurotransmissores. Os trabalhos analisados na revisão relataram que a 

interação desse sistema com o sistema dopaminérgico e purinérgico pode influenciar os eventos 

do desenvolvimento da retina (DA SILVA SAMPAIO et al., 2018), (FREITAS et al., 2019). 
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A partir da análise dos estudos incluídos nesta revisão de literatura, pode se concluir que a 

sinalização endocanabinoide desempenha papéis importantes na maturação da retina a partir da 

regulação de eventos como proliferação celular, migração e direcionamento axonal e apoptose. 

Essa revisão de literatura explora uma das faces do sistema endocanabinoide, sua importância 

no desenvolvimento do sistema nervoso central, contribuindo para a compreensão desse sistema 

de sinalização tão complexo. 
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