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DOENÇA DE ALZHEIMER

Fernanda Cardoso Teixeira
 Roselia Maria Spanevello

 

INTRODUÇÃO

A doença de Alzheimer (DA) é considerada a causa mais comum de de-
mência. É uma patologia neurodegenerativa crônica caracterizada pela presença 
de placas senis extracelulares compostas de agregados da proteína beta amiloi-
de (Aβ), emaranhados neurofibrilares, neuroinflamação e morte neuronal em 
regiões cerebrais envolvidas com aprendizagem e memória. 

Considerando que a sinalização purinérgica pode modular processos re-
lacionados à patogênese e à progressão da DA, este capítulo tem como foco 
demonstrar os principais achados relacionados as alterações nas enzimas puri-
nérgicas (NTPDase, 5´-nucleotidase e adenosina desaminase), bem como em 
receptores para nucleotídeos (P2X e P2Y) e adenosina (A1, A2A, A2B, A3) em 
estudos pré-clínicos e clínicos relacionados com a DA. 

A partir dos dados descritos na literatura, entende-se que a modulação 
terapêutica de componentes envolvidos com a sinalização purinérgica pode 
ser uma estratégia promissora capaz de influenciar na progressão desta doen-
ça neurodegenerativa. 
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Doença de Alzheimer (DA)

Memória refere-se ao processo de aquisição, formação, conservação e evo-
cação de informações (Izquierdo et al., 1999; 2006). A memória pode ser clas-
sificada de acordo com a função, o conteúdo e tempo de duração. Dessa forma, 
tem-se a memória de trabalho, as memórias declarativas e procedurais e, por 
fim, a memória de curta e longa duração, respectivamente (Izquierdo; Mcgaugh, 
2000; Júnior; Faria, 2015).

A DA é uma patologia neurodegenerativa caracterizada por um declínio 
progressivo na função cognitiva, que afeta principalmente a memória de curto 
prazo (Chen, 2018). Essa doença é considerada a principal causa de demência 
entre a população no mundo, sendo que sua prevalência aumenta significati-
vamente em indivíduos após os 65 anos de idade (Mayeux; Stern, 2012).

 Essa patologia vem sendo considerada uma pandemia em decorrência do 
crescimento acelerado no número de casos – aumento de 244% entre 1990 e 2010 
(Grill et al., 2015). Estima-se que, em 2030, 67,5 milhões de pessoas no mundo 
apresentarão DA, sendo que este número poderá atingir 115,4 milhões até 2050 
(Nowrangi et al., 2015). Esses dados são impactantes, e refletem a repercussão 
desta doença para a saúde pública, em função do grande número de acometidos 
e ainda em relação aos prejuízos acarretados no cotidiano do indivíduo portador 
e nas suas relações interpessoais (Qui et al., 2009). 

A DA é clinicamente classificada em dois tipos de acordo com o seu tempo 
de início: a do tipo familiar e a do tipo esporádica. Ambas as formas possuem 
as mesmas características patológicas, principalmente relacionadas ao decrés-
cimo das funções cognitivas as quais incluem a memória recente, a linguagem, 
a capacidade de julgamento e a atenção, dentre outros. A DA do tipo familiar, 
também chamada de DA de início precoce pela sua ocorrência antes dos 60 
anos, caracteriza-se por um declínio rápido das funções cognitivas (Mayeux; 
Stern, 2012). Esse tipo representa 1 a 5% dos casos de DA e apresenta um pa-
drão de transmissão autossômica dominante que envolve mutações nos genes 
da proteína precursora amilóide e das presenilinas 1 e 2 (Mayeux; Stern, 2012; 
Grimm et al., 2016). A DA do tipo esporádica ou de início tardio é mais fre-
quente em indivíduos após os 60 anos, compreendendo mais de 95% dos ca-
sos de DA. Esse tipo de DA apresenta componentes genéticos e não genéticos, 
como idade avançada, sexo feminino, estilo de vida e comorbidades (doença 
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cerebrovascular, traumatismo craniano, diabetes tipo II, obesidade) (Mcdowell, 
2001; Bekris et al., 2010; Mayeux; Stern, 2012; Reitz; Mayeux, 2014; Grimm et 
al., 2016; Scheltens et al., 2016).

Os mecanismos envolvidos no desenvolvimento e na progressão da DA 
ainda não foram totalmente esclarecidos, o que demonstra a complexidade do 
seu estudo. A DA é uma patologia neurodegenerativa resultante de falha si-
náptica e morte celular em áreas específicas do cérebro, as quais são essenciais 
para o processamento da memória (Scheltens et al., 2016). 

Há décadas, a teoria dominante para a sua patogênese é a hipótese da cas-
cata amilóide (Selkoe; Hardy, 2016). De acordo com essa teoria, a deposição 
extracelular de placas formadas pelo peptídeo beta amilóide (Aβ) e o acúmulo 
intracelular de emaranhados neurofibrilares compostos pela proteína tau hiper-
fosforilada são responsáveis pela perda de sinapses e morte neuronal (Raskin 
et al., 2015). Entretanto, outros mecanismos também têm sido associados à 
patogênese da DA, como estresse oxidativo, neuroinflamação, resistência à in-
sulina no cérebro e alterações no sistema colinérgico (Agostinho et al., 2010; 
Correia et al., 2013; De la Monte; Tong, 2014; Grimm et al., 2016; Cervellati et 
al., 2016). Nos últimos anos, o papel da sinalização purinérgica também tem 
sido avaliado nesta condição patológica. Considerando a relevância das altera-
ções encontradas nos componentes do sistema purinérgico associado à DA, a 
modulação dos receptores e das enzimas que compõem este sistema tem sido 
apontada como uma via promissora para a pesquisa de novas alternativas te-
rapêuticas para essa doença neurodegenerativa.

Ectoenzimas e a Doença de Alzheimer

Nucleotídeos e nucleosídeos extracelulares de adenina, como ATP, ADP 
e adenosina, são moléculas que possuem importantes ações no sistema ner-
voso central (SNC), tais como neurotransmissão, neuromodulação, extensão 
neurítica, proliferação, diferenciação e morte celular (Rathbone et al., 1999). 
Além disso, estudos têm demonstrado que o ATP e a adenosina também podem 
modular processos relacionados à memória (Düster et al., 2014).

A sinalização induzida por esses nucleotídeos e nucleosídeos e sua con-
centração no meio extracelular são reguladas pela ação de enzimas, como as 
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ecto-nucleosídeo-trifosfo-difosfoidrolases (E-NTPDases), 5’- nucleotidase e a 
adenosina desaminase (ADA) (Robson et al., 2006). Essas enzimas constituem 
uma cascata enzimática altamente organizada que tem início com a ação da 
NTPDase, a qual hidrolisa ATP e ADP até AMP. O AMP gerado é hidrolisado 
pela enzima 5´- nucleotidase formando a adenosina, subsequentemente degra-
dada a inosina pela ação da ADA (Robson et al., 2006).

Uma diminuição na atividade das enzimas NTPDase, 5´-nucleotidase e 
ADA já foi observada em sinaptossomas de córtex cerebral e hipocampo de 
ratos submetidos a um modelo experimental de demência esporádica do tipo 
Alzheimer (De Oliveira et al., 2019). Resultados similares também foram ob-
servados em um modelo de déficit de memória induzido por escopolamina. A 
administração intraperitoneal de escopolamina após o treino da esquiva ini-
bitória foi capaz de reduzir a atividade da NTPDase, 5´-nucleotidase e ADA 
em hipocampo e córtex cerebral de ratos (Marisco et al., 2013). Por outro 
lado, Gutierres e colaboradores (2012), utilizando este protocolo da escopola-
mina, demonstraram um aumento na atividade da NTPDase e da ADA e uma 
diminuição na atividade de enzima 5´-nucleotidase bem como nos níveis de 
ATP em hipocampo de ratos. Embora o efeito amnésico da escopolamina seja 
atribuído à diminuição da transmissão colinérgica no SNC, esses achados evi-
denciam que alterações nas enzimas purinérgicas também podem contribuir 
para o déficit de memória observado nestes estudos (Gutierres et al., 2012; 
Marisco et al., 2013).

Considerando o papel do ATP e da adenosina no SNC, uma diminuição 
na atividade da NTPDase pode favorecer o aumento nos níveis de ATP extra-
celular, o qual, em altas concentrações, pode contribuir para danos neuronais 
através da ativação do receptor P2X7 (Bonan, 2012; Volonte et al., 2015; De 
Oliveira et al., 2019). Além disso, alterações na atividade das enzimas 5´-nu-
cleotidase e ADA podem levar à diminuição dos níveis de adenosina, uma 
molécula que, além de modular processos de memória, também exerce várias 
outras ações neuroprotetoras e neuromoduladoras (Bonan, 2012; Stone, 2015; 
De Oliveira et al., 2019).

Existem poucos estudos avaliando a atividade de enzimas do sistema 
purinérgico em pacientes com DA. Em estudo post mortem, realizado por 
Alonso-Andrés e colaboradores (2018), primeiramente, demonstrou-se que 
os níveis de adenosina estão diminuídos em córtex frontal de pacientes com 
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DA em relação ao grupo controle, já que esses níveis foram mais baixos no 
estágio inicial quando comparados ao estágio intermediário e avançado da 
doença. Essa diminuição nos níveis de adenosina foi acompanhada por uma 
diminuição na atividade das enzimas 5´-nucleotidase citosólica e ADA. Em 
relação a esse estudo, os dados permitiram concluir que: ocorrem alterações 
no metabolismo de purinas nos estágios iniciais da doença independente da 
presença de emaranhados neurofibrilares e placas de peptídeo Aβ; as alterações 
purinérgicas encontradas são diferentes em relação à região do SNC analisada 
(córtex frontal, parietal e temporal) e ao estágio da DA; e o metabolismo do 
nucleosídeo adenosina é um dos mais afetados com alterações significativas 
nas enzimas relacionadas à sua síntese (5´-nucleotidase) e degradação (ADA) 
(Alonso-Andrés et al., 2018).

Embora o estudo das enzimas purinérgicas e a relação com a DA ainda 
sejam limitados, cabe destacar que modulação da atividade dessas enzimas tem 
sido foco de estudos na busca de estratégias terapêuticas promissoras para pa-
tologias neurodegenerativas (Roszeck; Czarnecka, 2015). Entretanto, é impor-
tante ressaltar que a presença de vários membros da família das ectoenzimas 
com alto grau de similaridade entre si torna o desenvolvimento de um inibidor/
modulador específico difícil, sendo essa uma limitação a ser superada (Bonan, 
2012). Assim, a maioria dos estudos em relação à sinalização purinérgica e a 
DA tem focado principalmente na busca e/ou efeitos de antagonistas ou ago-
nistas para os receptores purinérgicos (Diaz-Hernandes et al., 2011; Lee et al., 
2012; Delekate et al., 2014; Woods et al., 2016). 

Purinoreceptores e a DA

Os nucleotídeos e nucleosídeos de adenina podem mediar suas ações atra-
vés de receptores purinérgicos localizados na superfície de células (Yegutkin, 
2008; Burnstock et al., 2011). Os receptores aos quais os ATP e o ADP podem 
se ligar, dividem-se em dois grupos: P2X e P2Y. Os receptores de adenosina 
também são transmembrana acoplados à proteína G e são denominados A1, 
A2A, A2B e A3 (Robson et al., 2006; Yegutkin, 2008).

O receptor P2X7 é um importante membro da família P2X, uma vez que 
sua ativação pode levar à abertura de poros na membrana da célula que permite 
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a passagem de moléculas de até 1 kDa. A ativação desse receptor pode levar à 
liberação de mediadores inflamatórios, como a interleucina 1β (IL-1β) e o fator 
de necrose tumoral α (TNF-α), além de estimular a produção de superóxido e 
óxido nítrico de células microgliais (Parvathenani et al., 2003; Takenouchi et 
al., 2010). Portanto, o P2X7 tem sido um dos componentes do sistema puri-
nérgico mais investigado dentro do contexto da DA, devido ao fato de desem-
penhar um papel crucial nos processos de neuroinflamação e neurodegenera-
ção (Parvathenani et al., 2003; Diaz-Hernandez et al., 2011; Illes et al., 2019; 
Martin et al., 2019).

Em um estudo post mortem, McLarnon e colaboradores (2006) demonstra-
ram um aumento da expressão de receptores P2X7 em microglia de portadores 
de DA. Considerando que o P2X7 é ativado na presença de altas concentrações 
de ATP, o aumento na expressão desse receptor pode estar associado a meca-
nismos patológicos característicos da DA como ativação glial e morte celular, 
os quais são processos que levam a um aumento na concentração extracelular 
de ATP (McLarnon et al., 2006).

Dados da literatura têm demonstrado também que o P2X7 é capaz de re-
gular a atividade de α-secretases, enzimas envolvidas na formação do peptídeo 
beta amilóide (Aβ). Diaz-Hernandez e colaboradores (2011) demonstraram que 
a inibição do receptor P2X7 em um modelo experimental transgênico de DA 
foi capaz de reduzir a quantidade de placas amilóides no hipocampo, sendo que 
os mecanismos envolvidos nestes efeitos foram atribuídos a inibição da ativi-
dade do glicogênio sintase cinase 3 (GSK3) e aumento da atividade da enzima 
α-secretase. Em outro modelo experimental de DA, utilizando a injeção hipo-
campal de peptídeo Aβ, observou-se que o tratamento com um antagonista do 
P2X7 foi capaz de reduzir a expressão desse receptor, melhorar a integridade 
da barreira hematoencefálica, aumentar a viabilidade neuronal e diminuir a 
ativação de células gliais nesta condição experimental (Ryu; Mclarnon, 2008). 
Esses dados sugerem que a neuroproteção conferida pela modulação farma-
cológica do P2X7 pode ter um grande potencial terapêutico para controlar a 
neuroinflamação e morte celular associada a DA.

Outro receptor da classe P2X que tem ganhado destaque dentro do con-
texto da DA é o receptor P2X4. Uma diminuição nos níveis desse receptor já 
foi relatada no giro frontal medial e temporal de pacientes com DA (Varma 
et al., 2009). Além disso, foi demonstrado que em cultura de neurônios de 
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hipocampo, expostas ao peptídeo Aβ, ocorreu um aumento da expressão do 
P2X4 antes da morte celular (Varma et al., 2009). O peptídeo Aβ é capaz de 
induzir uma clivagem mediada pela caspase-3 levando a alterações na expres-
são, diminuindo o tempo de fechamento do canal, além de afetar a cinética e 
de impedir a internalização induzida por agonista deste receptor. Assim, es-
ses dados apontam que as alterações no P2X4 são um importante mecanismo 
associado à disfunção sináptica e morte neuronal induzida pelo peptídeo Aβ 
(Varma et al., 2009).

Os receptores do tipo P2Y estão amplamente expressos no SNC e são res-
ponsáveis por regular a atividade neuronal, a função do sistema neurovascular 
processos neuroinflamatórios, dentre outros (Idzko et al., 2014). Tem sido de-
monstrado que o P2Y1 exerce um efeito protetor na DA, pois seu bloqueio foi 
capaz de reduzir a hiperatividade astrocítica e as alterações de cálcio presentes 
ao redor das placas beta amilóides (Delekate et al., 2014). Em portadores de 
DA, a expressão de P2Y2 é significativamente aumentada nos neurônios no 
início da doença, sendo que essa expressão vai diminuindo conforme o curso 
clínico da mesma. De acordo com Kong et al. (2009), a ativação de P2Y2 nos 
neurônios causa o aumento da degradação proteína precursora amiloide (APP) 
pelas α-secretases, o que resulta na formação de peptídeos solúveis ao invés de 
peptídeos β neurotóxicos. Além disso, em um estudo com cultura primária de 
microglia também foi observado que a ativação do receptor P2Y2 com trifos-
fato de uridina (UTP) levou a uma maior absorção e degradação do peptídeo 
Aβ nessas células, ressaltando que esse receptor pode ser um alvo importante 
para prevenir a acumulação de placas Aβ no SNC e evitar a neurodegeneração 
associada a esse mecanismo (Erb et al., 2012).

De acordo com a hipótese de neuroinflamação associada a DA, a micro-
glia é atraída pelas placas Aβ e ao serem ativadas podem levar a liberação de 
mediadores inflamatórios e radicais livres, os quais podem contribuir para a 
morte neuronal. Em um modelo experimental de DA, com depósito amilói-
de cerebral, foi observado uma perda significante na capacidade fagocítica da 
microglia (Whent et al., 2017). Essa disfunção microglial tem sido associada 
a alterações no receptor P2Y6, uma vez que dados da literatura tem demons-
trado que a atividade fagocítica destas células está associada à ativação desse 
receptor purinérgico (Whent et al., 2017). Além disso, outro estudo também 
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relatou que o receptor P2Y4 tem um papel importante em aumentar a eficiência 
de células microgliais na absorção de peptídeo Aβ (Li et al., 2013). 

A adenosina ao interagir com os receptores A1, A2A, A2B e A3 exerce 
várias funções regulatórias no SNC, afetando diretamente processos cognitivos 
como memória e a aprendizagem (Sebastião; Ribeiro, 2009, Silva et al., 2018). 
Em relação a DA, os receptores A1 e A2A têm sido os mais estudados, entre-
tanto, as suas implicações na neuroproteção parecem ser diferentes. Enquanto 
os agonistas dos receptores A1 vêm sendo considerados neuroprotetores, estu-
dos têm relatado que o bloqueio farmacológico ou a interrupção do gene dos 
receptores da adenosina A2A estão associados à neuroproteção (Rosim et al., 
2010; Silva et al., 2018).

Os receptores de adenosina estão acoplados a muitas vias de transdução 
de sinal. O receptor A1 é acoplado à proteína Gi/o inibitória e está principal-
mente distribuído no SNC nas regiões do hipocampo, córtex cerebral, cerebelo, 
medula espinhal, tálamo e no tronco encefálico (Sebastião; Ribeiro, 2009). Esse 
receptor, quando ativado, é responsável por inibir a adenilil ciclase e reduzir a 
produção de AMPc, além de ativar a via da proteína quinase ativada por mitó-
geno (MAPK) bem como quinases reguladoras de sinais extracelulares ERK1, 
ERK2 e MEK (Boison et al., 2010). Os receptores do tipo A2A e A2B, quando 
ativados, se acoplam à proteína Gs estimulatória, possuindo como primeiro 
alvo a adenilil ciclase, com consequente aumento de AMPc e ativação da fos-
folipase C (Ralevic et al.,1998). Os receptores A2A distribuem-se regularmente 
no sistema nervoso periférico (SNP) e no SNC, enquanto os A2B podem ser 
encontrados principalmente no intestino e bexiga, apresentando-se em baixas 
densidades no SNC (Stone et al., 2009). O receptor A3 está acoplado à proteí-
na Gi/o inibitória ou à proteína Gq ativadora de fosfolipase C. Aparentemente 
apresenta o mesmo tipo de sinalização que os receptores A1, inibindo a adenil 
ciclase e reduzindo a produção de AMPc, no entanto, possui uma baixa ex-
pressão em quase todo o encéfalo (Sebastião; Ribeiro, 2009).

Dentre os mecanismos propostos envolvidos na neuroproteção pelo receptor 
A1, podem destacar-se alterações no influxo de cálcio, o que resulta na inibição 
da liberação de glutamato e redução de seus efeitos excitatórios (Albasanz et al., 
2008). Trabalhos prévios realizados em pacientes com DA demonstraram um 
aumento na expressão do receptor A1 em hipocampo, sendo que a imunore-
atividade desse receptor foi mais acentuada em neurônios com emaranhados 
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neurofrilibares e neurites distróficas de placas senis do hipocampo (Angulo 
et al., 2003). Além disso, este mesmo estudo demonstrou que a ativação do 
receptor A1 em uma linhagem celular de neuroblastoma humano foi capaz de 
influenciar a formação de formas solúveis do peptídeo Aβ, o que sugere que 
este receptor pode ser um potencial alvo terapêutico para a DA (Angulo et al., 
2003). Outro estudo demonstrou, ainda, um aumento na expressão dos recep-
tores A1 e A2A em amostras post mortem de córtex cerebral de portadores de 
DA tanto nos estágios iniciais quanto mais avançados da doença (Albasanz et 
al., 2008). Por outro lado, tem sido relatada uma diminuição da expressão do 
receptor A1 no hipocampo em amostras post mortem de cérebro de pacientes 
com DA (Ułas et al., 1993).

Embora o papel do A2A na neuroproteção em relação a DA não é bem 
estabelecido, alguns mecanismos têm sido propostos através de estudos com 
antagonistas desse receptor. Tem sido documentado na literatura que a cafeí-
na é um antagonista dos receptores de adenosina, sendo um dos mecanismos 
envolvidos no efeito neuroprotetor associada ao consumo desta xantina com 
a DA. Dall´Igna e colaboradores (2009) demonstraram que cafeína foi capaz 
de reduzir a neurotoxicidade induzida pelo peptídeo Aβ em cultura de neurô-
nios cerebelares de rato, sendo esse efeito neuroprotetor atribuído ao bloqueio 
dos receptores de adenosina A2A e não dos receptores A1. Corroborando esses 
achados, Arendash e colaboradores (2006) também demonstram que a admi-
nistração de cafeína em um modelo animal transgênico para a DA foi capaz de 
melhorar a memória, diminuir os níveis peptídeo Aβ e diminuir a expressão de 
presenilina 1 e da enzima beta secretase. Entretanto, embora a densidade dos 
receptores A1 e A2A não tenha sido alterada em hipocampo e córtex cerebral, 
os níveis de adenosina foram restaurados pelo tratamento com cafeína nessa 
condição experimental (Arendask et al., 2006). Resultados similares também 
foram descritos por Cao e colaboradores (2009), que relataram que a adminis-
tração de cafeína melhorou a função cognitiva e causou uma redução nos níveis 
de peptídeo Aβ no cérebro e no plasma, além de uma redução na deposição do 
peptídeo Aβ cerebral em um modelo de DA (Cao et al., 2009).

Além da cafeína, outros antagonistas do receptor A2A também têm sido 
avaliados em modelos experimentais de DA. Em um modelo triplo transgê-
nico para a DA (3xTg-AD), o qual mimetiza várias características patológicas 
da doença, o bloqueio do receptor A2A pelo antagonista SCH58261 foi capaz 
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de recuperar os déficits memória, a perda de proteínas sinápticas e a disfunção 
na plasticidade sináptica, comprovando, portanto, a hipótese da participação 
deste receptor de adenosina no desenvolvimento da DA (Silva et al., 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A DA é uma doença neurodegenerativa que afeta um número crescente 
de pessoas em todo mundo. A fisiopatologia da DA é complexa e até o presen-
te momento ainda não tem cura. Muitos estudos vêm sendo exaustivamente 
realizados para esclarecer os mecanismos fisiopatogênicos envolvidos na DA. 
Nos últimos anos, foi demonstrado que alterações em componentes do sistema 
purinérgico se associam ao desenvolvimento e à progressão da DA. A compre-
ensão desses mecanismos, bem como a contribuição cada receptor purinérgi-
co na patogênese dessa patologia debilitante, torna-se de extrema relevância 
e pode servir de base para o desenvolvimento de novas vias de intervenção 
terapêutica para retardar o início e a progressão da DA (Figura 1).

Figura 1: Receptores purinérgicos como alvos terapêuticos para a Doença de Alzheimer

 
Fonte: Woods et al. (2005) e Wojtczak et al. (2018) – adaptada.
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