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RESUMO 

 

A via anti-inflamatória colinérgica tem sido explorada por diversos 

pesquisadores ao redor do mundo. Diversos estudos vêm mostrando sua  

participação na modulação da resposta imunológica, sugerindo  um importante papel 

no controle da inflamação.  A acetilcolina (Ach) é um importante neurotransmissor 

envolvido em diversos processos no sistema nervoso central (SNC) e sistema 

nervoso autônomo (SNA). É transportada para a corrente sanguínea através da 

Colina-O-Acetil-Transferase (ChAT) e colina, é transportada e armazenada em 

vesículas sinápticas por um transportador de ACh (VAChT) e libertada durante um 

impulso nervoso, favorecendo sua ligação a receptores nicotínicos e muscarínicos 

expressos na membrana pré e pós- sináptica. Estudos relatam que o funcionamento 

do sistema colinérgico ocorre pela interação da ACh com esses receptores. O nervo 

vago é descrito com um mediador de reflexo neuro inflamatório que a controla 

resposta imune inata e inflamação durante invasão de patógenos e lesão tecidual. É 

o décimo nervo craniano da divisão do sistema parassimpático com o autônomo.  A 

diminuição da atividade do nervo vago no contexto de doenças metabólicas é 

bastante discutida. Estudos sugerem que a atividade colinérgica dentro do nervo 

vago pode suprimir a inflamação em diversas doenças e inverter complicações de 

origem metabólica e infecciosa. 
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ABSTRACT 

 
The cholinergic anti-inflammatory route has been explored by several 

researchers around the world. Several studies have shown its participation in the 

modulation of the immune response, suggesting an important role in the control of 

inflammation. Acetylcholine (Ach) is an important neurotransmitter involved in several 

processes in the central nervous system (CNS) and autonomic nervous system 

(ANS). It is transported into the bloodstream via Choline-O-Acetyl-Transferase 

(ChAT) and choline, is transported and stored in synaptic vesicles by an ACh 

transporter (VAChT) and released during a nerve impulse, favoring its binding to 

nicotinic receptors and muscarinic expression in the pre- and post-synaptic 

membrane. Studies report that the functioning of the cholinergic system occurs 

through the interaction of ACh with these receptors. The vagus nerve is described 

with a neuroinflammatory reflex mediator that controls innate immune response and 

inflammation during pathogen invasion and tissue injury. It is the tenth cranial nerve 

of the division of the parasympathetic system with the autonomous one. The 

decrease of vagus nerve activity in the context of metabolic diseases is much 

debated. Studies suggest that cholinergic activity within the vagus nerve can 

suppress inflammation in various diseases and reverse complications of metabolic 

and infectious 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A via anti-inflamatória colinérgica mediada pelo neurotransmissor 

acetilcolina (ACh) tem sido alvo de pesquisas. A participação desta, na 

modulação da resposta imunológica tem um importante papel no controle da 

inflamação. O sistema colinérgico é responsável por atuar em diversas funções 

no SNC como memória, aprendizado, contração e relaxamento muscular 

dentre outros, através da sua interação e ligação com seus receptores 

específicos, muscarínicos e nicotínicos.  Seu funcionamento ocorre através da 

ligação da acetilcolina (ACh), em conjunto com colinesterases, 

acetilcolinesterase (AChE) e butirilcolinesterase (BChE). Essas enzimas 

regulam as concentrações da ACh, que podem desencadear diversos eventos 

fisiológicos e modulação de processos inflamatórios. 

Acredita-se que durante o processo inflamatório a via colinérgica atua na 

inibição da produção de citocinas pró-inflamatórias como o fator de necrose 

tumoral (TNF), interleucina-1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6), interleucina 18 (IL-18), 

sem interferir na produção de citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina -

10 (IL-10) e portanto, diminuindo e amenizando os efeitos neuro-inflamatórios. 

A resposta colinérgica mediada pela acetilcolina é realmente eficaz no combate 

a patógeno e nos processos infecciosos. 

O presente trabalho tem como objetivo, detectar se a via anti-

inflamatória colinérgica, mediada pela ACh, é realmente uma resposta segura e 

eficaz, visto que compreender o funcionamento desta, é de crucial importância 

para entender como pode ser vital na modulação da resposta inflamatória e 

atenuação de sintomas.  

Através destes, abordar a participação e a importância da resposta anti-

inflamatória colinérgica durante diferentes processos inflamatórios, descrever 

os processos e os mecanismos envolvidos na resposta anti-inflamatória 

colinérgica no sistema imune; apontar os diferentes ativadores do sistema anti-

inflamatório colinérgico e enfatizar a participação da resposta colinérgica 

mediante a ação de diferentes processos patológicos sejam eles de origem 

infecciosa ou não. 
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Foi realizada uma pesquisa de revisão sistemática de literatura sobre o 

tema ―Resposta anti-inflamatória colinérgica: Sua importância na modulação da 

resposta imune‖ com base em artigos científicos dos períodos de 1994 a 2017. 

A pesquisa se baseou em sites de artigos e revistas científicas como o pubmed 

e scielo, e os critérios para buscas se relacionará a palavras chave como 

Acetylcholine, inflammation, immune system, cholinergic anti-inflammatory 

response and vagal nerve modulation. 
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2. SISTEMA COLINÉRGICO E IMUNOLÓGICO  

 

Os sistemas nervoso e imunológico são cruciais na obtenção de 

adaptações homeostáticas, sejam condições de rotina ou condições de eventos 

patológicos causados por algum agente invasor, lesão, infecção e outros. 

Portanto, muitas pesquisas vêm tentando compreender a ligação desses 

sistemas. Já se sabe que há uma ligação fornecida pelo sistema nervoso 

autônomo (SNA), nervos sensoriais e mediadores químicos, liberados pelos 

neurônios e células do sistema imunológico (HOOVER, 2017). O sistema 

nervoso, por meio de um reflexo inflamatório do nervo vago, pode inibir a 

liberação de citocinas e, assim, prevenir a lesão tecidual e morte celular. A via 

de sinalização neural eferente é denominada via anti-inflamatória colinérgica 

(TRACEY, 2007). 

A acetilcolina (Ach) é um importante mediador químico envolvido em 

diversos processos no sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso 

autônomo (SNA) como memória, aprendizado, vasodilatação, contração de 

músculos, junção neuromuscular, dentre outros (VENTURA et al., 2007)  

De acordo com Ventura et al. (2007) a ACh é transportada para a 

corrente sanguínea através da Colina-O-Acetil-Transferase (ChAT) e colina. 

Parte da colina é gerada pelas moléculas glicerofosforilcolina, fosforilcolina e a 

fosfatidilcolina e quando sintetizada, é transportada e armazenada em 

vesículas sinápticas por um transportador de ACh (VAChT), que eleva em até 

100 vezes sua concentração no interior dessas vesículas (TAYLOR, 1994). 

Segundo Oliveira (2009) potenciais de ação libertam a ACh durante um impulso 

nervoso, favorecendo que esta possa se ligar a receptores específicos 

nicotínicos e muscarínicos expressos na membrana pré e pós-sináptica. 

Estudos relatam que o funcionamento do sistema colinérgico ocorre pela 

interação da ACh com esses receptores.  

Conforme Ventura et al., (2007) ―os receptores nicotínicos (RCN’s) 

pertencem à família de receptores ionotrópicos que, quando ativados, adquirem 

a conformação de canal aberto permeável aos íons Na+ e K+6.‖ O RCN’s são 

formados por cinco subunidades proteicas e estão presentes em tecidos, 

cérebro e junção muscular. Nos músculos são constituídos por subunidades α, 
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β, γ, δ e ε e no cérebro, são compostos por subunidades α2-10 e β2-4. São 

eficazes em controlar a transmissão sináptica. Os receptores muscarínicos 

(mAChr) são ligados a proteína G e pertencem a cinco tipos: M1, M2, M3, M4 e 

M5 (OLIVEIRA, 2009).  

Mesmo distribuídos em ambos os sistemas nervoso central e periférico, 

possuem diferentes localizações e funções na transmissão colinérgica. A 

enzima que faz a hidrólise de ACh, originando colina em acetato, responsável 

pela concentração e modulação de transmissão do impulso nervoso é a enzima 

acetilcolinesterase (AChE-cholinesterase) (OLIVEIRA, 2009) 

O sistema colinérgico também possui sinalizações em células não 

neuronais. Estudos vêm mostrando que a resposta anti-inflamatória colinérgica 

ocorre pela estimulação do nervo vago que controla a produção de citocinas, 

células de defesa como macrófagos, células da resposta inata, inflamação e 

age como um imunomodulador (PUERTA; VALENTIN, 2010), e que a 

subunidade α-7 do receptor nicotínico (α7nAChR) também é o responsável 

pelo efeito anti-inflamatório, pela da liberação de citocinas pró-inflamatórias de 

macrófagos e células dendríticas e o bloqueio desta subunidade anula a 

capacidade anti-inflamatória do nervo vago (LINK, 2008). A Literatura sugere a 

associação do sistema anti-inflamatório colinérgico mediado pelo nervo vago, 

juntamente com o α7nAChR como um mecanismo em processos sistêmicos 

inflamatórios (VALENTIN et al., 2006). 

 

2.1 SISTEMA COLINÉRGICO NEURONAL E NÃO NEURONAL  

 

Como mencionado acima, o sistema colinérgico também possui 

sinalizações em células não neuronais. O que difere de um sistema para o 

outro é a síntese, armazenamento e libertação da ACh.  

No sistema colinérgico neuronal, a ACh é sintetizada no nervo terminal e 

armazenada em vesículas, sua liberação ocorre em grandes quantidades para 

que ocorra uma rápida e efetiva neurotransmissão (OLIVEIRA, 2009) 

No sistema não neuronal, a ACh é sintetizada por toda célula e libertada, 

não existindo compartimentos de armazenamento. Porém, neste processo, sua 

eliminação é mais lenta, por conta da baixa atividade da AChE em células não 
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neuronais (OLIVEIRA, 2009). O receptor nAChRα7 é expresso em vários tipos 

de macrófagos, linfócitos células epiteliais do intestino, da pele e das vias 

respiratórias humanas. E suas funções celulares são variadas, em sistemas 

vasculares por exemplo, pode atuar na vasodilatação e na angiogênese. E 

desempenhar diferentes papéis na proliferação, diferenciação, organização do 

citosqueleto, secreção, locomoção, entre outros. Por conta dessas inúmeras 

atribuições, foi sugerido que a ACh tem um papel fundamental na regulação da 

inflamação através da via colinérgica anti-inflamatória 

 

2.2 VIA ANTI-INFLAMATÓRIA COLINÉRGICA E O NERVO VAGO  

 

O nervo vago é o décimo nervo craniano da divisão do sistema 

parassimpático com o autônomo, e regula a homeostase metabólica, 

frequência cardíaca, motilidade, secreção gastrointestinal, secreção endócrina 

e exócrina, produção hepática de glicose e outras funções viscerais (TRACEY, 

2007). Além de mediar um mecanismo de reflexo neuro inflamatório que 

controla a resposta imune inata diminuindo a produção de citocinas 

inflamatórias e, portanto, a inflamação durante invasão de patógenos e lesão 

tecidual (VALENTIN; TRACEY, 2012). Numerosos estudos vêm mostrando 

efeitos da estimulação da via vagal em modelos de doenças inflamatórias, a fim 

de traçar novas abordagens farmacológicas. O nervo vago é um nervo craniano 

que serpenteia através do tórax e do abdômen e tem sido considerado o nervo 

mais importante do corpo (TRACEY, 2007).  

Denominado de uma primitiva extensão do SNC aos órgãos viscerais, 

incluindo órgãos do sistema reticuloendotelial, como o baço e o fígado, que são 

as principais fontes de citocinas prejudiciais. Fibras sensoriais que viajam com 

o nervo vago transmitem informações para o cérebro suficientes para iniciar 

uma febre, por exemplo e outras respostas a lesões ou infecções (TRACEY, 

2007). Trata-se de um reflexo inflamatório, que suprime a produção de 

citocinas a fim de limitar ou evitar danos. 

Estudos vêm mostrando que o braço eferente do nervo vago pode sentir 

efeitos inflamatórios na periferia e retransmitir esta informação para o cérebro. 

Foi então que começou-se a investigar um mecanismo anti-inflamatório 
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mediado pelo nervo vago eferente. Surgiu então a via anti-inflamatória 

colinérgica (KOX; PICKKERS, 2015)  

A via anti-inflamatória colinérgica é mediada pela ACh e sua atuação 

ocorre através da inibição do fator de necrose tumoral (TNF-α), interleucina-1 

(IL-1β) e fator inibidor de migração de macrófagos. Células imunológicas 

produtoras de citocinas como macrógafos expressam receptores de acetilcolina 

(ACh), que transduzem um sinal intracelular que inibe a síntese de citocinas 

(TRACEY, 2007). 

Estudos vêm mostrando que essa resposta anti-inflamatória ocorre pela 

estimulação do nervo vago que controla a produção de citocinas, células de 

defesa como macrófagos, células da resposta inata, inflamação e age como um 

imunomodulador (PUERTA, VALENTIN, 2010), e que a subunidade α-7 do 

receptor nicotínico (α7nAChR) também é o responsável pelo efeito anti-

inflamatório por ser secretado em células de defesa e o bloqueio desta 

subunidade anula a capacidade anti-inflamatória do nervo vago (LINK, 2008). A 

literatura sugere a associação do sistema anti-inflamatório colinérgico mediado 

pelo nervo vago, juntamente com o α7nAChR como um mecanismo em 

processos sistêmicos inflamatórios (VALENTIN et al., 2006).  

 

Figura 1 - Esquema da via anti-inflamatória colinérgica. 

  

 
Fonte: Kevin J. Tracey (2007) 
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Conforme a figura 1, podemos visualizar o equilíbrio na produção de 

citocinas. Quando há desequilíbrio homeostático, eventos ativam a produção 

de citocinas, que normalmente restaura a homesotase. Se a resposta das 

citocinas é desequilibrada ou excessiva, então, essas mesmos mediadores 

podem causar doenças. Sinais eferentes do nervo vago, inibem a produção de 

citocinas através da subunidade α7 da AChR presente em macrófagos e outras 

células. A atividade do nervo vago também aumenta a variabilidade do 

batimento cardíaco. Uma rede cerebral colinérgica que responde aos agonistas 

M1 pode aumentar a atividade anti-inflamatória colinérgica e também aumentar 

a variabilidade instantânea da frequência cardíaca. Sinais aferentes 

transportados no nervo vago podem ativar uma resposta eferente que inibe a 

liberação de citocinas, denominada reflexo inflamatório (TRACEY, 2007). 

 

2.3 MECANISMOS ENVOLVIDOS NA RESPOSTA ANTI-

INFLAMATÓRIA COLINÉRGICA.  

 

Em uma resposta frente a um processo inflamatório, células da resposta 

inata são ativadas e o patógeno é reconhecido por sensores de superfície da 

célula imune, incluindo receptores toll-like (TLR’s), receptores do tipo domínio 

de oligomerização de ligação de nucleotídeos (NLRs) responsáveis por formar 

complexos proteicos denominados inflamassomas que que regulam a 

maturação e liberação das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e IL-18, dentre 

outros. A partir desse reconhecimento, ocorre uma cascata de sinalização 

resultando no aumento da produção e liberação de citocinas pró-inflamatórias 

como o fator de necrose tumoral (TNF), IL-6, dentre outras (VALENTIN; 

TRACEY, 2012). O TNF é secretado por macrófagos, linfócitos e monócitos e 

tem como efeito fisiológico o recrutamento e ativação de células de defesa para 

o local da infecção e tem sido descrito como um grande marcador no processo 

inflamatório. A produção desta citocina é regulada por sinais neurais através do 

nervo vago (VALENTIN et al., 2006).   

Durante o processo inflamatório, quimiocinas, espécies reativas de 

oxigênio e outras moléculas inflamatórias são sinalizadas para o processo de 

vasodilatação, recrutamento de neutrófilos, aumento da permeabilidade 
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vascular e indução de proteínas envolvidas no processo agudo, como a 

proteína C-reativa (PCR) e moléculas de coagulação (CHEN; MEDZHITOV, 

2010). 

A progressão pró-inflamatória é equilibrada pela liberação de citocinas 

como IL-10, TGF-β (Fator de crescimento), dentre outras citocinas anti-

inflamatórias. Normalmente esse evento é temporário e após a resolução 

desse processo, a homeostase é restaurada. Porém, a regulação da resposta 

imune inata pode resultar na liberação excessiva de citocinas pró-inflamatórias 

contínuas levando a processos inflamatórios crônicos. E esse processo dá 

origem a uma série de síndromes incluindo sepse, artrite reumatoide, doença 

inflamatória intestinal, obesidade, dentre outras (VALENTIN, 2008; 2012). 
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3. PROCESSO INFLAMATÓRIO 

 

Entender como funciona a via anti-inflamatória colinérgica age a fim de 

amenizar efeitos nocivos e possíveis complicações no quadro clínico é 

necessário compreender sobre o processo inflamatório. Quando há um 

processo inflamatório e a homeostase não é restaurada, contribui para diversas 

patologias.  

O processo inflamatório é caracterizado por uma séria de respostas no 

organismo. Uma resposta inflamatória típica consiste em indutores 

inflamatórios, sensores que detectam os mediadores inflamatórios induzidos 

pelos sensores e os tecidos-alvo que são diretamente afetados pelos 

mediadores inflamatórios (MEDZHITOV, 2010) O tipo de via que será ativada, 

dependerá da natureza do gatilho inflamatório. Patógenos bacterianos por 

exemplo, são detectados por receptores do sistema imune inato, como 

receptores Toll-like (TLRs), que são expressos em macrófagos, que induzem a 

produção de citocinas inflamatórias como o TNF,IL-1, IL-6, quimiocinas e 

prostaglandinas. O processo inflamatório é marcado por um evento de 

vasodilatação, comandado por mediadores inflamatórios que atuam no tecido 

alvo e nos vasos sanguíneos (MEDZHITOV, 2010) Células imunológicas como 

leucócitos migram para o local, a fim de promover uma resposta para combater 

o patógeno. No geral, o neutrófilo é o primeiro leucócito a chegar no local da 

infecção e sua permanência no tecido  é de  6 a 24 horas.(OLIVEIRA, 2009) 

Conhecido como ―cavalo de tróia‖ sua principal função consiste em neutralizar 

e destruir o agente invasor, e logo em seguida entram em apoptose e 

promovem a entrada de monócitos que, se diferenciam em macrófagos. Para 

promover a resolução do processo inflamatório, os macrófagos fagocitam os 

agentes patogênicos e promovem a eliminação de células apoptóticas. Todo 

esse processo é auxiliado por componentes do plasma, incluindo anticorpos 

(MEDZHITOV, 2010) Nem sempre a resolução do processo inflamatório ocorre 

desta forma. Uma resposta inflamatória insuficiente pode resultar no aumento 

de susceptibilidade para infecções. Por outro lado, uma resposta excessiva 

está associada a doenças inflamatórias crónicas e autoimune(OLIVEIRA, 2009)

 Quando há um descontrole na resposta imune, quantidades excessivas 
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em circulação de mediadores pró-inflamatórios resultam numa inflamação 

sistémica, que pode progredir para graves problemas como choque, falha nos 

órgãos a morte. 

Quando secretada em grandes quantidades, IL-1, TNF e IL-6 podem ter 

efeitos sistêmicos. Fazem a indução de células do fígado (hepatócitos) a 

produzirem proteínas de fase aguda, como Proteína C-reativa e fatores de 

coagulação, que fazem a ativação do endotélio cerebral para produzirem 

prostaglandinas inflamatórias, que induzem os famosos sintomas clínicos de 

uma patologia como febre, anorexia, fadiga, sonolência (MEDZHITOV, 2010) 

Os sensores, mediadores e tecidos-alvo variam de acordo com o tipo da 

infecção: do tipo de infecção: bacteriana, viral ou parasitária. 

 

Figura 2 - Componentes da via inflamatória. 

 

 

  Fonte: Ruslan Medzhitov (2010) 

 

De acordo com a figura acima, podemos visualizar como agem os 

componentes da via inflamatória, que consiste em indutores, sensores, 

mediadores e tecidos-alvo. Os indutores iniciam a resposta inflamatória e são 

detectados por sensores como receptores Toll-like (TLRs) que são expressos 

em células do sistema imune, como macrófagos, células dentríticas e 

mastócitos.  Os receptores Toll-like (TLRs) induzem a produção de 

mediadores, incluindo citocinas, quimiocinas, aminas bioativas, eicosanóides e 

produtos de cascatas proteolíticas, como bradicinina. Esses mediadores 

inflamatórios atuam em vários tecidos-alvo para induzir alterações em seus 

estados funcionais que otimizam a adaptação à condição nociva. Numa 
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infecção ou lesão tecidual por exemplo, os indutores provocam a resposta 

inflamatória.  Os componentes específicos mostrados representam apenas 

uma pequena amostra da miríade de diferentes sensores, mediadores e 

tecidos-alvo envolvidos na resposta inflamatória (MEDZHITOV, 2010) 

 

 

3.1 REGULADOR DA INFLAMAÇÃO 

 

O sistema imune inato é de vital importância para a defesa no nosso 

organismo, porém quando a resposta é excessiva ou indesejada, há problemas 

no organismo. Abordagens terapêuticas que visam atenuar a resposta imune 

inata poderiam ser muito benéficas nessas condições e como já mencionado 

no capítulo anterior, o nervo vago também é conhecido como um regulador da 

resposta inflamatória. Desde a sua descoberta, numerosos estudos em animais 

mostraram efeitos benéficos da estimulação desta via em modelos de doenças 

inflamatórias, através da estimulação (elétrica) do nervo vago ou abordagens 

farmacológicas (KOX, 2015) 

No processo de inflamação, fibras aferentes do nervo vago são ativadas 

por produtos inflamatórios como a IL-1β, que é uma interleucina conhecida por 

ser um marcador no processo inflamatório, e envolvida em processos 

fisiopatológicos. Esta informação é transmitida ao sistema nervoso central, que 

estimula o nervo vago eferente para produção da ACh.(OLIVEIRA, 2009) Esta 

induz então a  inibição da síntese e libertação de citocinas pró-inflamatórias por 

macrófagos e outras células produtoras de citocinas. Todo esse processo é 

mediado pelo activação do receptor nAChR α7 expresso na membrana 

plasmática destas células do sistema imune.(OLIVEIRA, 2009) Estudos vem 

mostrando como esse receptor tem sido vital para os efeitos anti-inflamatórios 

do nervo vago. 

No processo de inflamação excessiva, ocorre a síntese do fator de 

necrose tumoral (TNF), conhecido por ser um marcador de processo 

inflamatório. Em excesso pode causar mortalidade em algumas patologias, 

como sepse, artrite reumatoide, dentre outras doenças inflamatórias.  A via 

anti-inflamatória colinérgica, mediada através do nervo vago pode inibir a 
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produção de macrófagos que liberam o TNF, e assim diminuir possíveis 

complicações (WANG, HONG ET AL. 2003). No mecanismo de inibição do TNF 

e outras citocinas, a acetilcolina depende de receptores nicotínicos.  

Como foi descrito, a acetilcolina possui receptores que possuem 

subunidades. A principal função desses receptores, conhecidos como 

muscarínico e nicotínico, é de transmitir sinais para o neurotransmissor 

acetilcolina nas junções neuromusculares, centrais e sistema nervoso 

periférico.  

Estudos relatam que a estimulação elétrica do nervo vago inibe a síntese 

de TNF em camundongos selvagens, mas não consegue inibir a síntese de 

TNF em camundongos deficientes em α7. Sugerindo que a subunidade α7 do 

receptor nicotínico da acetilcolina é essencial para inibir síntese de citocinas 

através da via colinérgica (WANG, HONG ET AL. 2003). 

 No processo inflamatório, interleucinas sinalizam para o cérebro, através 

do nervo vago resultando em febre, ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário e 

sistema nervoso simpático. Já foram realizados diversos estudos 

experimentais, que nos confirma que o receptor nicotínico da ACh α7 

(α7nAChR) em macrófagos como o principal mediador dos efeitos anti-

inflamatórios do nervo vago (KOX, 2015). 

No que diz respeito à base anatômica dos efeitos da via anti inflamatória 

colinérgica em órgãos efetores, em órgãos que são inervados como o fígado, 

pulmões e intestino, a acetilcolina liberada de terminais nervosos colinérgicos 

ativa α7nAChRs em macrófagos residentes em tecidos (KOX, 2015) O baço 

também não é inervado por fibras colinérgicas, mas tem sido relatado como 

essencial para os efeitos anti-inflamatórios sistêmicos do nervo vago. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

4. INLFUENCIA DO SISTEMA COLINÉRGICO FRENTE A 

PROCESSOS PATOLÓGICOS. 

 

Segundo Ventura (2007), na doença de Parkinson, morte súbita infantil e 

no próprio processo de envelhecimento do sistema nervoso central há um 

aumento de receptores colinérgicos, o que relaciona o quão importante é o 

bom funcionamento desse sistema. 

 Ventura (2007) declara que:  

 
Desde 1980 a relação entre o sistema colinérgico e a demência do 
tipo Alzheimer tem sido explorada, por ser uma doença 
neurodegenerativa progressiva, modificações neuroquímicas 
primárias no sistema colinérgico têm sido observadas, sugerindo uma 
disfunção colinérgica envolvida nas alterações de memória, 
aprendizagem, atenção e outros processos cognitivos comuns. (p.78) 

 

Por isso têm sido observadas possíveis alterações na sinalização e na 

quantidade desses receptores para visualizar modelos patológicos como a 

epilepsia, por exemplo. Por ser uma doença causada por uma espécie de 

mutação da serina 248 por uma fenilalanina na subunidade α4 de domínio 

transmembrana do receptor nicotínico. Esse processo causa uma redução da 

permeabilidade ao cálcio, redução na abertura do canal e rápida 

dessensibilização. Nos pacientes portadores de epilepsia é observado um 

aumento de falta de sensibilidade do receptor nicotínico α7 (VENTURA, 2007). 

Por isso o sistema de neurotransmissão colinérgica tem sido evidenciado e 

identificado em patologia que afetam o funcionamento do sistema nervoso 

central. 

 

 4.1 SISTEMA COLINÉRGICO COMO MODULADOR DA RESPOSTA 

IMUNE. 

 

Já foram realizados diversos modelos experimentais para comprovar 

como a resposta colinérgica age na modulação da resposta imune a fim de 

amenizar efeitos inflamatórios intensos. Sabemos que a resposta inflamatória 

precisa ser medida muito bem para que não seja prejudicial (VALENTIN, 2008) 



 26 

A Endotoxemia, sepse, queimadura e trauma podem levar a uma crise 

sistêmica resposta inflamatória devido à ativação excessiva do sistema inato. O 

baço é conhecido por desempenhar um papel central na fisiopatologia do 

estado hiperinflamatório desencadeado por estas condições ameaçadoras, e 

os macrófagos esplênicos são fonte dominante de citocinas pró-inflamatórias. 

Assim, há um interesse muito grande por parte de pesquisadores em definir o 

efeito de anti-inflamatório colinérgico (HOOVER, 2017). 

Há alguns estudos experimentais que utilizaram modelos de 

endotoxemia induzida por administração intraperitoneal de LPS ou sepsis 

induzida por ligadura e punção cecal (CLP). Nesse modelo de endotoxemia 

ocorre uma rápida inflamação produzido por injeção intraperitoneal de LPS, a 

barreira intestinal é interrompida e ocorre translocação de bactérias intestinais, 

resultando em  peritonite polimicrobiana e bacteremia. Inicialmente se 

descobriu que o tratamento com nicotina 30 min antes da injeção de uma dose 

letal de LPS e por 3 dias depois causou um aumento dependente da dose na 

sobrevida de 8 dias (HOOVER, 2017). O tratamento tardio de ratos sépticos 

com início de nicotina 24 h após o CLP aumentou a sobrevida de 21 dias em 

comparação com o tratamento. Esse mesmo grupo demonstrou que a colina, 

um agonista de α7nAChRs, pode provocar os mesmos efeitos benéficos sobre 

a sobrevivência de endotoxemia e modelos de CLP (HOOVER, 2017). A colina 

foi dada como uma injeção intraperitoneal e foi eficaz como um pré-tratamento 

no modelo de endotoxemia ou como terapia duas vezes ao dia. Experimentos 

em cultura mostraram que a colina causou uma reação mediada pelo 

α7nAChR, inibindo  a concentração liberação de TNF-α evocada por LPS de 

macrófagos peritoneais. A colina, no entanto, teve uma menor potência do que 

ACh, mas teve eficácia comparável (HOOVER, 2017). Esses resultados 

sugerem um potencial papel terapêutico para esse endógeno agonista 

α7nAChR no tratamento de doenças inflamatórias. Vários estudos 

experimentais demonstraram que a ativação de células colinérgicas como 

mecanismos anti-inflamatórios no baço também é capaz de reduzir níveis 

circulantes de citocinas pró-inflamatórias e aumentar sobrevivência de 

camundongos com endotoxemia ou sepse induzida por CLP (HOOVER, 2017). 
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A Sepsis é uma síndrome de resposta inflamatória sistémica associada a 

infecção, nesse processo ocorre a desregulação da resposta inflamatória. O 

Sistema Nervoso Autónomo (SNA) assume um papel regulador de grande 

parte das funções orgânicas. Estudos têm sugerido de que a resposta imune 

está também sob a influência do SNA (sistema nervoso autônomo) através dos 

seus dois braços eferentes: o sistema nervoso simpático (SNAS) e 

parassimpático (SNAP). A influência do SNAS vem apresentando efeitos pró e 

anti-inflamatórias, enquanto o SNAPS induz efeitos predominantemente anti-

inflamatórios. Estudos tem relatado que esses sistemas funcionam de forma 

sinérgica a fim de regular a resposta imune a nível do baço. E nesse contexto, 

entra a resposta anti-inflamatoria colinérgica, o SNA pode modular a resposta 

inflamatória usando como recursos agonistas β2 ou dos receptores nicotínicos 

do tipo α7 (Gonçalves, 2011). Como vimos no modelo de endotoxemia.  

Também há relatos que estudos de terapia anti-inflamatória colinérgica 

em modelos experimentais de artrite reumatoide. Existem modelos de artrite 

que ocorrem espontaneamente ou  pode ser  induzidas experimentalmente por 

injeção de substância antigênica, como o colágeno tipo II que exibem 

sintomatologia  semelhante à doença humana, incluindo inchaço das 

articulações, inflamação, formação de pannus, destruição da cartilagem, 

erosão do osso e elevação de citocinas séricas (HOOVER, 2017). Uma 

possível ligação entre a atividade vagal insuficiente e doença inflamatória em 

pacientes com artrite foi sugerida. Um dos estudos teve como objetivo visar os 

mecanismos anti-inflamatórios colinérgicos em um modelo animal de artrite a 

fim de avaliar a resposta terapêutica a nicotina e um agonista selectivo de α7 

(AR-R17779) na artrite induzida por colágeno tipo II. E descobriram que ambas 

as drogas reduziram os sinais clínicos de artrite, diminuição do inchaço das 

articulações, redução da expressão de TNF-α na sinóvia, diminuição da erosão 

óssea e perda de cartilagem e diminuição dos níveis séricos de citocinas 

inflamatórias (TNF-a e IL-6) (HOOVER, 2017). 

Após a descoberta da linha vagal e atividade da resposta anti-

inflamatória colinérgica, tem nos aberto a possibilidade de um caminho 

terapêutico mais fácil e conveniente para pacientes que sofrem de doenças 
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inflamatórias. Há uma gama de estudos nessa trajetória que nos faz acreditar 

em melhores tratamentos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Presente trabalho buscou abordar sobre o funcionamento da resposta 

anti inflamatória colinérgica e o papel da mesma na modulação do sistema 

imunológico. Além de entender como o nervo vago tem sido importante por 

mediar um mecanismo de reflexo neuro inflamatório que a controla resposta 

imune inata e a inflamação durante invasão de patógenos e lesão tecidual.  

Como foi abordado nos capítulos, entendemos que quando há uma 

resposta imunológica excessiva no organismo, esse processo pode se 

transformar em doenças crônicas, sendo de grande importante o 

compreendimento de mecanismos endógenos que possam neutralizar e 

prevenir respostas inflamatórias excessivas. 

Visar o entendimento dessa resposta é alvo para ações terapêuticas 

onde o uso de fármacos com ação anticolinérgica tendem a modular o sistema 

imunológico para uma resposta celular mais efetiva contra patógenos. 
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