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RESUMO 

 
COSTA, Thaís Caroline Prates. Papel da Enzima conversora de Angiotensina (ECA) 
e da Elastase-2, vias formadoras de Angiotensina II, no controle hemodinâmico e 
autonômico no envelhecimento em camundongos. 2018. 66 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências – Fisiologia) – Programa de Pós-Graduação em Fisiolgia – Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2018. 
 
O sistema renina angiotensina (SRA) é descrito como uma complexa cascata 
hormonal que participa de inúmeros processos fisiológicos. Além da enzima 
conversora de angiotensina (ECA), outras vias independentes da ECA têm sido 
descritas como geradoras alternativas de angiotensina II (ANG II), por exemplo, a 
elastase-2 (ELA-2). A deleção do gene que expressa a ELA-2 é capaz de influenciar 
o balanço simpatovagal. Sabe-se que existe estreita relação entre a atividade do 
SRA e a expectativa de vida. Tendo em vista a participação da ELA-2 no perfil 
autonômico e hemodinâmico de camundongos, e as alterações do sistema 
cardiovascular na senescência, seria interessante a avaliação do perfil 
cardiovascular de camundongos idosos nocautes para ELA-2 (ELA-2 KO). O 
aumento da atividade parassimpática, característica dos camundongos ELA-2 KO, 
poderia ser um fator protetivo em relação às alterações deletérias características do 
envelhecimento. O objetivo do presente estudo foi investigar o papel da ELA-2, com 
relação ao fenótipo cardiovascular e autonômico, no envelhecimento, e avaliar a 
participação da ECA, também no envelhecimento, nos camundongos ELA-2 KO. 
Foram estudados camundongos ELA-2 KO machos, jovens (3-4 meses) tratados 
com salina, e idosos (10-12 meses), tratados com salina ou enalapril. O tratamento 
teve duração de 10 dias, e foi realizado por meio de gavagem. No quinto dia de 
tratamento, os camundongos foram submetidos à cirurgia para canulação da artéria 
femoral e veia jugular. A seguir, cinco dias após a cirurgia procedeu-se o registro 
hemodinâmico dos animais acordados. A variabilidade da pressão arterial sistólica 
(PAS) e intervalo de pulso (IP) foi avaliada no domínio do tempo, e da frequência, 
enquanto a sensibilidade do barorreflexo espontâneo foi avaliada por meio do 
método de sequência. Não foram observadas diferenças no fenótipo hemodinâmico 
e autonômico de camundongos ELA-2 KO jovens e idosos; exceto a redução da 
eficácia barorreflexa no grupo idoso. O tratamento com enalapril reduziu a pressão 
arterial média (PAM), e promoveu taquicardia, em camundongos ELA-2 KO idosos, 
quando comparados com os tratados com salina. Entre os grupos idosos não foram 
observadas diferenças entre os parâmetros referentes à variabilidade da FC. O 
tratamento com enalapril não promoveu alterações nos índices de sensibilidade 
barorreflexa. Portanto, sugere-se que a ELA-2 possa contribuir para os efeitos 
deletérios relacionados à atividade do SRA no envelhecimento. Embora a inibição da 
ECA tenha alterado os parâmetros hemodinâmicos avaliados entre os camundongos 
idosos, a mesma não alterou, significativamente, a variabilidade da FC e da PAS.  
 
Palavras chave: Elastase-2; camundongos; envelhecimento; Angiotensina II. 



 
 

ABSTRACT 
 

COSTA, Thaís Caroline Prates. Role of angiotensin converting enzyme (ACE) and 
elastase-2, alternative pathways for yielding angiotensin II, in the hemodynamic and 
autonomic control during aging in mice. 2018. 66 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências – Fisiologia) – Programa de Pós-Graduação em Fisiolgia – Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2018. 
 
The renin angiotensin system (RAS) is described as a complex hormonal cascade 
that participates in numerous physiological processes. In addition to the angiotensin 
converting enzyme (ACE), other ACE-independent pathways have been described 
as alternative generators of angiotensin II (ANG II), such as elastase-2 (ELA-2). The 
deletion of the ELA-2 is able to influence the sympathovagal balance. Furthermore, a 
close relationship between RAS activity and life span has been established. 
Considering the participation of ELA-2, in the autonomic and hemodynamic profile of 
mice, and changes in the cardiovascular system in senescence, it would be pertinent 
to evaluate the cardiovascular profile of elderly knockout mice for ELA-2 (ELA-2 KO). 
The increase in parasympathetic activity, characteristic of ELA-2 KO, could be a 
protective factor in relation to deleterious changes characteristic of aging. The aim of 
the present study was to investigate the role of ELA-2 in the cardiovascular and 
autonomic phenotype in aging, and to evaluate the participation of ACE in the aging 
of ELA-2 KO mice. Male ELA-2 KO mice, young (3-4 months, treated with saline) and 
elderly (10-12 months, treated with saline or enalapril) were studied. The treatment 
lasted 10 days and was performed by gavage. On the fifth day of treatment, the mice 
underwent surgery for cannulation of the femoral artery and jugular. Subsequently, 
five days after surgery hemodynamic recording of the awake animals was performed. 
The variability of systolic blood pressure (SBP) and pulse interval (PI) was evaluated 
in the time and frequency domain and the sensitivity of the spontaneous baroreflex, 
evaluated by the sequencing method. No differences were observed in the 
hemodynamic and autonomic phenotype of young and elderly ELA-2 KO mice, 
except for the reduction of baroreflex effectiveness in the elderly group. Treatment 
with enalapril reduced mean arterial pressure (MAP) and promoted tachycardia in 
elderly ELA-2 KO mice when compared to saline treated. Among the elderly groups, 
no differences were observed between the parameters referring to HR variability. 
Treatment with enalapril did not promote changes in baroreflex sensitivity indexes. 
Therefore, it is suggested that ELA-2 may contribute to the deleterious effects related 
to RAS activity in aging, since elderly ELA-2 KO mice have hemodynamic and 
autonomic phenotypes similar to that of young mice. Although the inhibition of ACE 
altered the hemodynamic parameters evaluated among the elderly mice, it did not 
alter the HR and SBP variability. 
 

Key words: Elastase-2; mice; aging; Angiotensin II. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema renina angiotensina (SRA) foi descrito em 1898 no Instituto 

Karolinska, pela equipe do Prof. Robert Tigersted, e participa de inúmeros 

processos fisiológicos envolvendo os sistemas renal e cardiovascular. Inicialmente, o 

SRA foi descrito como uma cascata hormonal na qual a renina, produzida e liberada 

pelas células do aparelho justaglomerular, origina a angiotensina I (ANG I) após 

atuar sobre seu substrato, o angiotensinogênio. A ANG I, um decapeptídeo, por sua 

vez, sofre ação da enzima conversora de angiotensina (ECA), e é convertida no 

octapeptídeo angiotensina II (ANG II) (HERICHOVA; SZANTOOVA, 2013). (Figura 

1). 

 

 

Imagem 1: Representação esquemática dos peptídeos e enzimas participantes do SRA. Enzima 
conversora de angiotensina (ECA). Enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2). Aminopeptidase A 
(APA). Aminopeptidase N (APN). As setas centrais representam o eixo principal do SRA: 
Angiotensinogênio, Renina, ANG I, ECA, ANG II, receptores AT1 e AT2. As setas pontilhadas 
representam outros ramos do eixo central, ou seja, geração de angiotensinas, que não ANG II, por 
outras enzimas, que não a ECA (ECA2, APA, APN). As setas escuras apontam para os respectivos 
receptores 
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A ANG II é considerada o principal agente efetor do SRA, e sua atuação se dá 

por meio da ativação de receptores AT1 e AT2. Esses receptores pertencem à 

superfamília de receptores de membrana acoplados à proteína G, e são, 

amplamente, expressos em tecidos, como por exemplo, coração, rins, suprarrenais, 

cérebro e vasos sanguíneos (DINH et al., 2001). Ao contrário de humanos, ratos e 

camundongos expressam duas classes de receptores AT1, os quais foram 

denominados AT1a e AT1b. A ativação de receptores AT1 inicia uma cascata de 

sinalização intracelular mediada por enzimas como fosfolipase C, inibindo a 

adenilatocilase e levando à mobilização do cálcio intracelular (CROWLEY et al., 

2005; DINH et al., 2001; MEHTA; GRIENDLING, 2007). 

A maior parte dos efeitos da ANG II no sistema cardiovascular é mediada por 

receptores AT1. É por meio destes receptores que a ANG II exerce direta, ou 

indiretamente, os seus efeitos clássicos, como por exemplo, inotropismo e 

cronotropismo positivos cardíacos, vasoconstrição, potencialização da atividade do 

sistema nervoso simpático (SNS), devido à estimulação da liberação de 

noradrenalina e inibição de sua recaptação pelos terminais sinápticos simpáticos; 

além de promover a reabsorção de sódio pelos rins, a liberação de aldosterona, 

desenvolvimento de fibrose e hipertrofia, e apoptose (BRASCH; SIEROSLAWSKI; 

DOMINIAK, 1993; BURNISTON et al., 2005; MCKINLEY et al., 2003; PAUL; POYAN 

MEHR; KREUTZ, 2006a; SCHLÜTER; WENZEL, 2008). 

Atualmente, o SRA é descrito sob duas grandes concepções: (I) o SRA 

circulante, o qual se encontra presente na circulação sanguínea, atuando através da 

mesma; e (II) o SRA tecidual, o qual possui regulação mais complexa, na qual a 

ANG II atua como hormônio autócrino ou parácrino, (BADER; GANTEN, 2008; 

DZAU; BURT; PRATT, 1988; PAUL; POYAN MEHR; KREUTZ, 2006).  

Nos últimos anos, diversos trabalhos têm demonstrado que o SRA apresenta 

complexidade muito maior do que se imaginava; ou seja, alguns peptídeos que eram 

considerados apenas metabólitos inativos, atualmente têm sua atividade biológica 

reconhecida. A Ang 1-7, por exemplo, exerce efeitos opostos àqueles mediados pela 

ANG II, por meio da ativação de receptores MAS (SANTOS et al., 2003b; ZHANG et 

al., 2018). Outro exemplo é a angiotensina III (ANG III), a qual atua sobre os 

receptores AT1 e AT2, e promove ações similares à ANG II, preservando cerca de 

30% da sua eficiência, e com menor taxa de degradação (FYHRQUIST; 

SAIJONMAA, 2008).  
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Embora a ANG II seja gerada, predominantemente, pela ECA, outras vias 

independentes dessa enzima têm sido descritas, nas últimas décadas, como 

geradoras alternativas de ANG II (LAVOIE; SIGMUND, 2003). A descoberta dessas 

vias se deu após estudos mostrarem que pacientes tratados com doses adequadas 

de inibidores da ECA, não apresentavam a supressão da formação de ANG II, 

mesmo após o tratamento crônico (FARQUHARSON; STRUTHERS, 2002; JORDE 

et al., 2000). Essas enzimas alternativas são capazes de gerar ANG II; são serino-

proteases sensíveis à quimostatina, tais como a quimase humana (TAKAI et al., 

1996; URATA et al., 1990) e a elastase-2 (ELA-2) de ratos e camundongos  

(BECARI; OLIVEIRA; SALGADO, 2011; PAULA et al., 1998; SANTOS et al., 2002). 

A ELA-2 é a única representante da família de proteases 2A que se expressa 

fora do trato digestório (BECARI; OLIVEIRA; SALGADO, 2011). A ELA-2 foi descrita 

em diversos tecidos, tais como o leito mesentérico (SANTOS et al., 2003a), carótida 

(BECARI et al., 2005), coração, pulmões, rins, baço, fígado, e regiões do sistema 

nervoso central (hipocampo e córtex). Possui alta atividade catalítica na formação de 

ANG II (Kcat/Km = 42,5 µM-1min-1), e tem como característica, notória, o fato de não 

degradar seu produto final a ANG II (PAULA et al., 1998; SANTOS et al., 2002).  

Becari et al. Descreveram, recentemente, o papel da ELA-2 no perfil 

autonômico e hemodinâmico de camundongos (2017). E mostraram que a deleção 

dessa enzima é capaz de influenciar o balanço simpatovagal, incrementando a 

atividade parassimpática, e reduzindo a atividade simpática. Os camundongos 

nocaute para ELA-2 (ELA-2 KO) apresentam menor FC, sem alterações visíveis da 

pressão arterial média (PAM); possivelmente pela redução da atividade do SRA 

(BECARI et al., 2017). 

Sabe-se que há estreita relação entre a atividade do SRA, e a expectativa de 

vida (BENIGNI et al., 2009), e que o envelhecimento é o principal fator de 

mortalidade por doenças cardiovasculares (MOZAFFARIAN et al., 2016). Assim, 

como em algumas condições fisiopatológicas, o envelhecimento também gera 

alterações no controle autonômico, caracterizadas pela redução da atividade 

parassimpática, modificações na circuitaria do sistema acetilcolina (EDMOND DE 

MEERSMAN et al., 2006; FREELING; LI, 2015), redução da responsividade à 

estimulação β-adrenérgica em miócitos ventriculares, e consequente diminuição da 

resposta inotrópica durante a estimulação simpática (RIALS et al., 1998; VETERANS 

ADMINISTRATION, 1982). Estudos em ratos mostraram que o processo de 
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envelhecimento reduz, significativamente, a variabilidade da frequência cardíaca 

(VFC) e da pressão arterial sistólica (PAS), sugerindo a atenuação da modulação 

autonômica do sistema cardiovascular (DIAS DA SILVA et al., 2006). 

Os fármacos que interferem no SRA, especialmente os inibidores da ECA, 

são amplamente utilizados no tratamento de patologias cardiovasculares, assim 

como a hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, e infarto do miocárdio (BADER; 

GANTEN, 2008; DZAU et al., 2002). Sabe-se que o tratamento com inibidores da 

ECA reduz a atividade eferente do nervo simpático (MONTANO et al., 1993), 

melhora a sensibilidade barorreflexa, tanto em humanos quanto em animais com 

hipertensão arterial, ou insuficiência cardíaca congestiva (ICHIKAWA et al., 1995; 

WILLIAMS; KIM, 2003). Sabe-se, também, que a utilização desses inibidores, ou 

antagonistas dos receptores AT1, também reduzem a morbidade, a mortalidade, e 

lesões em órgãos-alvo de pacientes com hipertensão arterial ou insuficiência 

cardíaca, promovendo melhora nas respectivas manifestações clinicas (COHN; 

TOGNONI; VALSARTAN HEART FAILURE TRIAL INVESTIGATORS, 2001; 

VARAGIC et al., 2008). 

Tendo em vista a participação da ELA-2 no perfil autonômico e hemodinâmico 

de camundongos, e as alterações características do sistema cardiovascular na 

senescência, seria interessante a avaliação do perfil cardiovascular de 

camundongos ELA-2 idosos. O aumento da atividade parassimpática característica 

dos ELA-2 KO, poderia ser um fator protetor em relação às alterações deletérias 

características do envelhecimento. Além da avaliação do papel da ELA-2 no 

envelhecimento, o presente projeto também propõe avaliar o papel da ELA-2, e sua 

interação com a ECA, em camundongos idosos ELA-2 KO, por meio de um modelo 

que envolve a atenuação do SRA, como a utilização de inibidores da ECA. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho foi investigar o papel da ELA-2 no fenótipo 

cardiovascular e autonômico no envelhecimento e avaliar o participação da ECA no 

envelhecimento dos camundongos ELA-2 KO. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1.1 Caracterizar as alterações na pressão arterial, frequência cardíaca e 

variabilidade da frequência cardíaca em camundongos ELA-2 KO idosos. 

 

2.1.2 Investigar as alterações na função cardiovascular após a inibição da 

enzima conversora de angiotensina em camundongos ELA-2 KO idosos. 

 

2.1.3. Avaliar modulação autonômica cardíaca nos camundongos ELA-2 KO 

idosos controles e tratados com enalapril. 

 

2.1.4 Avaliar o controle barorreflexo nos camundongos ELA-2 KO idosos 

controles e tratados com enalapril. 
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3 RELAÇÃO DO MATERIAL 

 

1. Agarose Ultra Pura – Invitrogen.  

2. Amplificador, modelo ML 866, PowerLab 4/30, ADInstrumentsPty Ltd., New 

South Wales, Austrália. 

3. Angiotensina I humana; Acetate hydrate, Sigma-Aldrich Co, 3050, Spruce 

Street, St. Louis, EUA. 

4. Angiotensina II humana; Synthetic, Sigma-Aldrich Co, 3050, Spruce Street, St. 

Louis, EUA. 

5. Maleato de Enalapril, Sigma Aldrich Co, 3050, Spruce Street, St. Louis, EUA. 

6. Micro-Renathane, MRE-025, diâmetro externo 0,64 mm e interno 0,30 mm, 

Braintree Scientific. 

7. Microscópio cirúrgico, modelo MC-A199, D.F. Vasconcellos, Valença, Rio de 

Janeiro, Brasil. 

8. Pentabiótico Veterinário Pequeno Porte – Zoetis, Brasil. 

9. Isofluorano - Isoforine® - Cristália, Brasil. 

10. Iodo povidona alcóolico (PVPI) - . 

11. REDExtract-N-Amp; PCR Ready Mix – Sigma-Aldrich, Co, 3050, Spruce 

Street, St. Louis, EUA). 

12. Software, LabChart 7.3.7, ADInstrumentsPty Ltd., New South Wales, 

Austrália; 

13. Solução Salina 0,9%. 

14. Sybr Safe; Invitrogen, Thermo Fisher Scientific – Waltham, Massachusetts, 

EUA. 

15. Transdutor de pressão, modelo 6069, Utah Medical Products, Midvale, UT, 

EUA. 

16. Ultrapure DEPC- Treated Water – Invitrogen, Thermo Fisher Scientific – 

Waltham, Massachusetts, EUA. 

17.  Oligonucleotídeos – Invitrogen, Thermo Fisher Scientific – Waltham, 

Massachusetts, EUA.   
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4 MÉTODOS 

 

4.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizados camundongos machos, nocaute para ELA-2 (ELA-2 KO), da 

linhagem Cela-2aTm1Bdr, jovens com idade entre 3 a 4 meses e idosos com idade 

entre 10 a 12 meses. Os camundongos permaneceram em estantes ventiladas, sob 

temperatura controlada de 22±1°C, ciclo claro/escuro de 12h, e livre acesso à água 

e ração. 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Protocolo 210/2017. 

 

Os animais foram divididos em três grupos:  

 

1) Salina: Camundongos ELA-2 KO jovens (Solução salina 0,9%; 0,1ml/dia); 

2) Salina: Camundongos ELA-2 KO idosos, tratados com salina (Solução 

salina 0,9%; 0,1ml/dia); 

3) Enalapril: camundongos ELA-2 KO idosos, tratados com enalapril (15 

mg/kg/dia). 

 

O tratamento foi realizado por meio de gavagem, durante 10 dias. No quinto dia 

após o início do tratamento com enalapril, ou salina, os animais foram submetidos à 

cateterização da veia jugular e da artéria femoral (procedimento descrito no tópico 

“Avaliação de parâmetros hemodinâmicos”). (Diagrama 1). 

 

 

Diagrama 1: Protocolo experimental para o tratamento crônico, com enalapril ou salina, por 
gavagem. 
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4.2 GENOTIPAGEM 

 

Todos os animais ELA-2 KO utilizados foram genotipados. Para aquisição do 

DNA genômico foram coletadas amostras de tecido de 1 a 2 mm, provenientes da 

orelha ou cauda do camundongo, e adicionadas em tubos com capacidade para 1,5 

mL, mantidos em gelo durante o processo. A esses tubos foram adicionados 200 µL 

de NaOH (50 mM), e os mesmos foram incubados durante 10 minutos a 95º C em 

banho seco. Em seguida, os tubos foram agitados em vórtex durante 10 segundos, e 

tiveram adicionados 20 µL tampão Tris-HCl (1 M) pH 8,0. As amostras foram 

centrifugadas (14000 rpm/ 5 minutos), e o sobrenadante coletado foi utilizado para a 

amplificação dos genes alvo pela reação em cadeia da polimerase (PCR). 

Para realização da PCR, foi utilizado o protocolo multiplex-PCR, onde foram 

usados três oligonucleotídeos para avaliar, simultaneamente, a presença do alelo 

selvagem (+/+) e modificado (-/-). Os oligonucleotídeos utilizados na PCR estão 

descritos abaixo: 

 

 ELA2F(5´AGAAACTATGTCTGCTATGTCAC3´); 

 Ela2WTr(5´TTTACAGATGAGGAAGTCACC)3´; 

 pELAloxr2(5´TTCTTGAACTGATGGCGAGC3´). 

 

Para reação final com volume de 10 µL foram utilizados: 5 µL de REDextract-

N-Amp; 1,2 µL de água ultra pura; 0,6 µL de cada oligonucleotídeo (10 mM) e 2 µL 

do DNA genômico (100 ng/ µL) por reação. O processo de ciclagem térmica foi 

dividido em três estágios compostos por: 

 

1) 1 ciclo de 3 minutos a 95º C; 

2) 40 ciclos de amplificação, no qual cada ciclo consistiu de 95º C durante 30 

segundos, 60º C durante 40 segundos e 72º C durante 45 segundos; 

3) 5 minutos à 72º C após o último ciclo de amplificação.  

 

Alíquotas de 5 µL de cada amostra amplificada foram analisadas após corrida 

por eletroforese em gel de agarose 3% contendo Sybr Safe. O peso molecular dos 

produtos da PCR foram, então, comparados com um marcador de peso molecular 

de 100 pb. A visualização do cDNA se dá após exposição do gel de agarose a luz 
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ultravioleta para a detecção da presença de produtos amplificados com tamanhos 

previamente conhecidos, e então realizada a foto documentação (Imagem 2). Os 

possíveis resultados obtidos com a genotipagem foram: camundongos nocaute (-/-, 

amplicon de 295 pb), heterozigotos (+/-, amplicon de 245 pb e 295 pb) e wild-type 

(+/+, WT, amplicon de 245 pb). 

 

 

 

Imagem 2: Gel de agarose 3% corado com Sybr Safe (5 µL/100 mL de agarose) para identificação da 
presença das bandas referentes aos genes modificado (-) e selvagem (+) em camundongos. (MW) 
marcador de peso molecular de 100 pb. Animal nocaute (KO) (-/-) e animal heterozigoto (+/-). 
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4.3 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS HEMODINÂMICOS 

 

Os camundongos foram anestesiados com anestésico inalatório (Isoflurano -

5% indução e 1,5 - 2% manutenção) e mantidos em temperatura controlada (22 ± 1 

ºC). Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados utilizando-se microscópio 

cirúrgico, e em condições assépticas. A artéria femoral direita foi canulada 

utilizando-se um cateter alongado por meio de ar aquecido, para posterior registro 

da pressão arterial (PA); e um segundo cateter foi inserido na veia jugular esquerda 

para infusão de drogas. Os cateteres foram exteriorizados na região posterior (entre 

as escápulas) dos camundongos, e as incisões suturadas. Após a cirurgia, os 

animais receberam uma dose de pentabiótico (24.000 UI/Kg, i.m.), e foram 

colocados em caixas individuais, para recuperação pós-cirúrgica, durante 5 dias. 

 No dia do registro da pressão arterial (PA), cerca de 30 minutos antes do 

início dos experimentos, os camundongos foram levados, para adaptação, a uma 

sala sem ruídos, visando minimizar o estresse dos animais. O cateter arterial foi 

conectado ao transdutor de pressão para registro da PA pulsátil. O sinal elétrico foi 

amplificado, e enviado a um computador conectado ao sistema de registro 

PowerLab. A PA pulsátil foi, continuamente, amostrada (4 kHz) durante o período de 

30 a 40 min para o registro basal; e, em seguida, seguiu-se o protocolo de 

administração conforme mostrado no Diagrama 2: administração de salina 0,9%, 

para limpeza e confirmação da viabilidade do cateter venoso; intervalo de cerca de 5 

minutos; e, então, administração in bolus de 10 µL de ANG I (solução 10,0 µg/mL). 

Aguardou-se a PA e FC retornarem aos valores basais, e, então, foi feita a 

administração in bolus ANG II (solução 10,0 µg/mL). A administração de ANG I se 

deu para verificar a eficácia do tratamento com inibidor da ECA, conforme pode ser 

observado que a resposta a ANG I nos camundongos que receberam inibidor da 

ECA foi aproximadamente 57% menor comparado com o grupo  que recebeu salina.  

A administração in bolus de ANG II foi realizada como controle pois a ANG II é o 

peptídeo biologicamente ativo e não precisa ser convertida. 
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Diagrama 2: Protocolo experimental de registro hemodinâmico e administração intravenosa de 
salina, ANG I e ANG II. 
. 

 

A seguir são apresentados os registros hemodinâmicos, ilustrativos, de um 

camundongo ELA-2 KO após o tratamento com salina (imagem 3) e tratamento 

crônico com enalapril (15 mg/kg/dia, durante 10 dias; imagem 4). Nesses registros 

apresentamos o efeito da administrado in bolus via jugular de ANG I e ANG II. 

 

 

 
Imagem 3: Registro hemodinâmico de um camundongo ELA-2 KO controle, após o tratamento 
crônico com salina 0,9% (0,1 mL, durante 10 dias). 
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Imagem 4: Registro hemodinâmico de um camundongo ELA-2 KO após tratamento crônico com 
enalapril (15 mg/kg/dia, durante 10 dias). 

 

4.4 ANÁLISE DA VARIABILIDADE DA PRESSAO ARTERIAL SISTOLICA (PAS) E 

INTERVALO DE PULSO (IP) 

 

Os registros da PA foram analisados por um programa computacional que 

detecta pontos de inflexão a partir dos sinais gerados pelo sistema de registro. 

(LabChart 7.0, ADInstruments, Sydney, Australia). Foram geradas séries temporais, 

batimento a batimento, da PAS, e IP calculadas utilizando os intervalos consecutivos 

de valores de PAS. Todas as séries temporais foram obtidas de registros referentes 

ao período basal (30 - 40 minutos). A modulação autonômica, cardíaca e da PA, foi 

investigada mediante a análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e da 

PAS no domínio do tempo e da frequência. No domínio do tempo, a variabilidade da 

PAS foi quantificada por meio do desvio padrão de valores sucessivos de PA (SD). A 

variabilidade do IP foi quantificada pelo desvio padrão de valores sucessivos 

(SDNN), e pela raiz quadrada da média da soma dos quadrados das diferenças 

entre sucessivos valores de IP (RMSSD). A variabilidade da PAS e IP também foi 

examinada no domínio da frequência, por meio da análise espectral. As séries 

temporais, batimento a batimento, da PAS e IP foram interpoladas em 10 Hz, e 

divididas em segmentos contínuos de 512 batimentos, sobrepostos em 50%. Cada 

segmento foi submetido a um janelamento do tipo Hanning, e à análise espectral, 

pela transformada rápida de Fourier (FFT), utilizando-se o programa computacional 

CardioSeries v2.4: 
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(http://www.danielpenteado.com/cardioseries). 

 

Os componentes oscilatórios encontrados foram quantificados em bandas de 

baixa (LF: 0,20 a 1,0 Hz) e alta frequência (HF: 1,0 a 5,0 Hz) (Fazan Jr e cols., 

2005). 

 

4.5 ANÁLISE SIMBÓLICA 

 

Para avaliação da modulação autonômica cardíaca foi utilizada, também, uma 

abordagem não linear denominada dinâmica simbólica. As séries de IP e PAS foram 

divididas em segmentos de sobreposição de 300 pontos. Em seguida, cada 

segmento foi uniformemente distribuído entre os seis níveis (de 0 a 5) de acordo 

com os valores máximo e mínimo dos IPs. Então, foram criadas sequências de três 

(trincas) de valores consecutivos, quando todos os pontos dentro do mesmo nível 

recebem o mesmo símbolo. Posteriormente, as sequências de três símbolos 

consecutivos (palavras) foram avaliadas, e classificadas de acordo com seu padrão 

de variação. Todas as trincas criadas foram agrupadas dentro de 4 famílias: a) 0V: 

quando os três símbolos são iguais; b) 1V: quando dois símbolos consecutivos são 

iguais e um símbolo é diferente; c) 2LV: quando há duas variações semelhantes, 

variando de forma ascendente ou descendente; d) 2UV: quando ocorrem duas 

variações diferentes, nas quais todos os três símbolos estão espalhados em forma 

de pico ou vale (Imagem 5). Todo padrão ocorre dentro dessas quatro famílias; e, 

após essa caracterização, a porcentagem de padrões de ocorrência, em cada 

família, é usada para análise, sendo que a sua soma resulta em 100% (Porta e cols., 

2002).  

 

http://www.danielpenteado.com/cardioseries
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Imagem 5: Representação de exemplos de padrões 0V, 1V, 2LV e 2UV. Adaptada de Porta e cols., 
2007. 

 

4.6 ANÁLISE DA SENSIBILIDADE BARORREFLEXA 

 
A função barorreflexa espontânea foi estimada por meio da técnica da 

sequência, utilizando o programa computacional CardioSeries v2.4 

 

(http://www.danielpenteado.com/cardioseries) 

 

Primeiro, todas as rampas de pressão, ascendente ou descendentes com duração 

mínima de 4 batimentos consecutivos, foram identificadas nas séries de PAS. Após 

isso, para cada rampa de pressão procurou-se identificar se havia uma rampa de IP 

correspondente (na mesma direção), deslocada de um batimento (delay = 1) entre 

elas. Quando isso ocorria, dizia-se que foi identificada uma sequência barorreflexa 

espontânea, composta pelos pares de valores de PAS x IP das duas rampas. Uma 

regressão linear entre os valores de PAS e IP foi calculada para cada sequência 

identificada, e o coeficiente angular desta regressão foi utilizado como índice de 

sensibilidade (ganho) do barorreflexo espontâneo. Além disso, o número total de 

sequências, e o número de sequências “up” (PAS aumenta) e “down” (PAS diminui) 

foram normalizados por 1000 batimentos; enquanto o índice de efetividade do 

barorreflexo (BEI) foi calculado pela razão entre o número de sequências e o 

http://www.danielpenteado.com/cardioseries
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número total de rampas de PA (REFERENCIA). Interpreta-se o BEI como sendo a 

porcentagem de rampas de PA, a qual, efetivamente, produz uma resposta pelo 

barorreflexo (DI RIENZO et al., 2001) 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os efeitos da deleção do gene para ELA-2 sobre a PAM, PAS, FC, potência 

da banda de LF (baixa frequência) do espectro da PAS, potencias das bandas de LF 

e HF (alta frequência) do espectro do IP, e a razão LF/HF foram comparadas entre 

os grupos ELA-2 KO jovens e ELA-2 KO idosos por meio do teste t não pareado, 

seguido de teste de Welch, quando necessário. Para a comparação entre os grupos 

de camundongos idosos tratados com salina, ou enalapril, e camundongos jovens, 

foi utilizada a análise de variância simples (ANOVA “One Way”), seguida de pós-

teste de Student-Newman-Keuls, quando necessário. O nível de significância 

adotado foi sempre p < 0,05. O programa GraphPad Prism 7.0 foi utilizado para as 

análises estatísticas e elaboração dos gráficos. Os resultados são apresentados 

com média ± EPM (erro padrão da média). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 PESO CORPORAL 

 

Os camundongos ELA-2 KO jovens (26 ± 1,7) apresentaram menor peso 

corporal quando comparados com os camundongos idosos (33 ± 1,3) (Figura 1). Não 

há diferença entre o peso corporal dos animais idosos que receberam salina, 

quando comparados aos tratados com enalapril (30 ± 0,8). 

 

 

 

Figura 1: Peso corporal (g) de camundongos ELA-2 KO jovens, idosos, e idosos tratados 
cronicamente com enalapril por 10 dias. Comparações realizadas por meio do teste ANOVA de uma 
via. Dados apresentados como média ± EPM. * p > 0,05. 

 

5.2 PARÂMETROS HEMODINÂMICOS 

 

5.2.1. PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA. 

 

 Os valores de PAM de camundongos ELA-2 KO jovens e idosos são 

semelhantes (Figura 2). 
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Figura 2: Pressão Arterial Média (mmHg), de camundongos elastase-2 jovens (n=4) e idosos (n=6). 
Dados apresentados como média ± EPM. Comparação realizada por meio do teste t. 

 

Os camundongos idosos que receberam enalapril apresentaram PAM basal 

menor do que os idosos do grupo salina (Figura 3). Adicionalmente, e como 

esperado, os camundongos idosos tratados com enalapril apresentaram menor 

resposta pressórica após a administração de ANG I (Tabela 1 e Figura 4a), 

evidenciando que o tratamento crônico com enalapril foi eficaz na inibição da ECA. 

Não houve diferença entre os grupos idosos controle e tratados com enalapril quanto 

aos valores pressóricos após a administração de ANG II (Figura 4b). 
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Figura 3: Pressão Arterial Média (mmHg) de camundongos ELA-2 KO após 10 dias de tratamento 
por gavagem com salina (n=6) e enalapril (n=7). Dados apresentados como média ± EPM. 
Comparação realizada por meio do teste t. 

 

Tabela 1: Pressão arterial média (PAM) basal; variação (Δ) da PAM em resposta à 

administração de ANG I; e em resposta à administração de ANG II. Dados apresentados 

como média ± EPM. Comparação realizada por meio do teste t. 

  

 

 

A variação (Δ) da PAM em resposta à ANG I nos camundongos ELA-2 KO 

idosos tratados com enalapril foi, aproximadamente, 58% menor do que nos 

camundongos idosos que receberam salina (Tabela 1; Figura  4a). Isso indica que a 

menor resposta pressórica à ANG I, no grupo enalapril, não é devida aos menores 

níveis pressóricos encontrados durante o período basal; mas sim, à eficácia do 

tratamento com o inibidor da ECA. Não houve diferença entre os valores de PAM 

após a administração de ANG II entre os grupos de camundongos idosos (Figura 

4b). 

PAM (mmHg) 112 ± 1,8 100 ± 2,3 0,0032

Δ PAM Ang I (mmHg) 35 ± 2,1 15 ± 1,7 <0,0001

Δ PAM Ang II (mmHg) 37 ± 3,4 42 ± 3,0 ns

p-valorSalina  Enalapril

* 
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Figura 4: Efeito do tratamento com enalapril sobre a resposta pressórica à administração de 
ANG I e ANG II. (a) variação (Δ) da pressão arterial média (PAM) após administração de ANG I; (b) Δ 
de PAM após a administração de ANG II, em camundongos elastase 2-KO idosos, cronicamente 
tratados com salina (n = 6), ou enalapril (n = 7). Dados apresentados como média ± EPM. 
Comparação realizada por meio do teste t. * p < 0,05. 

 

5.2.2 FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 

 Assim como observado para a PAM, os camundongos ELA-2 KO idosos não 

apresentaram alterações da frequência cardíaca quando comparados com os KO 

jovens (Figura 5). Curiosamente, observou-se que nos camundongos ELA-2 KO 

idosos, tratados cronicamente com enalapril, resultou no aumento da frequência 

cardíaca basal, quando comparados com os camundongos ELA-2 KO idosos que 

receberam salina (Figura 6, tabela 2). 
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Figura 5: Frequência cardíaca basal de camundongos elastase 2-KO jovens (n=4) e idosos (n=6). 
Dados apresentados como média ± EPM. Comparação realizada por meio do teste t. 

 

  

 

 

 

 

Figura 6: Frequência cardíaca basal de camundongos ELA-2 KO após o tratamento crônico com 
enalapril (n=7) ou salina (n=6). Dados apresentados como média ± EPM. Comparação realizada por 
meio do teste t. * p > 0,05. 
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Tabela 2: Frequência cardíaca de camundongos ELA-2 KO. FC basal. Dados apresentados como 
média ± EPM. Comparação realizada por meio do teste t.* p < 0,05: camundongos idosos ELA-2 KO 
tratados com enalapril versus tratados com salina.  

 

 

 

5.3 VARIABILIDADE DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS) E INTERVALO 

DE PULSO (IP) 

 

Os dados referentes à avaliação da variabilidade dos espectros da PAS e do 

IP, tanto no domínio do tempo (SDNN e RMSSD) quanto no domínio da frequência 

(análise espectral), estão apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

Em relação ao domínio do tempo, o SDNN e o RMSSD possuem valores 

similares entre os grupos de animais jovens e idosos. Também não foram 

encontradas alterações significativas entre os camundongos ELA-2 KO jovens e 

idosos quanto aos parâmetros avaliados no domínio da frequência (VLF, LF, HF em 

valores absolutos, unidades normalizadas, e razão LF/HF), como demonstrado na 

Tabela 3. 
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Tabela 3: Variabilidade da pressão arterial sistólica (PAS) e intervalo de pulso (IP), no domínio 
do tempo e da frequência, de camundongos ELA-2 jovens e idosos. SDNN, desvio-padrão da 
média de todos os intervalos RR normais; RMSSD, raiz quadrada da média do quadrado das 
diferenças entre intervalos RR normais; VLF: muito baixa frequência; LF baixa frequência; HF, alta 
frequência; nu, unidades normalizadas, de camundongos ELA-2 KO jovens (n=4) e idosos (n=6). 
Dados apresentados como média ± EPM. Comparação realizada por meio do teste t 
 

 

 

 Os camundongos ELA-2 KO idosos tratados cronicamente com enalapril, 

quando comparados com camundongos idosos tratados com solução salina, não 

apresentaram alterações nos parâmetros de variabilidade, tanto da PAS, quanto de 

IP. Não foram observadas diferenças nos valores referentes à avaliação da 

variabilidade no domínio do tempo (SDNN e RMSSD). Também não foram 

observadas diferenças nas potências do espectro de LF e HF (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabilidade do IP

SDNN,  ms 9,2 ± 1,0 6,6 ± 1,3 ns

RMSSD, ms 5,2 ± 1,1 3,5 ± 0,9 ns

VLF, ms 13,6 ± 4,0 7,2 ± 1,9 ns

LF, ms
2

13,7 ± 1,9 5,2 ± 1,1 ns

HF, ms
2

4,9 ± 1,3 2,2 ± 0,6 ns

LF, un 71,5 ± 4,8 66,3 ± 2,0 ns

HF, un 28,5 ± 4,8 33,7 ± 2,0 ns

LF/HF 3,4 ± 0,9 2,6 ± 0,3 ns

Variabilidade da PAS

SDNN, mmHg 2,5 ± 0,9 2,9 ± 0,3 ns

LF, mmHg 7,6 ± 2,0 4,9 ± 0,6 ns

Jovens Idosos p-valor



43 
 

Tabela 4: Variabilidade da pressão arterial sistólica (PAS) e intervalo de pulso (IP), no domínio 
do tempo e da frequência, de camundongos ELA-2 idosos tratados com enalapril. SDNN, 
desvio-padrão da média de todos os intervalos RR normais; RMSSD, raiz quadrada da média do 
quadrado das diferenças entre intervalos RR normais; VLF, muito baixa frequência; LF baixa 
frequência; HF, alta frequência; nu, unidades normalizadas. Camundongos ELA-2KO idosos tratados 
com salina (n=6) e enalapril (n=7). Dados apresentados como média ± EPM. Comparação realizada 
por meio do teste t. 

 

 

 

Não foram observadas diferenças entre camundongos ELA-2 KO jovens e 

idosos, quanto à variabilidade do espectro da PAS e densidade da potência da 

banda de LF (figura 7) . 

 

 

 

Figura 7: Pressão arterial sistólica (PAS; painel a) de camundongos ELA-2 KO  e  potência da banda 
de baixa frequência (LF; painel b) do espectro da pressão arterial sistólica de camundongos elastase 
2-KO jovens (n=4) e idosos (n=6). LF: Baixa frequência. Dados apresentados como média ± EPM. 
Comparação realizada por meio do teste t. 
 

Variabilidade do IP

SDNN,  ms 6,6 ± 1,3 5,8 ± 0,5 ns

RMSSD, ms 3,5 ± 0,9 2,9 ± 0,3 ns

VLF, ms 7,2 ± 1,9 7,3 ± 1,3 ns

LF, ms
2

5,2 ± 1,1 7,5 ± 2,0 ns

HF, ms
2

2,2 ± 0,6 2,6 ± 0,5 ns

LF, un 66,3 ± 2,0 67,1 ± 2,8 ns

HF, un 33,7 ± 2,0 32,9 ± 2,8 ns

LF/HF 2,6 ± 0,3 2,2 ± 0,3 ns

Variabilidade da PAS

SDNN, mmHg 2,9 ± 0,3 5,0 ± 0,2 ns

LF, mmHg 4,9 ± 0,6 6,6 ± 1,3 ns

p-valorSalina Enalapril



44 
 

 A inibição da ECA reduziu, significativamente (p=0,0009), a PAS dos 

camundongos ELA-2 KO idosos (Figura 8a). Entretanto, não houve diferença entre 

os tratados com enalapril versus salina (controles) com relação à potência da banda 

de LF no espectro da PAS (Figura 8b). 

 

 

 

Figura 8: Pressão arterial sistólica (PAS; painel a) de camundongos ELA 2-KO idosos e Potência da 
banda de baixa frequência (LF; painel b) do espectro da pressão arterial sistólica no domínio da 
frequência de camundongos elastase 2-KO tratados com salina (controle, n=6) ou enalapril (n=7). LF: 
Baixa frequência. Dados apresentados como média ± EPM. Comparação realizada por meio do teste 
t * p < 0,05. 

 

Interessantemente, os camundongos ELA-2 KO idosos não apresentaram 

diferenças entre as potências das bandas de LF, HF e razão LF/HF do espectro do 

IP quando comparados com os camundongos ELA-2 KO jovens (Figura 9). 

Sugerindo que a deleção do gene responsável pela expressão da Elastase-2 

protege a alteração do balanço simpatovagal observado no envelhecimento. 
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Figura 9: Variabilidade do intervalo de pulso, no domínio da frequência, de camundongos 
elastase 2-KO jovens e idosos. Painel a: Potência da banda de HF em unidades normalizadas (nu); 
Painel b: potência da banda de LF em unidades normalizadas (nu); Painel c: Razão entre as 
potências das bandas de LF e HF. Camundongos ELA-2 KO jovens (n=4) e idosos (n=6). HF: alta 
frequência; LF: baixa frequência. Dados apresentados como média ± EPM, * p < 0,05, teste t. 

 

Quando comparadas as potências das bandas de LF e HF de camundongos 

idosos ELA-2 KO que receberam salina, com os que receberam enalapril, não foram 

encontradas alterações significativas (Figura 10a e 10b). Também não houve 

alteração na razão LF/HF (Figura 10c) entre esses grupos. Além disso, não foram 

encontradas alterações nas potências das bandas de LF e HF. 
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Figura 10: Variabilidade do intervalo de pulso, no domínio da frequência, de camundongos 
ELA-2 KO jovens e idosos tratados com salina ou enalapril. Painel a: (a) Potência da banda de 
HF em unidades normalizadas (nu); Painel b: potência da banda de LF em unidades normalizadas 
(nu); Painel c: Razão entre as potências da banda de LF e HF do espectro do intervalo de pulso (IP). 
Camundongos ELA-2 KO tratados com enalapril (n=6) ou salina (n=7). HF: banda de alta frequências; 
LF: banda de baixa frequência. Dados apresentados como média ± EPM. Comparação realizada por 
meio do teste t. 
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5.4 DINÂMICA SIMBÓLICA 

 

Uma outra ferramenta para a análise do balanço simpatovagal é a análise 

simbólica. A ocorrência dos padrões da dinâmica simbólica do espectro da PAS é 

similar entre os camundongos ELA-2 KO jovens e idosos, como observado na Figura 

11. Também não foram observadas diferenças entre a ocorrência de padrões da 

dinâmica simbólica do IP (Figura 12). 

 

 

 

Figura 11: Análise simbólica do espectro da pressão arterial sistólica (PAS) de camundongos 
ELA-2 KO jovens (n=4) e idosos (n=6). Painel a: 0V: três símbolos iguais indicando modulação 
simpática; Painel b: 1V: uma variação, dois símbolos iguais e um diferente, indicando tanto 
modulação simpática quanto parassimpática; Painel c: 2LV: duas variações semelhantes, indicando 
modulação parassimpática; Painel d: 2UV: duas variações diferentes indicando modulação 
parassimpática. Dados apresentados como média ± EPM. Comparação realizada por meio do teste -t. 
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Figura 12: Análise simbólica do espectro do intervalo de pulso (IP) de camundongos ELA-2 KO 
jovens (n=4) e idosos (n=6). Painel a: 0V: três símbolos iguais indicando modulação simpática; 
Painel b: 1V: uma variação, dois símbolos iguais e um diferente, indicando tanto modulação 
simpática quanto parassimpática; Painel c: 2LV: duas variações semelhantes, indicando modulação 
parassimpática; Painel d: 2UV: duas variações diferentes indicando modulação parassimpática. 
Dados apresentados como média ± EPM. Comparação realizada por meio do teste t. *p < 0,05. 

 

Na avaliação do espectro da PAS, não observou-se alteração na ocorrência 

de nenhum dos padrões avaliados em relação ao grupo salina (Figura 13). Também 

não foram encontradas diferença na ocorrência de nenhum dos padrões examinados 

no espectro do IP após o tratamento com enalapril em camundongos ELA-2 KO 

idosos (Figura 14). 
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Figura 13: Análise simbólica do espectro da pressão arterial sistólica (PAS) de camundongos 
ELA-2 KO após o tratamento crônico com enalapril (n=7) ou salina (n=6). Painel a: 0V: três 
símbolos iguais indicando modulação simpática; Painel b: 1V: uma variação, dois símbolos iguais e 
um diferente, indicando tanto modulação simpática quanto parassimpática; Painel c: 2LV: duas 
variações semelhantes, indicando modulação parassimpática; Painel d: 2UV: duas variações 
diferentes indicando modulação parassimpática. Dados apresentados como média ± EPM. 
Comparação realizada por meio do teste t. *p < 0,05. 
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Figura 14: Análise simbólica do espectro do intervalo de pulso (IP) de camundongos ELA-2 KO 
após tratamento crônico com enalapril ou salina. Painel a: 0V: três símbolos iguais indicando 
modulação simpática; Painel b: 1V: uma variação, dois símbolos iguais e um diferente, indicando 
tanto modulação simpática quanto parassimpática; Painel c: 2LV: duas variações semelhantes, 
indicando modulação parassimpática; Painel d: 2UV: duas variações diferentes indicando modulação 
parassimpática. Dados apresentados como média ± EPM. Comparação realizada por meio do teste t. 

 

5.5 SENSIBILIDADE DO BARORREFLEXO ESPONTÂNEO 

 

 Comparados com camundongos ELA-2 KO jovens, os animais idosos não 

possuem diferenças no ganho do barorreflexo (Figura 15a); porém, observa-se 

redução do BEI (Figura 15b), mostrando que a efetividade da resposta 

barorreceptora está diminuída. 
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Figura 15: Índices de sensibilidade do barorreflexo espontâneo de camundongos ELA-2 KO. 
Painel a: Ganho do barorreflexo espontâneo (ms/mmHg); Painel b: Índice da efetividade barorreflexa 
(BEI) de camundongos ELA-2 KO jovens (n=4) e idosos (n=6). Dados apresentados como média ± 
EPM. Comparação realizada por meio do teste t. *p < 0,05. 

 

 Não foram observadas diferenças nos índices de sensibilidade (ganho) e de 

efetividade barorreflexa (bei) entre os camundongos KO idosos que receberam 

tratamento com salina ou enalapril (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16: Índices de sensibilidade do barorreflexo espontâneo de camundongos ELA-2 KO 
idosos após o tratamento com enalapril. Painel a: Ganho do barorreflexo espontâneo (ms/mmHg); 
Painel b: Índice da efetividade barorreflexa (BEI) de camundongos ELA-2 KO tratados cronicamente 
com enalapril (n=7) e salina (n=6). 
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6 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo observou-se que os camundongos ELA-2 KO idosos 

apresentaram os mesmos valores de PA e FC, bem como os valores da densidade 

da potência das bandas de LF e HF, no espectro da PAS e IP quando comparados 

com camundongos ELA-2 KO jovens. É interessante esse achado que a deleção do 

gene da elastase-2, enzima tecidual formadora de ANG II, não altera os parâmetros 

hemodinâmicos e simpatovagal com envelhecimento. O envelhecimento, de fato, 

está associado ao comprometimento da regulação da PA, expresso por aumento da 

variabilidade deste parâmetro hemodinâmico (LAITINEN et al., 2004), por alterações 

no sistema acetilcolina (ACh) (FREELING; LI, 2015), e redução da atividade 

parassimpática cardíaca (CORBETT et al., 2007; FREELING; LI, 2015).  

O nosso grupo de pesquisa desenvolveu, e caracterizou, a linhagem de 

camundongos ELA-2 KO (BECARI ET al., 2017). Becari et al. (2017a) mostraram 

que a ausência da elastase-2 leva a alterações no balanço simpatovagal, com 

redução da densidade da potência da banda de LF e aumento da banda de HF, 

sugerindo redução da atividade simpática, e aumento da atividade parassimpática. 

Alterações como essas podem se refletir em parâmetros hemodinâmicos, como PA e 

a FC; tendo sido observado no estudo citado acima, que os camundongos ELA-2 KO 

apresentam redução da FC, quando comparados com camundongos selvagens. O 

processo de envelhecimento também é caracterizado por alterações no sistema 

cardiovascular e atividade do sistema nervoso autônomo (SNA). A senescência é 

marcada pelo aumento da atividade simpática e do estresse oxidativo, e o declínio 

do controle parassimpático no coração (CORBETT et al., 2007; DIAS DA SILVA et 

al., 2006; EDMOND DE MEERSMAN et al., 2006). Baseando-se nessas 

informações, buscou-se neste estudo, a investigação das alterações do perfil 

cardiovascular e autonômico de camundongos ELA-2 KO idosos, e o papel da ECA 

no envelhecimento de camundongos com deleção desta enzima, ou seja, a ELA-2. 

O mecanismo primário pelo qual o SNA regula a PA é o barorreflexo. Estudos 

em humanos demonstraram que a sensibilidade barorreflexa se apresenta atenuada 

na senescência (LAITINEN et al., 1998; MONAHAN et al., 2001), bem como na 

hipertensão arterial (GRIBBIN et al., 1971; LAGE et al., 1993). O BEI foi descrito 

como o número de sequências divididas pelo número de rampas de PA, sendo a 

porcentagem de rampas de PA que efetivamente produzem uma resposta mediada 
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pelo barorreflexo (DI RIENZO et al., 2001). A semelhança entre o perfil 

hemodinâmico, e autonômico, de camundongos ELA-2 KO envelhecidos e animais 

jovens, poderia indicar uma possível participação da ELA-2 como um dos 

componentes envolvidos no comprometimento cardiovascular na senescência, em 

camundongos. Neste estudo foi observado que não existem diferenças na 

sensibilidade barorreflexa entre os grupos investigados; entretanto, em 

camundongos ELA-2 KO idosos, comparados com jovens, observa-se redução do 

BEI, entendido como a efetividade do barorreflexo. 

O envelhecimento é o principal fator de mortalidade por doenças 

cardiovasculares (MOZAFFARIAN et al., 2016), existindo estreita relação entre a 

atividade do SRA e o aumento da expectativa de vida; como demonstrado pelo 

aumento da longevidade em camundongos com deficiência de receptores AT1a 

(BENIGNI et al., 2009). Já está bem estabelecido que os inibidores da ECA 

promovem diversos efeitos benéficos em patologias cardiovasculares, tais como, 

aumento da sobrevida pós-infarto do miocárdio, retardo da progressão da 

insuficiência cardíaca por meio do controle da hipertensão arterial, doença renal 

crônica e nefropatia diabética; estes são alguns dos benefícios da utilização de 

inibidores da ECA (DÜSING, 2016). Esses fármacos são comumente utilizados 

como agentes vasodilatadores, pois reduzem a resistência periférica total, reduzindo 

a biodisponibilidade de ANG II e aumentando a biodisponibilidade de bradicinina. 

Para este estudo foi utilizado o enalapril, buscando investigar as possíveis 

alterações no fenótipo cardiovascular de camundongos ELA-2 KO idosos após a 

inibição da ECA, ou seja, a principal via de geração de ANG II. 

Como esperado, o tratamento crônico com enalapril reduziu a PAM de 

camundongos idosos. Um outro estudo mostrou resultados semelhantes, assim 

como o observado em ratos envelhecidos após o tratamento crônico com captopril 

(DIAS DA SILVA et al., 2006). Alterações agudas da PA associadas ao tratamento 

com  inibidores da ECA estão relacionadas com a atividade da renina plasmática e 

concentrações circulantes de ANG II antes do tratamento; de tal maneira, que 

indivíduos com maior atividade da renina plasmática são os que apresentam 

maiores reduções da PA em resposta à inibição da ECA (CASE et al., 1980; GIVEN 

et al., 1984; WAEBER et al., 1980, 1982). Apesar das atividades da renina e da ECA 

(tecidual e plasmática) não terem sido avaliadas nesse estudo, a atenuação (58%) 

da resposta pressora induzida pela ANG I indicou que o tratamento crônico foi 
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efetivo na inibição da ECA; possivelmente pela diminuição da atividade do SRA, 

redução da concentração de ANG II, e o aumento da disponibilidade da bradicinina 

(CAMPBELL, 2018).  

Curiosamente, observou-se que após o tratamento com enalapril, ocorreu o 

aumento da FC nos camundongos idosos. É conhecido que a ANG II promove 

efeitos inotrópicos e cronotrópicos positivos no coração (KOBAYASHI; FURUKAWA; 

CHIBA, 1978; MORAVEC et al., 1990); em parte, devido à sua atuação nos sistemas 

nervoso central (SNC) e periférico, a qual se dá por meio da ativação de receptores 

AT1, aumentando a síntese e liberação de noradrenalina, inibindo o barorreflexo 

(BRASCH; SIEROSLAWSKI; DOMINIAK, 1993; MCKINLEY et al., 2003; PAUL; 

POYAN MEHR; KREUTZ, 2006b).  

No cenário apresentado onde os camundongos idosos possuem deleção de 

uma via alternativa de geração de ANG II (ELA-2), e foram tratados com inibidor da 

ECA, o aumento da FC é algo inesperado. Isso porque, uma das características dos 

inibidores da ECA é que eles reduzem a resistência vascular periférica, sem causar 

aumento compensatório da FC (IBSEN et al., 1983; LUND-JOHANSEN; OMVIK, 

1984); consequentemente, não provocam taquicardia reflexa (GIUDICELLI et al., 

1985). Porém, em estudo comparativo entre a influência de alguns inibidores da 

ECA  sobre parâmetros da VFC, sugeriu-se que a administração aguda de enalapril 

em ratos  acordados, imobilizados, ocorre aumento da FC e do tônus simpático, e 

redução da atividade parassimpática (FATEEV et al., 2012).  

A VFC pode ser examinada tanto no domínio tempo, por meio de uma 

avaliação mais global, utilizando-se ferramentas estatísticas; bem como no domínio 

da frequência onde se analisa a potência espectral, permitindo uma caracterização 

quantitativa, individual, e simultânea, em termos relativos e absolutos, da atividade 

tanto do sistema nervoso parassimpático (SNP), quanto do sistema nervoso 

simpático (SNS) (TASK FORCE, 1996). 

 A avaliação no domínio do tempo da variabilidade do IP e da PAS, pode ser 

realizada por meio do cálculo do desvio padrão da média de todos os intervalos RR 

normais (SDNN), o qual representa a variabilidade total do IP ou PAS; enquanto que 

a raiz quadrada da média da soma dos quadrados das diferenças entre sucessivos 

batimentos (RMSSD) reflete a atividade parassimpática sob o coração (TASK 

FORCE, 1996).  
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Embora os camundongos ELA-2 KO que receberam o enalapril tenham 

apresentado redução da PAS (POOL et al., 1987; TODD; HEEL, 1986; VIDT et al., 

1982), não foram observadas alterações no SDNN e RMSSD. Também não foram 

detectadas alterações quanto a potência espectral de baixa e alta frequência, o que 

poderia sugerir que o tratamento não foi capaz de alterar o balanço simpatovagal de 

camundongos idosos. 

Entretanto, por ser um método linear, a análise espectral apresenta 

desvantagens, uma vez que nesse modelo de análise, consideram-se as séries 

temporais do IP apenas como uma combinação de componentes oscilatórios 

independentes, negligenciando-se a interação entre esses componentes (SILVA et 

al., 2017). Portanto, também foi realizada nesse estudo a investigação da VFC 

utilizando-se um método não-linear, a chamada análise simbólica (PORTA et al., 

2001). 

Na análise simbólica, diferentemente da análise espectral, assume-se a 

linearidade, e ocorre a avaliação de pequenas sequências de valores. Assim como 

descrito na sessão métodos da presente Dissertação (Sessão 4.6), as séries de IP e 

PAS são divididas em segmentos, os quais são distribuídos entre seis níveis (de 0 a 

5); e então, são criadas sequências de três (trincas) valores consecutivos. As 

sequências de três símbolos consecutivos (palavras) são avaliadas, e classificadas, 

de acordo com seu padrão de variação, e as trincas são, então, agrupadas dentro de 

4 famílias, a saber, 0V, 1V, 2LV e 2UV. 

A ocorrência de padrões 0V está relacionada com a atividade simpática, 

enquanto que 2LV e 2UV refletem a atividade parassimpática (PORTA et al., 2007). 

Mesmo sendo considerado não significativo desde o início dos estudos da análise 

simbólica, o padrão 1V é bastante semelhante aos padrões que compõem a família 

0V; exceto pelo fato de apresentar dois símbolos iguais seguido por símbolo 

diferente ao final da trinca (SILVA et al., 2017). 

Atualmente, estudos sugerem que a ocorrência de padrões 1V pode ser um 

índice consistente da modulação simpática, devido a associação desses padrões 

com ritmos mais lentos de IP. Em modelos experimentais de falência cardíaca 

congestiva em ratos, foi observada a redução da ocorrência de padrões 0V e 1V, 

corroborando com a diminuição da atividade simpática observada nesse modelo 

fisiopatológico (SILVA et al., 2017; TOBALDINI et al., 2009). Devido à FC mais 

rápida, e escalas temporais mais curtas de controle autônomo em roedores, do que 
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humanos, o padrão 1V pode representar a modulação simpática, melhor do que o 

padrão 0V em ratos e camundongos (SILVA et al., 2017). 

Entretanto, o tratamento com enalapril, além de não alterar a potência das 

bandas de alta e baixa frequência, também não alterou a ocorrência de nenhum dos 

padrões investigados por meio da análise simbólica, sugerindo que a inibição da 

ECA em camundongos ELA-2 KO idosos, não interfere no fenótipo autonômico. 

Curiosamente, esses achados se assemelham a resultados encontrados em estudos 

sobre a VFC de ratos adultos jovens, onde a inibição do SRA promoveu nenhum 

efeito (GRICHOIS et al., 1992) ou o aumento da atividade simpática (PONCHON; 

ELGHOZI, 1996), enquanto que o contrário foi observado em ratos idosos, onde o 

tratamento crônico com captopril, alterou o balanço simpatovagal, aumentando o 

tônus parassimpático (DIAS DA SILVA et al., 2006). 

No presente estudo não foram encontradas diferenças nos índices de 

sensibilidade e efetividade barorreflexa entre os camundongos idosos tratados com 

enalapril, quando comparados com camundongos idosos controle, assim como o 

esperado, uma vez que os inibidores da ECA não alteraram a função barorreceptora 

(DÜSING et al., 1987). 

 Em conjunto nossos dados mostraram que em camundongos ELA-2 KO 

idosos apresentam perfil hemodinâmico e autonômico similar ao de camundongos 

jovens da mesma linhagem, salvo a redução da efetividade barorreflexa observada 

no grupo idoso,  e que o tratamento com inibidor da ECA em camundongos idosos, 

embora altere siginificativamente PAM e FC, não promove alterações significativas 

no perfil autonômico. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os camundongos ELA-2 KO idosos apresentam fenótipo cardiovascular e 

autonômico bastante similar ao de camundongos jovens da mesma linhagem, 

sugerindo que a ELA-2 possa contribuir para os efeitos deletérios relacionados à 

atividade do SRA no envelhecimento. A ECA desempenha papel importante no 

fenótipo hemodinâmico, mas sua inibição não altera significativamente o perfil 

autonômico de camundongos ELA-2 KO idosos. 
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