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Introducció L’activitat circulant de l’ECA2 està augmentada en pacients amb malaltia cardiovascular 
(MCV).L’ECA2 no s’ha estudiat en pacients amb malaltia renal crònica (MRC) sense antecedents de MCV. 
Mètodes: Grups analitzats del NEFRONA: MRC estadi 3-5 sense diàlisi (MRC3-5, n=1458),diàlisi (MRC5D, 
n=546) i 568 pacients sense MRC (controls). L’activitat circulant de l’ECA2 i l’ECA es mesurà mitjançant assaig 
fluorimètric. Es realitzaren estudis cas-control. Resultats: En aparellar les mostres per sexe, diabetis, hipertensió, 
dislipèmia, tabaquisme, pes i edat no es trobaren diferències en l’ECA2 entre MRC3-5 i MRC5D (44,6±2,22 
RFU/µl/h vs 41,3±2,27). Els controls mostraren majors nivells d’ECA2 comparat amb MRC3-5 (57,9±2,3 vs 
43,9±2,8) i MRC5D (56,4±2,8 vs 38,8±2,2). En l’ECA, els controls mostraren menors nivells en comparació a 
MRC3-5 (3712,2±104,8 vs 4137±129,4) i MRC5D (3848,9±128,4 vs 4427,5±135,3). Es trobaren diferències 
significatives entre MRC3-5 i MRC5D. La presència de plaques arterioscleròtiques s’associà a una major ECA2 
en MRC3-5 (47,99±1,38 vs 39,69±1,89) i MRC5D (41,75±2,19 vs 31,23±1,70), però la significació va 
desaparèixer en la regressió múltiple. L’anàlisi de regressió múltiple per ECA2 mostrà que el sexe masculí 
(β=0,224), l’edat(β=0,060) i la diabetis (β=0,074) eren predictors independents d’ECA2 en MRC3-5. Els 
predictors en MRC5D foren el sexe masculí (β=0,318), l’edat (β=0,119) i el tractament amb ARAII (β=0,095) i 
colecalciferol (β=-0,095). L’anàlisi de regressió múltiple per ECA mostrà que el sexe masculí (β=-0,062), l’edat 
(β=-0,069), la diabetis (β=0,071) i el tractament amb iECA (β=-0,562) i colecalciferol (β=-0,074) eren predictors 
independents en MRC3-5. Els predictors en MRC5D foren el tractament amb iECA (β=-0,580) i colecalciferol (β=-
0,087). Conclusions En MRC3-5 sense antecedents de MCV, l’edat avançada i el sexe masculí són predictors 
d’una ECA2 elevada i una ECA disminuïda. La diabetis és un predictor per una ECA2 i ECA elevada. En 
MRC5D, predictors addicionals són el tractament amb ARAII per ECA2 i tractament amb iECA per ECA. 


