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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS: S’ha demostrat que el bloqueig del Sistema Renina-Angiotensina (SRA) retarda 
la progressió de la malaltia renal crònica (MRC) i que el SRA juga un paper clau en la nefropatia diabètica. El 
SRA en el ratolí NOD (diabetis tipus 1) encara no s’ha descrit en detall. L’objectiu és caracteritzar l’activitat dels 
enzims conversors d’angiotensina (ECA i ECA2) en ratolins diabètics de la soca NOD. MÈTODES: Les activitats 
enzimàtiques de l’ECA i l’ECA2 es van estudiar en sèrum, còrtex renal, pulmó, cor, fetge i pàncrees de ratolins 
NOD a 40 dies de diabetis i dels seus controls NOR (soca no obesa resistent) per assajos enzimàtics 
fluoromètrics. RESULTATS: L’activitat enzimàtica de l’ECA es troba augmentada en el ratolí NOD diabètic en 
comparació amb el NOR no diabètic en sèrum (16349.0±1091 vs. 10584.7±495 RFU/uL sèrum), pulmó 
(42571.9±5154 vs. 29247.2±1599 RFU/ug proteïna) i fetge (726.8±66 vs. 469.8±21 RFU/ug proteïna) (p≤0.05). 
No s’observen diferències en teixits renal, cardíac i pancreàtic. L’activitat de l’ECA2 es troba augmentada 
significativament en ratolins NOD en comparació amb NOR en mostres de sèrum (535.16±168.3 vs. 61.77±2.3 
RFU/ug sèrum/h), ronyó (5032.08±225 vs. 3710.78±228 RFU/ug proteïna/h) i cor (68.73±4.5 vs. 52.26±3.2 
RFU/ug proteïna/h) (p≤0.05). En els teixits pulmonar, hepàtic i pancreàtic no s’observen diferències entre els 
grups estudiats. CONCLUSIONS: L’activitat enzimàtica circulant tant de l’ECA com de l’ECA2, es troba 
augmentada significativament en els ratolins diabètics de la soca NOD. Paral•lelament, mentre l’activitat de 
l’ECA2 està també augmentada en ronyó i cor, l’activitat de l’ECA augmenta en els teixits pulmonar i hepàtic. 
Aquests resultats demostren que tant ECA com ECA2 estan alterats en el ratolí diabètic NOD. Els nostres 
resultats suggereixen que l’origen de l’ECA i l’ECA2 circulant es pot explicar per la contribució de diferents teixits. 

 


