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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS: L’ECA2 forma part del SRA i contraresta els efectes d’ECA, degradant AngII a 
Ang1-7. Hem demostrat que l’activitat circulant d’ECA2 en ratolí diabètic no obès(NOD) amb DM1 està 
augmentada. La vitamina D és un regulador endocrí negatiu del SRA. Analitzem l’efecte de l’estimulador del 
receptor vitamina D, Paricalcitol, en la nefropatia diabètica(ND) i l’associació amb l’activitat enzimàtica d’ECA2 i 
l´ADAM17 renal en animals NOD. MÈTODES: S’estudiaren femelles NOD diabètiques i controls aparellats 
després de 21 dies de diabetis. Grups d’estudi: Diabètics amb vehicle NOD_pe(n=10); Paricalcitol dosi baixa 
0.4ug/kg NOD+PARI_L(n=10); Paricalcitol dosi alta 0.8ug/kg; NOD+PARI_H(n=10); Aliskiren NOD+ALSK(n=10) 
o amb combinació NOD+PARI_L+ALSK(n=10). Els ratolins no obesos resistents NOR foren els controls(n=10). 
RESULTATS: L’activitat ECA2 en animals NOD amb Paricalcitol monoteràpia (316,2±23,6 RFU/ul/hr per 
NOD+PARI_L i 301,4±12,4 per NOD+PARI_H) o combinació amb Aliskiren (263,6±32,5) baixà significativament 
respecte NOD_pe (403,1 ± 42,6) sense modificar albuminúria. En canvi, no modificà l’activitat sèrica de renina 
que només es redueix en grups tractats amb Aliskiren. El contingut renal de TACE/ADAM17, descrit com el 
responsable d’alliberar ECA2 circulant, disminuí significativament en NOD+PARI_H (40,57±4,42 pg/ug prot vs. 
75,01±7,00, en NOD_pe). També es van valorar nivells d’estrès oxidatiu per tinció de Nitrotirosina en ronyó i per 
producció de H2O2 en sang. En els dos, el grup NOD+PARI_H va presentar els nivells més baixos en 
comparació amb els diabètics no tractats (NitroTyr: 4215±217 RU vs. 9572±150; H2O2: 14,2±1,6 uM vs. 
16,4±2,1). CONCLUSIONS: En el ratolí NOD, Paricalcitol modula l’activitat circulant d’ECA2 i TACE/ADAM17 
renal sense modificar el perfil glicèmic i l’albuminúria. Tanmateix, redueix els nivells d’estrès oxidatiu descrits en 
la nefropatia diabètica(ND). En els estadis inicials de ND, el Paricalcitol podria contrarestar els efectes de la 
diabetis sobre l’activitat circulant de l’ECA2. 

 


