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INTRODUCCIÓ: El gènere masculí predisposa a malaltia renal crònica. Hem mostrat un increment d’ECA i ECA2 
circulants en ratolins mascle i diabètics. Estudiem diferències de gènere i gonadectomia(Gdx) en ECA i ECA2 de 
ratolins amb estreptozotocina(STZ). MÈTODES: Grups d’estudi: Femelles, mascles i mascles Gdx control i 
diabètics (fCONT, fDB, mCONT, mDB, mCONT+Gdx, mDB+Gdx). 19 setmanes després de l’administració d’STZ 
es mesurà la glucosa sanguínia(GS), pes corporal, pes renal, pressió arterial i excreció urinària d’albúmina. Les 
activitats enzimàtiques d’ECA i ECA2 circulants(c) es determinaren mitjançant assajos fluorimètrics. L’expressió 
gènica d’ECA i ECA2 renal(r) per RT-PCR. RESULTATS: La GS fou superior en mascles diabètics en 
comparació amb femelles (431,47±21,82 vs 353,40±19,73 mg/dL) i reduïda per la Gdx (298,33±16,97 mg/dL). 
L’activitat ECA i ECA2 circulant es mostrà incrementada en fDB respecte fCONT (ECAc: 2279,70±181,89 vs. 
1546,55±111,52 RFU/µl/min; ECA2c: 132,64±32,62 vs. 59,99±4,80 RFU/µl/h) i mDB respecte mCONT (ECAc: 
2984,11±198,15 vs. 2143,91±133,44 RFU/µl/min, ECA2c: 130,62±15,76 RFU/µl/h vs 75,44±4,37 RFU/µl/h) . Els 
mCONT presentaren valors d’ECAc i ECA2c més elevats que les femelles. La Gdx resultà en reducció 
d’ECAc(en mDB) i ECA2c(en mCONT i mDB). La diabetis suposà disminució d’ECAr i augment d’ECA2r. ECAr 
està elevat en mascles i reduït per Gdx. Es trobà correlació entre la GS i l’activitat circulant d’ECA i ECA2 
(r=0,5/r=0,6 ,p <0.01). CONCLUSIONS: L’increment en GS en ratolins DB s’acompanyà d´un augment d’activitat 
ECAc i ECA2c. En ronyó de mascles i femelles diabètics s’observà una expressió gènica d’ECA disminuïda i 
d’ECA2 augmentada. La Gdx reduí GS, ECA2c i ECAc i renal en mCONT. Les alteracions d’ECA i ECA2 
observades en mascles diabètics poden estar associades a una desregulació d’hormones sexuals masculines en 
diabetis tipus 1. 

 


