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INTRODUCCIÓ: La deleció d’ECA2 accentua el dany renal i l’amplificació atenua la nefropatia diabètica. L’efecte 
de la gonadectomia(Gdx) en ratolins mascles diabètics i knockout ECA2(ECA2KO) no s´ha estudiat. MÈTODES: 
Estudiem l’efecte de deleció d’ECA2 en pressió arterial sistòlica(PAS), filtrat glomerular(FG), àrea glomerular, 
índex mesangial(IM), podòcits per glomèrul (%POD), cel•lularitat glomerular (CG) i expressió d’ECA circulant(c) i 
renal(r) en ratolins mascles diabètics (DB) per estreptozotocina (STZ) i controls (CONT). Avaluem l’efecte de la 
gonadectomia en ECA2KO control i diabètics. Grups d’estudi: Wild-type(WT)-CONT, ECA2KO-CONT, ECA2KO-
CONT+Gdx, WT-DB, ECA2KO-DB, ECA2KO-DB+Gdx. RESULTATS: Els ECA2KO-DB mostraren increment 
significatiu de PAS, FG, IM i CG i disminució en %POD, en comparació als WT-DB. En ECA2KO-DB+Gdx, la 
gonadectomia evità l´aparició de lesió renal. ECAc augmentà en WT-DB respecte WT-CONT (2773,7±121,5 vs. 
2143,9±133,4 RFU/µL•min) i en ECA2KO-DB respecte ECA2KO-CONT (3115,7±187,5 vs. 2699,7±174,5 
RFU/µL•min). Els Gdx presentaren disminució d´ECAc en comparació als controls. L’expressió d’ECA en ronyó 
disminuí en WT-DB respecte controls (Activitat enzimàtica: 92,2±19,4 vs. 213,7±18,8 RFU/µg•min; Expressió 
proteica: 0,43±0,07 vs. 1,10±0,18; Expressió gènica: 0,53±0,10 vs. 1,03±0,09) i en ECA2KO-DB comparat amb el 
control (Activitat enzimàtica: 73,7±11,4 vs. 148,1±13,1 RFU/µg•min; Expressió proteica: 0,40±0,09 vs. 0,64±0,14; 
Expressió gènica: 0,30±0,05 vs. 0,78±0,07). ECAr també va decréixer en ECA2KO-CONT en comparació a WT-
CONT. L’activitat d’ECAr correlacionà amb la seva expressió proteica (r=0,7; p<0,001) i gènica (r=0,481, 
p=0,005). CONCLUSIONS: Els ratolins ECA2KO diabètics presenten major PA i lesió glomerular. Aquestes 
alteracions es van prevenir amb la gonadectomia. La diabetis i la deleció d’eca2 suposaren un increment en 
ECAc però una disminució en ECAr. Així, les alteracions observades en aquest model poden estar relacionades 
amb una modulació d’ECA en sèrum i ronyó. 

 


