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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L’arginina és un component de les proteïnes i juga un paper important en respostes inflamatòries. S’ha demostrat que 
l’agmatina pot inhibir el creixement mitjançant la supressió de la biosíntesi i el transport de poliamines. Actualment estem 
avaluant el mecanisme de l’aturada d’aquest creixement. Estem estudiant també l’impacte en l’apoptosi i la senescència, 
ja que els models apoptòtics impliquen un descens de poliamines com a factor comú i causal d’apoptosi.  
En la diabetis el ronyó creix i l’índex de filtració glomerular esdevé supranormal. Aquest creixement renal precoç és 
considerat una resposta compensatòria a l’increment de la càrrega hiperfiltrada. Nosaltres considerem que aquesta 
hiperfiltració glomerular diabètica es deguda a esdeveniments que ocorren en el creixement del túbul proximal, i en 
aquest creixement hi poden estar involucrades les poliamines. 
Resultats: Mitjançant la tècnica de FACS vàrem trobar més cèl•lules apoptòtiques en cèl•lules tractades amb alta dosi 
d’agmatina. També vam detectar un increment en el volum cel•lular. Contràriament als resultats amb el iodur de propidi, 
vam trobar significativament menor expressió i activitat de caspasa 3, i no vam trobar un increment de nuclis apoptòtics 
mitjançant la tinció de Hoechst.  
L’anàlisi per western blot en mostres de ronyó va demostrar que els animals STZ-diabètics tenien incrementada 
l’expressió renal de p27 en els ratolins wild-type. En comparació, la inducció de p27 era marcadament inferior en animals 
p27+/-. En tots dos genotips, l’expressió de p21 incrementa en els animals STZ-diabètics, encara que p16 no s’expressa. 
L’expressió de Akt-p i TGF�, són ambdós induïdes en els animals STZ-diabètics independentment del genotip. No vàrem 
veure canvis en expressió de caspases executores de l’apoptosi, caspasa 3 o PAI-1 en la fase precoç de dues setmanes 
de tractament. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Arginine is a component of proteins and plays an essential role in the inflammatory response. It was shown that agmatine 
can act to inhibit growth by suppression of cellular polyamine biosynthesis and transport. Currently we are evaluating the 
mechanism of this arrest produced by agmatine. We are also evaluating the impact of apoptosis and senescence. 
Apoptotic models implicate polyamine depletion as a common and causal factor of apoptosis. 
In diabetes the kidney grows large and the glomerular filtration rate becomes supranormal. Sclerosis and kidney failure 
occurs many years later. Early kidney growth is considered a compensatory response to the increased hyperfiltered load. 
We consider that diabetic glomerular hyperfiltration is rooted in events that occur in the growth of the proximal tubule. And 
in this growth can be involved the polyamines. 
Results: In the FACS analysis we found more apoptotic cells in the high dose agmatine population. An increase in cell 
size was also noted. Contrary to the propidium iodide results, we found significantly lower expression and activity of 
caspase-3, and no increase the number of apoptotic nuclei with Hoechst staining.  
Western blot analysis of kidney proteins demonstrated that STZ diabetic animals had increased the renal expression of 
p27 in wild-type mice. In comparison, induction of p27 was markedly down in the p27+/- mice. In both genotypes, the 
expression of p21 increases markedly in STZ-diabetes animals, however p16 is not expressed. Expression of Akt-p and 
TGF�, were both induced in STZ-diabetic animals irrespective of genotype. We did not see a change in the execution 
caspase proteins of apoptosis, caspase-3, or in PAI-1 expression at the early two-week time point of treatment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

PAPER DE L’AGMATINA I LES POLIAMINES EN EL FRACÀS RENAL 
D’ANIMALS DIABÈTICS 

INTRODUCCIÓ 
En el nostre laboratori hi ha dos projectes actualment en desenvolupament. El primer d’ells està relacionat 
amb la via de l’arginina. L’arginina és un aminoàcid semi-essencial que esdevé essencial en processos 
inflamatoris i de creixement, és un component de les proteïnes, i precursor de diferents vies metabòliques. 
Aquestes vies juguen un paper important en respostes inflamatòries, particularment en la generació d’òxid 
nítric (NO) per les seves propietats bactericides, i ademés també intervé en la fase de reparació de les 
poliamines. Una tercera via descoberta relativament poc en mamífers és el metabolisme de l’arginina a 
agmatina via arginina descarboxilasa. S’ha demostrat prèviament que l’agmatina pot actuar inhibint el 
creixement cel·lular mitjançant la inhibició del transport i la biosíntesi de les poliamines. Un dels 
metabòlits de l’agmatina pot inhibir també l’enzim òxid nítric sintasa, en particular la iNOS (1). Aquesta 
interregulació de les vies de l’arginina pot ser responsable de que en resposta inflamatòria aguda hi hagi 
un canvi de l’arginina com a substrat pel NO cap a la via de l’agmantina, les poliamines i la proliferació 
(2). 
També s’ha demostrat que l’entrada d’agmatina a les cèl·lules és a través del transportador de les 
poliamines (3). En un article recent (Isome et al, AJP: Cellular Physiol) demostrem com aquesta 
competició pel transportadors és selectiva en cèl·lules amb alta cinètica proliferativa, com per exemple les 
cèl·lules transformades, mentres que les cèl·lules quiescents tenen un potencial petit o nul d’importació de 
poliamines. Actualment estem avaluant els mecanismes d’inhibició del creixement cel·lular induït per 
l’agmatina. Anteriorment, van trobar una aturada en fase G1 en una línia cel·lular de fibroblastes amb un 
increment dels inductors de ciclin quinases, p21WAF i p16INK4a. Per altra banda, estem avaluant també 
l’impacte de l’apoptosi i la senescència, ja que els models apoptòtics impliquen com a factor causal i més 
comú un descens de poliamines. 
En el nostre segon projecte estem avaluant els processos mes precoços en la patogènesis de la diabetis. 
Estudiem la diabetis tipus 1 ja que afecta el ronyó en diferents estadis de la malaltia. A l’inici de 
l’aparició de la diabetis tipus 1, el ronyó augmenta de tamany i la filtració glomerular (GFR) esdevé 
supranormal (8), pocs anys després apareixen l’esclerosi i el fracàs renal. La hiperfiltració glomerular es 
considerada un factor primari de risc per la progressió de la Insuficiència Renal Crònica deguda a 
complicacions diabètiques. Es considerava que un creixement prematur del ronyó era la resposta 
compensatòria a l’increment de càrrega hiperfiltrada, però s’ha demostrat previament que en animals 
d’experimentació el creixement del ronyó no està relegat a un paper compensatori de la hiperfiltració, 
sinó que juga un rol primari i actiu en la seva génesis i progressió (9). Per tant, la nostra aproximació 
bàsica és que la hiperfiltració glomerular deguda a la diabetis es provocada, almenys en part, a fets que 
ocorren en el creixement del túbul proximal. I en aquest creixement es on poden estar involucrades les 
poliamines.  
És aquest creixement associat a l’increment en la reabsorció de sals el causant de la modificació de la 
funció del TGF i de la inducció de la hiperfiltració? En el creixement tubulproximal, un periode 
d’hiperplàsia precedeix l’hipertròfia. Nosaltres hem vist que aquesta hiperplasia és de, com a màxim, 3 
dies després l’inici de la diabetis experimental provocada per estreptozotocina (STZ), i retrocediex el 7è 
dia (10). La inhibició del primer enzim limitant de la biosíntesis de poliamines, l’OCD, suprimeix el 
creixement primerenc del ronyó i el seu corresponent grau d’increment del GFR (9). Aixó demostra una 
correlació directa entre l’ODC i l’increment del GFR en la diabetis. La inhibició d’OCD també 
disminueix  la reabsorció del túbul proximal en animals tractats amb STZ, comparant amb animals 
control. 
Pot el creixement per si sol causar el efectes observats en la diabetis? Altres models de creixement renal i 
hipertròfia indiquen que no, ja que no resulten en la progressió de les complicacions observades en la 
diabetis. Per suprimir aquest creixement anormal, el ronyó estimula l’expressió de TGF� i l’inhibidor de 
les ciclin-quinases, p27KIP1 (p27), resultant en una aturada de la fase G1 del cicle cel·lular i hipertròfia. En 
estudis a llarg termini amb ratolins knockout (p27-/-) tractats amb STZ es troben atenuats tant el 
creixement del ronyó com els posteriors paràmetres de la progressió de la malaltia (5,6). 
Nosaltres utilitzem el ratolí knockout p27 com a model per estudiar els canvis en la diabetes comparnat 
amb ratolins wild-type.  



 

 

 
Objectius 
-Projecte 1: Determinar si l’agmatina (l’agent que provoca reducció de poliamines) produeix apoptosi o 
aturada en fase G1. 
-Projecte 2: Evaluar l’efecte de la inhibició de p27 en el fenotip de creixement i en els marcadors 
moleculars de proliferació cel·lular i diferenciació en el ronyó d’individus amb diabetis precoç provocada 
per STZ. 
 
MÈTODES 
Animals 
Ratolins p27+/- i wild-type van ser tractats injeccions intraperitoneals de STZ (50 mg/kg) per induir la 
diabetis experimentalment. Després de dues setmanes de tractament els animals eren sacrificats i el ronyó 
era lisat i congelat per posteriors anàlisis.  
Cultius cel·lulars 
Els experiments van ser realitzats amb cèl·lules NIH/3T3 transformades per Ras/3T3 (una línia cel·lular 
de fibroblast immortals), mMC (mouse mesangial cells) i en MCT (mouse proximal tubule cells). Les 
cèl·lules varen ser cultivades en medi DMEM amb 5% de sèrum boví fetal i 
penicil·lina/estreptomicina/glutamina. Els cultius cel·lulars eren conservats en un incubador humidificat 
(95% aire amb 5% CO2) a 37ºC. 
Tinció de Hoechst 
Les cèl·lules eren sembrades i tractades durant 10 dies (Control, agmatina 1mM, 5-Fluororacil (usat com 
a control positiu per l’apoptosi)). Les cèl·lules eren tenyides amb el reactiu de Hoechst (200�g/ml) durant 
15-30 min i fixades. La mostra era llavors analitzada en un microscopi usant un filtre d’UV amb excitació 
a 365nm i emissió a 480nm. 
Anàlisis FACS 
Les cèl·lules eren sembrades i tractades durant 10 dies (Control, agmatina 1mM, 5-Fluororacil). Les 
cèl·lules eren recollides, rentades i incubades amb iodur de propidi (1.5mM). Les cèl·lules eren 
analitzades segons la incorporació de iodur de propidi per citometria de fluxe on eren separades com a 
cèl·lules control, apoptòtiques o necròtiques. Canvis en el tamany cel·lular també poden ser apreciats per 
aquest mètode. 
Assaig caspasa 3/7 usant substrat fluorescent 
L’assaig d’activitat caspasa implica la incorporació d’un pèptid amb una seqüència de reconeixement de 
caspases en un component fluorescent basat en la cumarina, en aquest cas la aminometilcumarina (AMC). 
El pèptid-cumarina intacte no es fluorescent, però quan el pèptid interacciona amb una caspasa activa, el 
producte resultant de la interacció esdevé fluorescent. Nosaltres vam mesurar la generació d’aquest 
producte mitjançant un espectrofotòmetre de fluorescència amb excitació a 400nm i emissió a 505nm. 
Activitat Beta-Galactosidasa (SA-�-Gal) associada a senescència 
Les cèl·lules mMC i MCT foren plantades en plaques de 6 pous durant 10 dies en presencia o absència 
d’agmatina. Desprès les cèl·lules eren fixades, incubades amb solució X-gal (a pH 6.7) tota la nit a 37ºC, i 
avaluades segons la presencia de cèl·lules tenyides, o sigui, amb activitat SA-�-Gal, per microscòpia 
òptica. 
Expressió de proteïnes de cicle cel·lular 
Vam analitzar els marcadors moleculars de proliferació cel·lular per western blot en mostres de ratolí 
diabètics i controls. El teixit renal d’animals control i animals experimentals (tractats amb STZ) fou lisat 
(el tampó de lisi era especial per l’aïllament de fosfoproteïnes) i  la mescla fou centrifugada, el pellet 
descartat i el sobrenedant utilitzat per la realització de l’experiment. 40 �g de proteïna varen ser separats 
en un gel Nu-PAGE al 12% en tampó MOPS. Les proteïnes van ser transferides en membranes de 
nitrocel·lulosa i es va realitzar un blocatge no específic durant 1 hora amb el tampó de bloqueig (llet 
desnatada al 3%). Desprès la membrana va ser incubada tota la nit amb l’anticòs primari. Desprès de tot 
això, la membrana va ser incubada amb l’anticòs secundari en el mateix tampó el qual estava conjugat 
amb HRP per la detecció autoradiogràfica. 
Aquesta tècnica va ser emprada també per avaluar l’expressió de l’ODC, una proteïna involucrada en 
l’autoregulació de la concentració de poliamines intracel·lulars, i per l’expressió de caspasa 3. 
 



 

 

 
RESULTATS I DISCUSSIÓ 
En el nostre estudi hem vist que l’agmatina inhibeix el creixement suprimint la concentració de 
poliamines intracel·lulars. Això es provocat principalment, mitjançant la inducció de l’ODC, una proteïna 
que inhibeix tant la biosíntesis com el transport de poliamines. Més recentment hem demostrat que 
l’agmatina també inhibeix el sistema transportador de les poliamines, que esta activat durant el 
creixement i la transformació, en cèl·lules amb una alta cinètica proliferativa, és a dir, en cèl·lules 
transformades. Això ha estat verificat utilitzant l’expressió d’ODC com a marcador intracel·lular de la 
importació i l’acció de l’agmatina. Aquest resultats han estat acceptats per la publicació American Journal 
of Physiology i estan disponibles on-line com a pre-publicació (Isome et al, AJP:Cell, In Press). 
Encara que s’està veient que l’agmatina és una molècula reguladora important en el ronyó, es coneix molt 
poc sobre el seu mecanisme d’acció. El descens de poliamines pot causar una aturada del creixement 
cel·lular i l’inici de l’apoptosi. Nosaltres vam utilitzar la incorporació de iodur de propidi i l’anàlisi FACS 
per avaluar l’apoptosi en presència o absència d’agmatina. Resultats preliminars indiquen un increment 
en la població de cèl·lules apoptòtiques en alta dosi d’agmatina. Analitzant-ho més detingudament vam 
veure que el pic control (normal) esta ampliat i desplaçat cap a la dreta, cap la zona delimitada com a 
regió apoptòtica. També es va apreciar un increment en el tamany cel·lular que pot ser el responsable 
d’aquest desplaçament. Contràriament als els resultats amb el iodur de propidi, vam trobar l’expressió i 
activitat de caspasa 3 significativament més baixa en les cèl·lules tractades amb agmatina, a més a més no 
vàrem veure canvis en el nombre de nuclis apoptòtics amb la tinció de Hoechst.  
La fosfatidilserina és un component de la membrana cel·lular que normalment es troba en la superfície 
interna de la bicapa lipídica, però es transl·loca a la capa externa en les cèl·lules apoptòtiques. Quan 
s’haurà avaluat l’unió d’anexina a la fosfatidilserina de la superfície cel·lular per FACS es podrà resoldre 
la discrepància en el cas de l’apoptosi entre els resultats obtinguts per la tècnica del iodur de propidi i els 
obtinguts per la caspasa 3 i la tinció per Hoechst. Aquest treball està encara en procés. 
 
Vàrem veure que l’agmatina pot induir senescència en cèl.lules NIH/3T3 transformades amb H-ras. Per 
determinar si succeeix el mateix en cèl·lules mesangials o tubulo-proximals, vam sotmetre les cèl·lules 
mMC i les MCT a un tractament de 10 dies d’agmatina on vam avaluar l’activitat SA-�-Gal. Les mMCs 
mostren un increment significatiu en activitat, tot i que també s’observa activitat basal en les cèl·lules 
control però en menor grau.  
 
En un estudi preliminar (utilitzant 3 ratolins p27 wild-type i dos p27+/-, tots mascles) vam aconseguir 
obtenir un ratolí diabètic de cada genotip. La malaltia era induïda amb dos dosis diàries de 200mg/Kg de 
STZ intraperitoneal (seguint els protocols de Awazu i Wolf) i era comprovada determinant els increments 
de glucosa en sang. La resta d’animals rebien injeccions del vehicle i eren usats com a control. Tant el pes 
del ronyó individual (KW, en grams, g) com el ràtio pes ronyó/pes total del cos (KW/BW en g/g x 10-3) 
incrementen en els animals STZ diabètics independement del genotip en aquestes dues setmanes de 
tractament (Taula 1). 
L’anàlisi per western blot demostra que el STZ incrementa l’expressió renal de l’inhibidor de les quinases 
dependents de ciclina (CKI) p27KIP1 en ratolins p27 wild-type. Si comparem, veiem que la inducció de 
p27 es marcadament inferior en animals p27+/- (Fig. 1). 
En ambdós genotips, l’expressió de p21WAF1/CIP1 està marcadament incrementada en els animals STZ-
diabètics, encara que p16INK4a no s’expressa. Aquestes dos proteïnes inhibidores de ciclin quinases són les 
més associades amb la senescència. Notablement, l’increment en p21 és similar en els ratolins STZ 
p27+/- wild-type i els +/-, per tant, no podem dir que l’increment de p21 és de manera compensatòria en 
els animals on els nivells de p27 són més baixos. 
Tant l’expressió de la proteïna Akt fosforilada i activa (Akt-p), associada amb creixement diabètic, com 
de TGF�, associada amb hipertròfia i producció de matriu extracel·lular (EMC) en diabetis, estan 
incrementades en animals STZ diabètics independentment del genotip (Fig. 1). Aquests marcadors de 
creixement i hipertròfia estan per damunt en la via d’inducció de p27 i s’esperaven canvis diferencials 
entre genotips. 
No vam veure canvis en la caspasa executora de l’apoptosi, la caspasa 3, ni en l’expressió de PAI-1 
(plasminogen activator inhibitor 1), en aquestes fases precoces de la malaltia. Per descontat, s’han 
d’afegir més animals, inclosos els p27-/-, en aquests estudis ademés de temps experimentals més llargs. 
En aquests estadis precoços de la diabetis, previs a  altres complicacions com l’albuminúria o l’excés de 



 

 

producció de matriu extracel·lular i l’esclerosi, ja trobem petits canvis entre els ratolins p27+/- i els 
ratolins wild-type. 
 
 
Taules i figures 
 
Taula 1 
 

2 weeks after Vehicle/STZ   
Genotype 

 
Initial BW 

(g) 

 
Condition BldGlc 

(mg/dl) 
BW (g) KW (g) KW/BW 

(g/gx10-3) 
1 WT 28.5 Vehicle 151 28.8 ND ND 
2 WT 34.7 Vehicle 145 33.1 0.212 6.41 
3 +/- 29.0 Vehicle 144 30.1 0.231 7.67 
4 WT 34.3 STZ 304 21.9 0.284 12.97 
5 +/- 33.4 STZ 441 20.4 0.301 14.76 

BW, body weight; KW, kidney weight; BldGlc, Blood Glucose Concentration; ND, not 
determined  

Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1.Western blot. Els ratolins eren sacrificats després de dos 
setmanes d’administració del vehicle (Con) o de STZ. Els ronyons 
esquerra eren homogeneïtzats i les mostres preparades per western blot. 
40�g de proteïna era carregada per carril. WT, wil-type; +/-, heterozigot. 
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