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آنزيم آميلين

1

:از دو نوع بافت اصلي تشكيل شده است لوزوالمعده 

.آسينوس ها ، كه شيره هاي هضمي را به درون دوازدهه ترشح مي كنند -1

تيد ، سوماتوستانين و پلي پپآميلين جزاير النگر هانس كه ، هورمون هاي -2

. و گلوكاگون را به درون خون ترشح مي كنند اي و انسولين لوزوالمعده 

گلوكزو در تنظيم طبيعي متابوليسمعالوه بر اعمال هضمي بنابراين پانكراس 

.ليپيد و پروتيين نقش دارد

2

ميليون جزيره ي النگر هانس دارد كه قطر هر يك 2تا1لوزوالمعده ي انسان 

.  وزن لوزالمعده را تشكيل ميدهند% 2متر است كال حدود ميلي 0/3حدود

درصد خون 30-20متابوليسم سلولهاي اين جزاير خيلي باال است و حدود 

هاي مويرگ اين جزاير در اطراف . لوزالمعده را به خود اختصاص مي دهند

. كوچكي سازمان يافته اند و هورمون هاي خود را به درون آن ها ترشح مي كنند

ت با خصوصيانوع سلول آندوكرين مهم در اين جزاير شناخته شده است كه 4

. از هم تشخيص داده مي شوند مورفولوژيك ورنگ پذيريشان

3

سلولهاي آلفا (1

سلولهاي بتا(2

سلولهاي جزاير
سلولهاي دلتا( 3النگرهانس                  

ppيا  Fسلولهاي ( 4

4

نقش اصلي آن افزايش قند خون است:سلولهاي آلفا           ترشح گلوكاگون 

لولها و  نقش اصلي آن انتقال گلوكز به داخل س: سلولهاي بتا        ترشح انسولين

كمك به مصرف آن درسوخت وسازو ساختن پروتيين و گليكوژن
است

متضاد انسولين است: ترشح آميلين 

ند ترشح اگزوكرين و انسولين را كم مي ك: ترشح پانكراستاتين
ترشح گلوكاگون را افزايش ميدهد

5

ترشح   اگزو :  Pancreatic Polypeptideترشح Fسلولهاي 
كرين پانكراس و انسولين را كاهش مي دهد

د سلولي ترشحات دستگاه گوارش و رش: سلولهاي دلتا        ترشح سوماتوستاتين 
را مهار مي كند      
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 IAPP(Isletاسيد آمينه اي است كه  به نام 37آميلين يك پلي پپتيد 

Amyloid (polypeptideمي آميلوييدي جزيره اي معروفپپتيديا به پلي

.باشد

ترجيح مي دهد كه به  (zn)روي. دارد (zn)آميلين دو جايگاه براي اتصال روي.

به اتصال روي. جايگاه اول كه در ميانه ي مولكول آميلين قرار دارد متصل شود 

احيه ي آميلين درنقطه اي روي  قسمت مياني مولكولي آميلين سبب مي شود ن

N انتهايي مولكول آميلين منظم تر شود.

.
7

ند خون هورمون توليد مي كند كه در كنترل گلي سمي يا نوسان قپانكراس سه

انسولين، آميلين، گلوكاگون:موثرند

امي كه هنگ. با هضم كربوهيدرات ها سطح گلوكز خون شروع به باال رفتن مي كند

ه باال خون و گلوكز به داخل پانكراس مي روند، انسولين و آميلين در پاسخ ب

ترشح رفتن سطح گلوكز، از سلول هاي بتاي پانكراس ،مستقيما به داخل خون

انسولين باعث حذف گلوكز از خون و ذخيره سازي آن در كبد و . مي شوند

خون با باال رفتن قند خون ، انسولين اضافي قند. سلول هاي ماهيچه مي شود

. رادر يك  فيدبك منفي  پايين مي آورد 

8

ل خون انسولين از سلول هاي بتا ترشح مي شود، آميلين نيز به داخهنگامي كه

لوكز به ترشح مي شودآميلين كه تخليه معده  را آهسته كرده و در نتيجه ورود گ

شح و موقتا تر( تنظيم زمان ترشح گلوكز به جريان خون)خون را كند مي كند

ميلين پهن تاثير آ.گلوكاگون توسط سلول هاي آلفاي پانكراس را متوقف مي كند 

.  تكردن پيك گلوكز خون پس از خوردن و كاهش مقدار انسولين مورد نياز اس

ن و وقتي سطح قند خون به نرمال بر مي گردد، سلول هاي بتا ترشح انسولي

، سلول وقتي سطح گلوكز به شاخص پايين رسيد.آميلين را متوقف مي سازند

وكاگون گل. مي ريزندهاي آلفاي پانكراس ، گلوكاگون را مستقيما به داخل خون

افزايش . باعث مي شود كبد گلوكز ذخيره شده را به داخل خون برگرداند

گلوكاگون سطح گلوكز خون را در يك فيد بك مثبت افزايش مي دهد

9

پروتئيني بنام آميلين با تشكيل خوشه هاي متراكم از عمل2درديابت نوع 

ختل مي سلولهاي توليد كننده ي انسولين ممانعت كرده و كنترل قند خون را م

در   (zn)آميلين پروتئين دو شخصيتي است، در افراد سالم كه مقدار روي.كند

به تنظيم سلولهاي توليد كننده ي انسولين در پانكراس طبيعي است آميلين

در حالتي كه آميلين عمل خود را بخوبي انجام مي. قندخون كمك مي كند 

ودرسطح مولكولي روي از . همانند يك نگهبان عمل كرده از(zn)دهد روي

اريهايي تبديل آميلين به خوشه هاي سخت جلوگيري مي كند كه معموالً دربيم

. نظير آلزايمر، پاركينسون و هانتينگتون يافت مي شود

10

ناياب مي (zn)روي2اما زمانيكه درمحيط سلولي مثالً در افراد مبتال به ديابت نوع 

ولكولي شود، از آنجاييكه آميلين هيچ مراقبي ندارد آزادانه به تشكيل خوشه هاي م

ل شده مي پردازد و خوشه هاي مولكولي آميلين به صورت يك گروه خرابكار تشكي

جايي كه و نهايتاً تشكيل ساختارهاي نواري شكلي بنام فيبريل را مي دهند و از آن

دتها تصور تشكيل فيبريل با ايجاد تعدادي از بيماريها در انسان مرتبط مي باشد م

ما ا. بر اين بود كه فيبر ها  سمي هستند و خود سبب ايجاد بيماري مي شوند

ستند شواهد فعلي نشان مي دهد كه عامل حقيقي اين فرآيند قطعات كوتاه تري ه

ايت با در نه.كه بعداً گرد هم جمع شده و فيبريل هاي طويل تر را تشكيل مي دهند

و ترشح رسوب اين فيبريلها در سلولهاي بتا پانكرانس اين سلولها از بين رفته

انسولين كاهش پيدا مي كند
11

ترجيح مي دهد كه به جايگاه  (zn)روي. دارد (zn)جايگاه براي اتصال رويآميلين دو

اول كه در ميانه ي مولكول آميلين قرار دارد متصل شده و از تشكيل فيبر يل

آميلين اتصال روي به آميلين درنقطه اي روي  قسمت مياني مولكولي. جلوگيري كند

ع كشف اين موضوانتهايي مولكول آميلين منظم تر شودNسبب مي شود ناحيه ي 

انتهاي مولكول آميلين در تشكيل خوشه هاي مولكوليNاهميت خاصي داشت زيرا 

د و اما زمانيكه مقدار روي در محيط زياد باش.آميلين و ايجاد سميت نقش زيادي دارد

تمام جايگاههاي اتصال در قسمت مياني اشغال شود روي بايد به جايگاه دوم در 

قين آميلين متصل شود كه با تأثير اتصال به جايگاه اول تداخل دار به عالوه، محق

وي بايد از آشيانه دريافتند قبل از اينكه آميلين بتواند در تشكيل فيبريل شركت كند، ر

. ي خود در آميلين خارج شود
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ريل خروج روي از محل خود همراه با مصرف انرژي است به همين علت از تشكيل فيب

ين جلوگيري مي كند و از آنجايي كه يك مولكول تكي روي مي تواند به چند

مع آميلين متصل شود سبب مي شود مولكولهاي آميلين به نحوي كنار هم ج

. شوند كه در تشكيل فيبريل ها شركت نكنند

روي مانند آميلين چهره ي دو گانه اي دارد درشرايط مشابه با شرايط خارج از 

حضور نداشته باشد مولكولهاي (zn)سلولهاي جزاير النگرهانس، چنانچه روي

ريل ها آميلين در كمتر از يك چشم به هم زدن به هم متصل شده  و تشكيل فيب

رو به (zn)اما در شرايطي مشابه با داخل سلول ، تأثير ممانعتي روي. را مي دهند

را به  (zn)كاهش مي گذارد و ساير عوامل مانند انسولين وظيفه ي حفاظتي روي

.عهده مي گيرند
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