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1.RESUMO 

A amilina é um hormônio que atua na regulação metabólica de extrema importância, 

porém, o excesso de sua produção pode ocasionar deposições de oligômeros 

insolúveis, que possuem grande potencial em atuar como nanopartículas tóxicas, 

que eventualmente podem prejudicar o funcionamento de diversos órgãos e 

consequentemente desencadear doenças amilóides como Diabetes mellitus tipo II 

(DM2) e nefropatias. O objetivo deste trabalho foi discutir abordagens atuais sobre o 

envolvimento da amilina na homeostasia. Observamos que o mecanismo de ação da 

amilina oligomérica tem alto potencial de toxicidade, sendo capaz de estimular a 

expressão de genes e proteínas pró-apoptóticas, bem como abertura de poros em 

membrana celular causando um desequilíbrio eletrolítico, que por consequência 

induzirá o processo de apoptose das células que compõe o tecido acometido pelo 

excesso de sua deposição.  Concluindo-se então que a causa da polimerização da 

amilina ainda não está totalmente esclarecida, entretanto sabe-se que seu 

mecanismo de toxicidade pode acarretar em alteração na função celular de acordo 

com o órgão envolvido. Tal conhecimento nos permite aprimorar a eficiência de 

métodos diagnósticos assim como o tratamento de pacientes com amiloidoses. 

 

2.INTRODUÇÃO 

A regulação da homeostase hormonal do metabolismo energético é 

controlada principalmente pelas ilhotas pancreáticas. As células-beta compõe a 

maior parte das ilhotas pancreáticas e são responsáveis pela secreção da amilina e 

insulina simultaneamente, em uma proporção de 1:100.1 No que diz respeito à 

amilina quando em condições fisiológicas normais, esta é presente na forma de 

monômero solúvel, com propriedades amiloidogênicas, ou seja, se agrupa 

facilmente tornando-se oligômeros tóxicos que formam o polipeptídio amilóide das 

ilhotas (IAPP), sendo estes compostos insolúveis.1,2 O depósito de amilina 

oligomérica nos tecidos pode desencadear processos patológicos decorrente da sua 

toxicidade. De fato, a DM2, pode ser decorrente desta agregação, onde a deposição 

da amilina tóxica destrói as células beta-pancreáticas, impedindo a secreção do 

hormônio insulina que possui a função de regular os níveis de glicose no sangue. 1,2 

 

 

 



3.OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo explorar e discutir tópicos atuais referentes 

ao envolvimento da amilina na homeostase, bem como sua toxicidade decorrente de 

sua agregação que, como consequência pode dar origem á disfunções metabólicas, 

desencadeando dessa forma patologias nos órgãos afetados. Tal conhecimento 

contribuirá para aprimorar a abordagem dos profissionais da saúde em pacientes 

com amiloidoses. 

 

4.METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado utilizando a modalidade de Pesquisa Bibliográfica, 

através de consulta e analise de artigos publicados. Os bancos de dados utilizados 

foram livros, Scielo, PubMed, Medline e Google acadêmico, com as palavras-chave 

amilina, metabolismo, diabetes e nefropatias. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

A amilina secretada é um peptídeo composto por 37 aminoácidos, e é 

armazenada juntamente coma insulina pelas células β-pancreáticas e secretada em 

uma proporção de 1:100. Em condições fisiológicas normais apresenta-se na forma 

monomérica solúvel, porém com grande potencial amiloidogênico que pode ser 

desencadeado por regiões polimórficas existentes em sua estrutura, no entanto, ela 

possui um alto nível de preservação entre as diferentes espécies de mamíferos.1,2 

Essas variações podem ocasionar mudanças na conformação primária da 

amilina, tornando-a torcida e tridimensional, apresentando-se insolúvel e com um 

dobramento incorreto na forma beta-pregueada. Por consequência disso poderá 

ocorrer deposições em tecidos, provocando distúrbios homeostáticos de acordo com 

o órgão envolvido. 3 

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Amiloidose é a patologia decorrente das deposições de fibras proteicas 

poliméricas insolúveis em tecidos corporais, que possuem propriedades de 

agregação e quando isso ocorre se tornam altamente tóxicas ao organismo, sendo 

que os sintomas estarão diretamente relacionados ao órgão envolvido. 1,3 

Atualmente existem mais de 25 tipos de proteínas precursoras relacionadas à 

amiloidoses, dentre elas estão: amilina, proteína beta amiloide, e calcitonina. São 



classificadas em quatro tipos: Amiloidose primária (AL); Amiloidose secundária (AA); 

Amiloidose familiar ou hereditária; Amiloidose senil. 3 

A Diabetes Mellitus tipo II é uma patologia multifatorial que acomete 

indivíduos geneticamente susceptíveis expostos a fatores ambientais, assim como a 

dieta desequilibrada pode ocasionar um aumento dos ácidos graxos livres e ingestão 

exacerbada de glicose estimulam á apoptose das células β devido á sua 

lipotoxicidade e glicotoxicidade. Outra condição associada á apoptose das células β 

é a presença de depósito amilóide nas ilhotas pancreática sendo a DMII então 

classificada como um tipo de amiloidose localizada (AL).3,4,5 O acúmulo amilóide 

possui um grande potencial toxicológico, sabe-se que ele tem um potencial indutor 

de caspases-8 e caspases-3, além da expressão das proteínas p53 e p21.3,4 

 Além disso, ocorrem à formação de poros na membrana celular, e 

consequentemente o aumento do influxo de íons como sódio, potássio, cloro e cálcio 

sendo este um importante indutor de apoptose, causando a redução na quantidade 

de células β das ilhotas pancreáticas e decorrente disso pode-se desenvolver 

distúrbios na secreção de insulina, assim como resistência a insulina periférica 

desencadeando DMII ou agravando o quadro gerando outras complicações como 

retinopatias, polineuropatia, neuropatia autonômica, macroangiopatia e nefropatias 

associadas com diabetes. 4 
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