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 ماتریکس متالوپروتئینازهاMMPs  یکی از بزرگترین کالس آنزیم های

در جایگاه کاتالیک (Zn)روی  پروتئولیتیک هستند و وابسته به یون

که در محیط خارج سلولی بافتهای مختلف یافت.  آنزیم می باشند 
.( ECM)کار این انزیم ها تجزیه ماتریکس خارج سلولی است .میشوند

 آنزیم از خانواده 26تا به حال بیش ازMMP  در انسان شناسایی شده

ها در  MMP. است که از نظر ساختاری شباهت زیادی به هم دارند

یی روند مهاجرت سلولهای لنفوئیدی و میلوئیدی، ترمیم زخمها و بازآرا

گانوژنز، فیزیولوژیکی بافتها از جمله فرایند رشد نرمال، رشد جنینی و ار

.آنژیوژنز، تخمک گذاری نقش مهمی ایفا میکنند

MMP لف ها فرایند آپوپتوز سلولهای سرطانی را با مکانیسم های مخت

که دریافت Fasو غیر فعال کردن رسپتور NK CELLاز جمله مهار 

.کننده پیام مرگ سلولی است، مهار میکند



زيكيفيتغييراتدرتنهانهآنزيميخانوادهاينكهميدهدنشانتحقيقات
درهبلكميكنند،نقشايفايسلوليخارجاتصاالتوپايهغشايبافت

درودرواقعوانژيوزنزمتاستازوتومورهارشدباعثپاتولوژيكشرايط
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يابزارادرار،وخوندرمتالوپروتئينازهاماتريكسميزانگيرياندازه
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اينميزاناختصاصيبررسيبرايااليزاكيتهايمانندزياديتجاريكيتهاي
استشدهتهيهادراروخوندرآنزيمها



MMPsهاکراتینوسیتمانندمختلفیسلولهایازتوانندمی

وهاائوزینوفیلوهانوتروفیلماکروفاژهاوواندوتلیالوسلولهای

.شوندترشحهاسلماست

ترشحMMPsشاملکهباشدمیهاسیتوکینتاثیرتحتIL 1-6-
TGFB. Endothelial growth factorباشدمی

وداروهاومدیاتورهابرخیالبتهIL4ترشحرویبرمهاریاثر

MMPsدارند.



بینازMMP،9ها-MMPخاطربهکهاستخانوادهاینعضوتنها

ژنکالهضمواتصالبهقادرفیبرونکتینتایی3ساختاربودندارا
.استپایهغشاترکیبمهمترینعنوانبهIVتیپ

دنشسرطانیدرمیتواندآنزیمهااینژنبیانیتغییراتنظراین

.باشدداشتهمهمینقشآنهارفتارتغییروسلولها

9غلظتافزایش-MMPمانندبدخیمتومورهایازانواعیدر

مشاهدهریه،سرطانکلون،سرطانپستان،معده،سرطانسرطان
استشده



9-MMP  تنها عضوي است كه قابلیت هضم ژالتین را كه یكي از

مهمترین تركیبات بافت غشاي پایه است، دارد و تاكنون به

ن عنوان یك ماركر سرطاني امیدبخش براي بررسي وضعیت بیمارا
.شناخته شده است

 نقش کلی پروتئاز ها و به خصوص متالوپروتئینازهاMMPs 

ه درتهاجم سلولهای توموری کامالً اثبات شده است مشخص شده ک

مبند و این آنزیم ها با تسهیل شکستن اتصاالت بین سلولی بافت ه

.ندهضم ترکیبات ماتریکس خارج سلولی به این فرایند کمک میک



ن نقش بررسی دیابت و عوارض آن نشان میدهد هیپر گلیسمی بیشتری

وامل را در پیشرفت ضایعات بافتی دارد و با تاثیر گذاری بر روی ع

رد ودر ماتریکس بین سلولی می تواند منجر به تغییر ساختار و عملک

نهایت نارسایی بافت یا ارگان مربوطه می گردد 

 مهمترین مهار کننده این آنزیمTIMPs  ها میباشند که دارای غلظت

استا اگرچه پروتئین های دیگری نیز در این ر.باالیی در سرم هستند 

.شناسایی شده اند

اشند نوروپاتی و رتینوپاتی و نفروپاتی همه از عوارض دیابت می ب
و به هم خوردن تعادل MMPکه در همه این بیماران شاهد افزایش  

.بین این آنزیمها و مهار کننده های آنها هستیم 



آنزیمازباالتریسطحرتینوپاتیدارایودیابتبهمبتالبیماراندر
MMP9اتیرتینوپفاقددیابتبهمبتالبیمارانسایربامقایسهدر

وژنزآنژینایجادباعثآنزیماینافزایشاگرچه.استگردیدهمشاهده

لاختالوعارضهپیشرفتباعثعاملهمیننهایتدرولیمیگردد

.گرددمیبیناییدر

یکیعنوانبهمتالوپروتئینازهاماتریکسنقشنیزهانوروپاتیدر

میلینمادهبرتاثیرعلتبهعصبیهاینورونتخریبعواملاز

.استگرفتهقرارتاکیدهاموردنورون



بهنهایتدرکهدیابتینفروپاتیبهمبتالبیماراندرESRDمیگرددمنتهی
ینفروپاتخطردردیابتبهمبتالبیماراندرصد30تا20مطالعاتبنابر.

مرولیگلوغشادرکالژنتجمعافزایشبابیمارانایندر.هستنددیابتی
انمیتعادلخوردنهمبهوکلیهطبیعیفانکشندراختاللنهایتودر

MMPوTIMPSمینشانمطالعات.بودخواهدموثرنفروپاتیایجاددر
دردهندهآگهیپیشفاکتورعنوانبهMMP9افزایشدهد

.باشدمطرحمیکروآلبینوری

نایدرکهباشندمیآتروسکلروزیسمستعددیابتبهمبتالبیماران
اینایجاددرمیتواندکهاستشدهمشاهدهMMP9افزایشبیماران
باشدموثربیماری

خوردنهمبهعلتبهنیزدیابتیکپایزخمدهدمینشانمطالعات
دهشمختلگلیسمیهیپراثربرکهآنهاهایکنندهمهاروMMPبینتعادل

.گرددمیایجاداند



ووزوآپوپتهیپرتروفیاثردرکهاستهایبیماریازنیزکاردیومیوپاتی

شکیلتدیابتیکافرادرامبتالافرادسومیکحدودکهمیگرددایجادفیبروز
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.باشند
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.نمایندمینشانخاطررابیماریایندرMMPنقشاز



 در درمان عوارض ناشی از دیابت کنترلMMP وTIMP می تواند

نقش بسیار مهمی داشته باشد 

به طور مثال داروی مت فورمین و تیازولیدین که با اثر مهاری بر
باعث کاهش فعالیت های تخریبی این آنزیم می MMP9روی     

گردد

بیعی نکته قابل توجه اینست که با کنترل قند خون افزایش غیر ط
MMP ته نیز تحت تاثیر قرارگرفته واز روند افزایشی آن کاس

.خواهد شد



 بیمار شناخته شده مبتال به دیابت نوع دو و 30ما در این مطالعه

59ی فرد سالم را وارد مطالعه کردیم میانگین سنی بیماران دیابت60

میانگین هموگلوبین . سال بود43سال و میانگین سنی گروه شاهد 
A1C   7.5گروه موردبا روش توربیدومتری کیت پارس آزمون  %

با MMP9. بود% 4.9گروه شاهد A1Cو میانگین هموگلوبین 

با توجه به .انجام گردید EASTBIOPHARMروش االیزا و کیت 

ارتباط % 5و محاسبه آلفا Mann-Whitney   Testآزمون 

.گروه مورد و شاهد مشاهده گردید MMP9معنی داری بین  



سن قد
cm

وزن
kg

MMP9
ng/ML

HbaA1c
%

دیابت 
نفر30

59 163 77 2570 7.5

غیر دیابت
نفر  60

45 165 72 629 4.9
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