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 (:االنرهاب)االنرهاتيّح  انحذثيّح

غاٌتها الدفاع عن أنسجة ( مزمنةتتحول إلى عادة لد حادة )دفاعٌة  حدثٌةهو 
 .باألذٌاتالمصابة الجسم 

 :Infection( االنتان)والخمج   Inflammationااللتهابٌة  الحدثٌةالفرق بٌن 

االلتهابٌة دوماً أما  الحدثٌةفهو ٌضم ممرضة خامجة، الخمج ٌعنً وجود عوامل 
 :االلتهابٌة ناتجة عن الحدثٌةأن تكون فٌمكن  غٌرصحٌحالعكس 

 (.طفٌلٌاتجراثٌم، فٌروسات، ( Infection األخماج1.

 .وكٌمٌائٌةفٌزٌائٌة عوامل 2.

 .الرضوض3.

 . التنخر4.

 .التحسسفرط  ارتكاسات5.

 المناعة الذاتٌة ارتكاسات6.
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 االنرهاتيّح انحذثيّح

 :األنسجة       التهابأذٌة   

إفراز إشارات كٌمٌائٌة فً مكان األذٌة والتً تفعل خالٌا البطانة  ٌتحّرض
على  Selectinsااللتصاق وال زداد جزٌئات ت .الدموٌة المجاورةلألوعٌة 

 :والسٌلٌكتٌناتالمفعّلة سطح الخالٌا البطانٌة 

 وتجذبهاالكرٌات البٌض حركة  تبطىء1.

 بإالنتغرٌنات( خاصة العدالت)البٌض ترتبط بالكرٌات 2.

بروتٌنات المصل والكرٌات البٌض  انساللالنفوذٌة الوعائٌة، تزٌد 3.
والعدالت تبلعم . الوذمةلتشكٌل وجزء من البالسما خارج األوعٌة 

 الممرضة       تنظٌف وإصالح األنسجة العوامل 

العوامل الممرضة تمدٌم بعملٌة أن تُكمل أو االلتهابٌة  الحدثٌةأن تنتهً إما 
 المساعدة  التائٌةللخالٌا 

  

  

QdLwBDE3https://www.youtube.com/watch?v=RAr 
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 االنرهاتيّح انحذثيّح

97https://www.youtube.com/watch?v=suCKm
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 Phagocytic cellsانثانعح أنىاع انخاليا 

الصغٌرة  البالعات Microphage ( النوى مفصصةالبٌض الكرٌات  )
وهً خالٌا بالعة ذات دورة حٌاة لصٌرة وتحتوي ضمنها على جسٌمات 

وهً أهمها وأكثرها Neutrophils  العدالت:وتشمل Lysosomesحالة 
  أوالخالٌا  Basophils األسسات ، Eosinophils الحمضاتعدداً، 
 . Mast cellsالبدٌنة 

 الكبٌرة  البالعاتMacrophage( النوى وحٌداتMonocytes) 

ً دورة 1.  .حٌاتها طوٌلة نسبٌا

 APCsمن الخالٌا الممّدمة للمستضد هً 2.

فً  الدبمٌة الصغٌرةالكبد، فً  كوبفر: حسب مكانها فً النسجتسمى 3.
 ...الدماغ

 .خالل عملٌة تنشٌطها تفرزالسٌتوكٌناتجمٌع الخالٌا : مالحظة
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 انسيرىكيناخ

عدة تسمٌات حسب مصدرها أو وظٌفتها  السٌتوكٌناتتأخذ 

الكرٌات لها دور فً التخاطب بٌن التً  اإلنترلوكٌنات: منها

من  اللٌمفوكٌنات، الوحٌدات من المونوكٌناتالبٌض، 

 .....  جاذبات والكٌموكٌناتاللمفاوٌات، 

منخفض بروتٌنات ذات وزن جزٌئً جمٌعها عبارة عن وهً 

، ال سٌما والتالؤمٌةتفرز من لبل الخالٌا المناعٌة المتأصلة 

العدٌد  تتواسطو  ،البالعةوالخالٌا  THالمساعدة  التائٌةالخالٌا 

 .الخالٌامن الفعالٌات البٌولوجٌة لهذه 

 Dr.Remah Baaj 6 22األول،  تشرٌن 03



 انسيرىكيناخذصنيف 

 :عائالت 4ضمن  السٌتوكٌناتتصنف •

 TNF : Tumor Necrosis Factorالورم نخر عائلة عوامل 1.

 Chemokines Family( الكٌموكٌنات)الكٌمٌائٌة الجاذبات 2.

 Interferons Family اإلنترفٌرونتات3.

 CSFللدم المحفزة للخالٌا المنشئة  السٌتوكٌنات4.
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 :نهسيرىكيناخاالسرجاتح انخهىيح ألغهة  

(البالعات)تفعٌلها و), والبائٌة التائٌة) تماٌز الخلٌة   

 تكاثر الخلٌة 

 معٌنةالخلٌة لدرة للمٌام بوظائف إعطاء 

 موت الخلٌةTNF :  الموت الخلوي المبرمج ٌحرض
أو  مورثٌةخلوٌة موجودة أصالً دون ترجمة إنزٌمات بتفعٌل 
 بروتٌناتتركٌب 

 عبارة عن جاذبات كٌمٌائٌّة خلوٌة تموم بإثارة : الكٌموكٌنات
على سطح الكرٌات البٌض،  األنتتغرٌنات إلفةتغٌرات فً 

 .ترتٌب الهٌكل الخلوي لٌسهل عملٌة الهجرةوإعادة 
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   انسيرىكيناخأنىاع  
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 Inflammatoryانىسائط االنرهاتيح 
Mediators 

 : البالسما من 1.

 المتممة •

 التّخثر عوامل •

 األلمالشعرٌة و نفوذٌة األوعٌة لزٌادة الكٌنٌن •

 ...(البالسمٌن) الفٌبرٌنحاالت •

من  والسٌروتونٌن الهٌستامٌنكمسبماً ُمصنّع  :من الخالٌا. 2

  كالبروستاغالندٌناتفمط عند الحاجة،  أوٌصنع .الخالٌا البدٌنة

 .والسٌتوكٌنات
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 انفىعح انرأكسذيّح أو انرّنفسيّح 

Respiratory Burst 

فً حال وجود األوكسجٌن تتحول جزٌئة األوكسجٌن بواسطة 
بالجذور الماتلة التأكسدٌّة جزٌئات تسّمى إنزٌمات معٌّنة إلى عّدة 

التً   eactive oxygen species (ROS)أو الجذور الحّرة 
 :أهمهابتدمٌر العامل الممرض، تموم 

 Superoxide anionشوارد فوق األوكسٌد السامة  1.
 -O2أو

 2H2Oأو  Hydrogen Peroxide األوكسجٌنًالماء 2.

 HClOأو  Hypochloriteحمض كلور الماء تحت 3.

 الهٌدروكسٌلجذور 4.
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في حال عذو  انعايم انًًرضنرذيير  تذيهحآنياخ 

 ذىفر االوكسجين

 :األوكسجٌنعلى  التعتمدمركبات 

 األغشٌة المٌكروبٌةلتخرٌب  الكاتٌونٌةالبروتٌنات 1.

 الجدرالخلوٌةالمخاطٌة فً  الببتٌدات لحلمهة اللٌزوزٌم2.

 العوامل الممرضة من الحدٌد المهملحرم  الالكتوفٌرٌن3.

 لنمّوها

 الممتولة العضٌّاتمثالً لهضم  كالبروتٌازالحالّة األنزٌمات .4
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 انجهازيح نالنرهاباألعراض 

التً تؤثر على مركز  ، TNF, IL-1, IL-6: عنهامسؤول   Feverالحرارة 1.
 .الوطاءالحرارة فً 

 .العدالتالبكتٌرٌا ترفع :فً الكرٌات البٌض ارتفاع 2.

 ( NK)ترتفع اللمفاوٌات : الفٌروسات                                      
 .الحمضاتترتفع : الطفٌلٌات                                      

 السالمونٌال,العدوى الفٌروسٌّة:للة الكرٌات البٌض .   3

سالبة وفً االلتهاب شحنة غشاء الكرٌات الحمراء ألن :سرعة التثفل تزداد    .4
  تنافرالكرٌاتالتً تخفف من ( كالفٌبرٌنوجٌن) الطورالحادتزداد بروتٌنات 

 Rouleauxالحمر وتشكٌل ظاهرة ال التصاق الكرٌات وبالتالً تسهل الحمراء 
 .أسرعبشكل وترسبها 

، بروتٌنات للمانوزالرابط والبروتٌن  الفٌبٌرٌنوجٌن :الطور الحادبروتٌنات .  5
 CRPالمتممة و
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C-Reactive Protein 

كنتٌجة لتأذي من الكبد ٌنتج بروتٌنات الطور الحاد أهم 1.

 األنسجة

من   C- Polysaccharidesمع من أنه ٌرتبط اسمه مشتك 2.

مكونات الجدار الخلوي المتواجد فً مختلف الفطرٌات 

 .والبكترٌا

 ٌسهل البلعمة المتممة وٌزٌد من تفعٌل بروتٌنات  3.

فً الذأب االلتهابٌة كما  لحدثٌةاتراجع لمرالبة ٌعاٌر 4.

 .الرثٌانًوالتهاب المفاصل 
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overview 
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 االنرهاتيح انحذثيحآنيح ظهىر أعراض 

 :التهابٌة أهمها سٌتوكٌناتفً النواة إلى وترجمتها تفعٌل المستمبالت 

IL1, TNF𝛼 ،IL6 . 
 : السٌتوكٌناتتتجه 

 الجسموترفع درجة حرارة  Hypothalamusالوطاء إلى •

 .التً تسبب األلم البروستاغالندٌناتإنتاج تحرض •

افراز وبالتالً  النخامةمن   ACTHتحرض إفراز ال   •
 .لشر الكظر من  الكورتٌكوستٌروئٌدات

على إنتاج  الكورتٌكوستٌروئٌداتمع االلتهابٌة  السٌتوكٌناتتؤثر •
 .عن زٌادة سرعة التثفّلوالمسؤولة  الكبدمن الطور الحاد بروتٌنات 

إلنتاج المزٌد من الكرٌات البٌض نقً العظم بتحرٌض  السٌتوكٌناتتموم •
 .البٌضتعداد الكرٌات وبالتالً ارتفاع 
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 االنرهاتيح انحذثيحاألعضاء انري ذشارك في 
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 أنىاع االنرهاب

 الحاد•

 المزمن•

 الحبٌبومً•
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 Acute Inflammationانحاد االنرهاب 

 ألذٌاتEarly باكرة و  Immediateآنٌة استجابة : تعرٌفه

 .النسج

 :عناصر االلتهاب الحاد

 األوعٌةنفوذٌة زٌادة  :       األوعٌةتوسع : وعائٌة1.

 .وتنتهً بالبلعمة ،الخالٌاهجرة : خلوٌة2.
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 أعراض االنرهاب انحاد

 الوعائًبسبب التوسع  :احمرار 1.

المفرزة  البروستاغالندٌناتنتٌجة  :الحرارةارتفاع درجة 2.

 البالعاتمن 

 النفوذٌةبسبب زٌادة  :وذمة3.

 السٌتوكٌناتبسبب  :األلم4.

 فمد وظٌفة العضو5.
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 Chronic Inflammationاالنرهاب انًسين 

 التائٌةواللمفاوٌة  البالعاتٌستجٌب لهذا االلتهاب •

أو التعرض ، (السل)لفترة طوٌلة حاالت الخمج ٌتم فً •

 .مستمرةالمهٌجة لفترة للعوامل 

كالتصلب المتعدد، التهاب كبب : أمراض المناعة الذاتٌة•

 رثٌانًوكلٌة، والتهاب مفاصل 

 ، المالرٌااللٌشمانٌا: عوامل ممرضة داخل خلوٌة•
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 Granulomatous انحثيثىيياالنرهاب 
Inflammation 

 المزمنممٌز من االلتهاب نوع •

 .بالخالٌا متواسط( متأخر)رد فعل مناعً•

 البالعاتمحاط بجدار مكون من تجمع العامل الممرض هنا •

 البشروٌةالمفعلة و الخالٌا 

ٌمنع وصول األدوٌة الى لوجود حاجز اصعب معالجته •

 .العامل الممرض

 :عنهأمثلة •

 .الساركوئٌد Silicosis,غبار  ،الُجذام ،السل 

 Dr.Remah Baaj 22 22األول،  تشرٌن 03



 انًرًًح
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 انثروذيناخ انًرًًح

 :ٌتم بواسطةالمبٌد للجراثٌم وجد أن الفعل •

  نوعًنشاط غٌر مع عطوب بالحرارة مكون :المتممة. 

مستضدٌةنوعٌة مع ثابت بالحرارة مكون : األضداد   

 أن العوامل العطوبة بالحرارة فً المصل الطازج استنتج

الثابتة بالحرارة فً الحل المناعً العوامل النوعٌة عمل تتّمم 

سمٌت هذه العوامل العطوبة الحمر لذلن للجراثٌم والكرٌات 

 9بروتٌن، لكن هنان  30حوالً )بالمتممة بالحرارة 

 (فمط تتدخلبروتٌنات 
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 The Complementانًرًًح 

من بروتٌنات البالزما، وحوالً  g/l (3)حوالً بروتٌنات تشكل •
 .الغلوبولٌناتمن %  15

الوحٌدات  منثم  ،الكبدتتشكل المتممة فً الحٌاة الجنٌنٌة من   •
حٌث بعمر نصفً لصٌر ال ٌتجاوز ساعة الكبٌرة ولكن  والبالعات

لذلن فهنان حاجة  بالتدرنعناصر المتممة ساعة تبدأ  24خالل 
 المتممةلإلنتاج المستمر لبروتٌنات 

فً الحالة السوٌة، معظم بروتٌنات المتممة تتواجد فً البالزما •
تصبح الظروف وعندما  .فعالةغٌر بشكل طالئع بروتٌنات 

ٌحفّز الّذي ٌلٌه بروتٌن كل مالئمة ٌجري تفعٌلها على شكل شالل 
 .  األساسًالوصول إلى الجواب حتى 
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 The Complementانًرًًح 

إن وجود بروتٌنات المتممة بشكل غٌر فعال ٌؤدي دور •

البروتٌنات ٌمود إلى الدائم لهذه حماٌة، إذ أن التفعٌل 

 استجابات مناعٌة متكررة ٌمكن أن تكون مؤذٌة للعضوٌة

10https://www.youtube.com/watch?v=iEDZyOYTZnw&pbjreload= 

iWiQ-Dt0https://www.youtube.com/watch?v=mDB 

4https://www.youtube.com/watch?v=DPNnZE
s64OtCM&t= 
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 يفاهيى أساسيح

تحت تفعٌل طالئع البروتٌنات هو :C-Activationتفعٌل المتممة •
بشكل وتفعل بعضها تأثٌر محرض معٌن لتتفاعل هذه البروتٌنات 

شاللً، إذ أن كل بروتٌن ٌكتسب فعالٌة إنزٌمٌة ٌفعل البروتٌن 
 ...ٌلٌه وهكذاالذي 

مستضد، -ٌتم بواسطة معمد ضد:C-Fixationتثبٌت المتممة •
حٌث أن هذه المعمدات المناعٌة مهمة فً تثبٌت المتممة فً 

 الطرٌك الكالسٌكً

  بتمسٌخٌكون : : C-Inactivationتعطٌل المتممة •
Denaturation  عناصر المتّممة بالحرارة عادةً، مما ٌؤدي إلى

 للدمخسارة الفعل الحال 
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 يفاهيى أساسيح

 : Convertaseاإلنزٌم القالب 

فعالٌة تفعٌل أكسبه عبارة عن بروتٌن متممة طرأ علٌه هو 

 .متممة آخرلعنصر كإنزٌم حال للبروتٌن أنزٌمٌة، ٌعمل 

 :مفتاحاً لعمل المتممة، فهو لادر علىٌعد 

 .تعدٌل بروتٌنات المتممة 1.

 الفعالشكلها إلى تحوٌل المتممة من الشكل غٌر الفعال  2.
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 ذسًيح انًرًًح

 .... C1 ، C2 ، C3ٌُرَمز للمتممة بالرمز •

ترلٌمها حسب ترتٌب ٌتم المتممة من بروتٌنات متعددة تتكون •

 .تفعٌلها ضمن السبٌلحسب ترتٌب اكتشافها ولٌس 

، تنشطر بروتٌنات المتممة إلى جزء كبٌر ٌأخذ التفعٌلأثناء •

 و  C2aمثل  ، aصغٌر وآخر   bالرمز 

C2b ، C4a  وC4b ، C3a  وC3b ، C5a  وC5b ،  
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 Pathways Of Activationسثم ذفعيم انًرًًح 
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 Pathways Of Activationسثم ذفعيم انًرًًح 

ٌتم تفعٌل المتممة بثالث طرق تجتمع فً نهاٌتها بطرٌك مشترن، •
 :وهً

تفعٌله بشكل أساسً على المعمد  ٌعتمد:الكالسٌكًالطرٌق  1.
المكون بدوره من ثالث تحت  C1 : مستضد وعناصره-ضدالمناعً 
 C3, C4, C2مع  ،C1q, C1s, C1r))وحدات 

األساسً بالمناعة المتأصلة، إذ أنه ال الطرٌك : الطرٌق البدٌل.2
  البروبٌردٌن ، B&Dالعامالن : عناصرهأضداد وٌحتاج إلى 

Properdin   وC3 

 Mannose:أضداد وعناصرهٌحتاج إلى ال : اللكتٌنطرٌق  .3
Binding Lectin  و اللكتٌنلسبٌل ممٌزC2, C4,C3 
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 :يالحظاخ

 إن البروتٌناتC4 وC2   ًبروتٌنات مشتركة بٌن ه

لرابة بٌن هذٌن ، فسنالحظ اللكتٌنالسبٌلٌن الكالسٌكً وسبٌل 

 .السبٌلٌن

 البروتٌنC3   مشترن بٌن جمٌع السبلبروتٌن. 

 ال ٌعتمدان على األضداد  اللٌكتٌنبما أن السبٌل البدٌل وسبٌل

فهما لذلن )لبلهما مناعً مكتسب حدوث جواب ال ٌشترط أي 

 (.السبٌل الكالسٌكًٌعمالن فً مراحل أبكر من 
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 Terminal Pathwayاننهائي انسثيم 
 انًشررك انسثيم,انحالانسثيم 

 C3تنتهً الطرق الثالث السابمة بنفس المرحلة، وهً تفعٌل •
ٌؤدي إلى تفعٌل مما  Convertase المالباألنزٌم فٌتشكل 

C5 ،  ٌؤدي هذا  النّهائًوالّذي بدوره ٌعلن عن بدء الّسبٌل

الّسبٌل فً النّهاٌة إلى تشكٌل المعمد الحال وحل الخلٌّة الهدف 

 المناعًوظائف المتّممة فً الجواب أحد أهم ٌعتبر الّذي 

 C9, C8, C7,C6, C5b: عناصره•
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 يحرضاخ ذفعيم انًرًًح

 ,IgM, IgG1: األضداد :الكالسٌكًمحرضات تفعٌل السبٌل •
IgG2, IgG3 المستموتة،الخالٌا Apoptotic Cells   بعض

 الغرام والمفطوراتسلبٌة والجراثٌم أنواع الفٌروسات 

من الجراثٌم، الفطور، العدٌد : البدٌلمحرضات تفعٌل السبٌل •

 الورمٌةالفٌروسات والخالٌا 

الممرضة التً تمتلن العوامل : اللكتٌنمحرضات تفعٌل سبٌل •

 فً تركٌبها المانوزثمالة 
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 سثم ذفعيم انًرًًح 
Pathways Of Activation 
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 Pathways Of Activationسبل جفعيل المحممة 
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 سثم ذفعيم 

 انًرًًح
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 مالحظات

أو واحدة من   IgGاألضداد ٌلزم على األلل جزٌئتٌن من •
IgM بالطرٌك الكالسٌكًٌبدأ تفعٌل شالل المتّممة حتى. 

الذي ٌربط المتممة بٌنما الجزء الفعال من الضد هً  Fc:المطعة •
Fab  تعرف المستضدهً المسؤولة عن. 

 هل ترتبط المتممة إلى األضداد الحرة فً المصل؟•

ال، إذ ٌجب أن ٌرتبط الضد بالمستضد أوالً حتى ٌتم كشف : الجواب
الضد، وبالتالً إمكانٌة من   Fcالمطعة المتممة على موالع ارتباط 

 .بالضد  C1qارتباط تحت الوحدة 

كً  والمغنزٌوملشوارد الكالسٌوم  C1))ٌحتاج هذا المعمّد أجزاء •
فً المصول الخالٌة من الكلس مثل  الٌعملٌعمل، ومن ثم فهو 

 .المتممةتفعٌل وبالتالً عدم  EDTAعلى المصول  
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 Lectin Pathway انهكرينسثيم : ثانيا  

سبٌل، تفعٌل كل األهم بٌن الّسبٌلٌن ٌكمن بمحّرضات الفرق •

األضداد المرتبطة مع ال ٌحتاج لتفعٌله  اللكتٌنفسبٌل 

الحاوٌة على إلى الجراثٌم وإنّما ٌحتاج تفعٌله المستضدات 

 .المانوز
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 انسثيم انثذيم: ثانثا 

ً ٌتفعل •  عفوٌا

 C3تختلف مكوناته تماماً عن مكونات السبٌل الكالسٌكً، وهً •

 (Properdin) البروبٌردٌن  )،FB,FD) Dو  Bالعامالن  ،

مراحل التفعٌل: 

عفوٌا ٌمكن تفعٌلها والتً   C3بداٌةً لدٌنا وبشكل طبٌعً الجزٌئة   

  حلمهةحٌث تتم ، ماءجزٌئة وجود فمط  لعامل خارجًالحاجة دون 

C3   لجزٌئتًفتنشطرC3a  وC3b ،  ذلن تأمٌن والهدف من

 لها أهمٌة فً طهً وبلعمة الجراثٌمالتً   C3bجزٌئات 
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 حلقة الحضخيم في السبيل البديل 
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 حهقح انرضخيى

عن هذه الحلمة كمٌات كبٌرة من ٌنتج : Advantages الفوائد •

 :العنصرٌن الهاّمٌن

على سطح العامل  ٌتوضعأهم الطاهٌات؛ من  C3bالعنصر  1.

إزالة المعمدات )دور فً تصفٌة له . الممرض وٌسهل بلعمته

مستضد التالٌة الستجابة مناعٌة ما، حٌث إن بماء -ضد( المناعٌة 

 .هذه المعمدات لد ٌؤدي إلى أمراض مناعة ذاتٌة وفرط حساسٌة

 .من الجاذبات الكٌمٌائٌةوهو   : C3aالعنصر 2.
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فً حال فشل تنظٌم هذه الحلمة ٌنتج  Problemsالمشكالت 

 (:استمرار التفعٌل)

بسبب استمرار )من المتممة المتوافرة   C3عناصراستنفاذ 1.

 (.انشطاره

على خالٌا توضعه ٌؤدي لد   C3bإنتاج كمٌات كبٌرة من  2.

 .الذات إلى تخرٌبها
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 حهقح انرضخيى



 C3ل انًسرًر انعفىي ضثط انرفعيم 

 

:   Decay Accelerating Factor DAF للتخربالعامل المسرع •
وبالتالً منع  ، C3bمع  Bارتباط العامل بمنع   DAFٌموم 

، ٌستطٌع مرتبطٌنBوالعامل   C3bكانحال تفعٌله وفً 
DAF   ارتباطهمافن. 

ٌرتبط :Co-Factor Iالعامل المساعد بمساعدة   Hالعامل •
من ارتباط األخٌر مع العامل بدالً  C3bمع   Hالعامل 

B وبوجود العامل المساعد(Co-Factor I)  ٌتم تحوٌلC3b 
 (Inactivated C3b)غٌر فعال  C3bأي  IC3bإلى 
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 اننهائيانسثيم انحال 

وذلن عن طرٌك  ، C5bو  C5aإلى   C5(شطر)بتفعٌل ٌبدأ هذا السبٌل 
C5-Convertase   تشكٌله فً أي من السبل السابمةتم الذي. 

  ًٌأتC5b   العناصربه وترتبطC6 ، C7، C8  ثم C9  الذي ٌكون
المرتبطة مع  C9مجموعة من جزٌئات أي Polymer  متماثرعلى شكل 

 (.سطح الخلٌة الهدفالمعمد السابك كله على  وٌتوضع)بعضها

 على سطح الخلٌة الهدف مؤدٌّاً فً ( ثمب)لناة هذا البولٌمٌر بتشكٌل ٌموم
 (.الحلولًاختالف الضغط بسبب )إلى انحاللها النهاٌة 

 ٌُطلك على الجزٌئاتC5b-C6-C7-C8-C9  المعمد الحال للغشاء
MAC (Membrane Attack Complex) . 

 ال تخضع للشطر وإنما تتجمع فمط 9، 8، 7، 6العناصر. 
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 وظائف انًرًًح

 الّطهًعملٌة البلعمة عن طرٌك تسهٌل 1.

 البكتٌرٌةحل الخالٌا 2.

 وحشد الخالٌا االلتهابٌةالجذب الكٌمٌائً 3.

 المناعٌةالتخلّص من المعمّدات  4.

 

 Dr.Remah Baaj 46 22األول،  تشرٌن 03



 انرالؤييحدور انًرًًح في انًناعح 

تحوٌلها  : الناضجةالمتممة على الخالٌا البائٌة غٌر تأثٌر .1

 إلى ناضجة

تفعّلها وتسمح : الناضجةتأثٌر المتممة على الخالٌا البائٌة . 2

 .ضد المستضداتالمناعٌة واالنمسام واالستجابة لها بالتكاثر 

إلى خالٌا  B الخلٌة انمسام : اللمفاوٌةدور المتممة فً العقد . 3

 .ذاكرةلألضداد وخالٌا ومنتجة مفعّلة بالزمٌة 
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 C3bوظيفح 
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 وظائف انًرًًح
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 المحممة

•bgFJ8WnNPb1drive.google.com/file/d/https://
d/view8urxc7HEMAk3MKD7yYAQZ 

•4https://www.youtube.com/watch?v=DPNnZE
OtCM&feature=youtu.be 
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 :اخرثاراخ انًرًًح

 اخرثار ذثثيد انًرًًح c3.2   يعايرج .1

 :المصلفً  3Cمعاٌرة .1•
 ..النمص الوالدي لهذا العنصر لتشخٌص  حدٌثً الوالدة عند 

لتشخٌص األمراض المناعٌة التً تستهلن هذا العنصر بسرعة كبٌرة أو  
 الجهازٌةالحمامٌة مثل الذئبة 

من إجمالً %  70العنصر الثالث من عناصر المتممة ما ٌمارب الـ ٌشكل 
 ً  -وجود المعمد المناعً عند تتم عملٌة تنشٌطه   .بروتٌنات المتممة جمٌعا

أما  C3bو  C3aالى  C3 convertaseعن طرٌك شطرها بواسطة اإلنزٌم 
عندما ال ٌوجد المعمد المناعً فإن عملٌة التنشٌط تتم بواسطة الطرٌك البدٌل 
لكن من خالل العمل على العنصر الثالث مباشرة متخطٌة العنصر االول و 

 .الثانًالرابع و 
المرٌض ٌصاب فإن  C3عندما ٌنخفض العنصر الثالث من المتممة 

 .البكتٌرٌة الشدٌدة بشكل متكرر باالنتانات
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 جثبيث المحممةاخحبار .2 
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 للكشف عن وجود أضداد



 انتهت المحاضرة•
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