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 المناعة الطبٌعٌة و الخالٌا الدفاعٌة فً الجسم

 القدرة على مقاومة األمراض: المناعة

  المناعة الطبٌعٌة غٌر النوعٌةInnate Immunity : خط )حماٌة ضد جمٌع العوامل الممرضة

 حتى لو لم تكن العضوٌة لد التمت من لبل بهذا العامل( الدفاع األول

  المناعة المكتسبة النوعٌة Acquired Imunity : حماٌة موجهة ضد عامل ممرض معٌن ٌتم

 اكتسابها بعد التعرض لهذا العامل

  المناعة الفاعلةActive Immunity : تنتج عن نشوء رد فعل مناعً نتٌجة التعرض إلى العامل

تستوجب لماء الخالٌا المناعٌة بالعوامل الممرضة و غالبا ما ٌتم الحصول على مناعة طوٌلة )الممرض 

 (األمد

 حدوث خمج •

 (اللماحات)التمنٌع المصطنع  •

  المناعة المنفعلةPassive Immunity : المناعة التً ٌكتسبها المضٌف نتٌجة تلمً نواتج مناعٌة

 (األضداد)

  المناعة المستجلبةAdoptive Immunity :المناعة الناتجة عن اغتراس خالٌا ذات لدرة مناعٌة 



 ضد العوامل الممرضة الحماٌة

 : الحواجز الطبٌعٌة غٌر النوعٌةوٌتمثل ب خط الدفاع األول  •

 

 

 

 

رد الفعل المناعً الطبٌعً وٌتمثل برد فعل موضعً سرٌع تجاه العامل : خط الدفاع الثانً  •

 :الممرض بعد دخوله إلى العضوٌة

 ، االلتهاب، المتممة، إنتاج االنتٌرفٌرون(البالعات الكبٌرة و العدالت)الحمى، البلعمة 

رد الفعل المناعً النوعً للمستضد، ٌهاجم الخلٌة الهدفٌة المخموجة التً : خط الدفاع الثالث  •

 :تخطت حواجز الدفاع األولى

 األضداد و الخالٌا اللمفاوٌة

 الجلد واألغشٌة المخاطٌة

 اللٌزوزٌم فً الدمع 

 االنزٌمات فً اللعاب

 حموضة المعدة

 الفلورا المعوٌة الطبٌعٌة



 المستضدات

هً مواد عضوٌة ٌتم التعرف علٌها من لبل مستمبالت من طبٌعة بروتٌنٌة تعرف 

أومن لبل  Bعلى سطح الخالٌا ( الغلوبولٌنات المناعٌة)بمستمبالت المستضد البائٌة 

 .  عندما تشكل معمدا مع جزٌئات الهالTعلى سطح الخالٌا  TCRالمستمبل 



 :Immunogenicityالخاصة االستمناعٌة 

 .المدرة على إنتاج رد فعل مناعً بالوساطة المناعٌة أو الخلطٌة

 ذات ذاكرة مناعٌة Bخالٌا ( + خالٌا بالسمٌة)فاعلة  Bخالٌا ← المستضد+  Bالخالٌا 

 

 

 

 

 

 

 ذات ذاكرة مناعٌة Tخالٌا ( + Th, CTL)فاعلة  Tخالٌا ← المستضد+  Tالخالٌا 

 

 

 الخواص



تمثل المنطمة الفعالة من الجسم المستمنع التً ترتبط مع المستمبالت :  epitopeالمحددة المستضدٌة 

 (  تتفاعل مع مولع االرتباط)ومع األضداد  Tالغشائٌة للخالٌا 

مول عادة عن المحددة التً تملن المدرة األكبر على تحرٌض رد فعل مناعً بأنها مسٌطرة مناعٌا ن

immunodominant epitope. 

 

 الخواص



 

غٌاب )هو مستضد ٌؤدي إلى ظاهرة التحمل المناعً :  tolerogenالجسم المؤدي للتحمل المناعً 

 ( رد الفعل المناعً

 

   (المستضد) المادة المادرة على إحداث رد فعل مناعً: immunogeالجسم المستمنع 

 

 :  Antigenicityالخاصة المستضدٌة 

المدرة على االرتباط بشكل نوعً بمستمبلة المستضد على مستوى االرتباط أي مع األضداد و 

 .المستمبالت الغشائٌة للخالٌا الفاعلة

 

 كل المواد التً تملن الخاصة االستمناعٌة تملن الخاصة المستضدٌة و لكن العكس غٌر صحٌح

 الخواص



 :العوامل المؤثرة على تحدٌد القدرة االستمناعٌة للمستضد

 

لٌكون المستضد لادرا على : Foreiness  مقدار االختالف عن البنٌة المشابهة لها فً العضوٌة-

 nonselfإحداث رد فعل مناعً ٌجب أن ٌتم التعرف علٌه كعامل غرٌب عن الجسم 

 

 100000األجسام المستمنعة األشد فعالٌة هً األجسام ذات الوزن الجزٌئً أكبر من  :حجم المستضد-

 فتكون لدرتها االستمناعٌة ضعٌفة  10000دالتون، أما تلن التً ٌكون وزنها الجزٌئً ألل من 

 

كلما كان تكوٌن العامل الممرض من األحماض األمٌنٌة والسكاكر أكثر تنوعا كلما  :التركٌب الكٌمٌائً -

كانت المدرة االستمناعٌة أكبر، تعتبر الجزٌئات التً ٌمكن تفكٌكها وارتباطها بجزٌئات الهال لٌتم تمدٌمها 

 أجساما مستمنعة لوٌة Tإلى الخالٌا 



 :أنواع المستضدات

 :تصنف المستضدات من حٌث درجة اختالفها مع العضوٌة إلى

 وتمثل المستضدات لدى أفراد النوع الواحد xenoantigensمستضدات غٌرٌة 

تبدي اختالفات بنٌوٌة بٌن أفراد النوع الواحد، مثل جزٌئات  alloantigensمستضدات خٌفٌة 

 الهال التً تختلف من شخص إلى آخر

تمثل المستضدات الذاتٌة فً العضوٌة والتً ٌتم التعرف  autoantigensالمستضدات الذاتٌة 

 علٌها كعنصر غرٌب وهو ما ٌحدث فً حالة األمراض المناعٌة الذاتٌة 



 :الطبٌعة البنٌوٌة للمستضدات

المستضدات ذات طبٌعة بروتٌنٌة  أو بروتٌنٌة سكرٌة و أحٌانا شحمٌة ، إضافة لوجود  إن أغلب

 haptensمجموعة خاصة تسمى النواشب 

  

تتمٌز بمدرتها التمنٌعٌة العالٌة بسبب االختالفات فً تعالب الحموض األمٌنٌة بٌن األنواع،  :البروتٌنات-

و أحٌانا لد تكون هنان بعض االختالفات لدى أفراد النوع الواحد، تملن كل جزٌئة بروتٌنٌة عددا من 

 المحددات المستضدٌة

 

تتواجد العدٌد من عدٌدات السكارٌد الجرثومٌة التً تكون على شكل سالسل خطٌة  :عدٌدات السكارٌد-

:  غاالكتوز عدٌد، الدكستران: الغاالكتان)متشعبة و تتألف من تعالب نفس السكر على طول السلسلة 

 (غلوكوز عدٌد

 

 لدرتها ضعٌفة بشكل عام إال المرتبطة منها مع عدٌدات السكارٌد  :اللٌبٌدات -



وهً جزٌئات عضوٌة صغٌرة تملن الخاصٌة المستضدٌة لكن ال تملن الخاصة :  haptensالنواشب -

كالبروتٌن فتحصل بذلن على الخاصٌة  carrierاالستمناعٌة ، لذلن ترتبط بجزٌئة كبٌرة حاملة 

 االستمناعٌة و تصبح لادرة على تحرٌض إنتاج األضداد

 

 

 

 

 

 

 

ٌمكن لهذه النواشب أن ترتبط مع سلسلة . تستطٌع العدٌد من الجزٌئات أن تموم بدور النواشب: مثال

بروتٌنٌة ضخمة مما ٌساعد فً إنتاج أضداد نوعٌة خاصة ، و من ثم ٌمكن أن ٌتم استخدام هذه األضداد 

 فً الكشف عن وجود هذه الجزٌئات فً الجسم

تستخدم العدٌد من كواشف الحمل مبدأ األضداد الموجهة ضد النواشب حٌث تكون فً فً هذه الحالة 

 فً بول المرأة الحامل HCGموجهة للكشف عن 

 :الطبٌعة البنٌوٌة للمستضدات



 :العالقة بٌن المستضدات والوسائل الدفاعٌة فً الجسم

 :بحسب  مستضدٌةعلى تمثٌل دور محددة  المستضدتتولف لدرة 

 (TCRأضداد، مستمبالت )المستمبل التوافك مع مولع االرتباط فً  •

كل حمض ) األمٌنٌةواألضداد ٌتولف عادة على سالسل األحماض  المستضدث توافك شكلً بٌن وحد •

   (أمٌنً من الضد ٌتشارن فً تشكٌل االرتباط مع ذرة من المحددة

 حجم مولع االرتباط المستضدٌجب أال ٌتجاوز حجم  •

، ٌستفٌد الجهاز للمستضدألفة الضد  أونمصانلد ٌؤدي أي تبدٌل فً حمض أمٌنً واحد إلى زٌادة  •

المناعً من هذه الخاصٌة لزٌادة ألفة أضداده بٌنما تعتمد بعض الجراثٌم نفس الطرٌمة للهروب من 

 .الجهاز المناعً

 

تتعرف على المحددات  Tالمنحلة فً حٌن أن الخالٌا  المستضداتعلى  Bتتعرف الخالٌا 

 .الببتٌدٌةوتسمى المحددات  APCعلى سطح الخالٌا  الهالالمرتبطة بجزٌئات 



 :Adjuvantsالعوامل المساعدة على االستمناع 

جزٌئات تمزج مع المستضد و تحمن معه، بهدف زٌادة المدرة االستمناعٌة للمستضد و تحرٌض 

رد الفعل المناعً بالشكل األفضل خاصة عندما تكون الكمٌة المحمونة من المستضد صغٌرة عن 

 :طرٌك 

إطالة فترة تواجد المستضد، زٌادة إشارات تفعٌل الخالٌا الدفاعٌة، زٌادة االرتكاس االلتهابً 

 .الموضعً، تحرٌض تكاثر الخالٌا اللمفاوٌة التائٌة

مستحلب مكون من )هٌدروكسٌل األلمنٌوم، المستمنع النالص لفروند : من أشهر هذه العوامل 

 ( و عامل مستمنع الماء و الزٌت المعدنً و عامل مساعد على االستحالب



موجودة فً  قابلة لالنحالل( أحماض أمٌنٌة+ جزٌئات السكر )أجسام ذات طبٌعة غلٌكوبروتٌنٌة 

 البالسما

 ٌتم إنتاجها من لبل الخالٌا اللمفاوٌة البائٌة •

 تتمٌز بنوعٌتها تجاه المستضد •

 ، ٌطلك على األضداد اسم الغلوبولٌنات المناعٌة •

التً ٌتم التعرف علٌها فً المصل و ( األجسام الغرٌبة)تتمٌز بمدرتها على االرتباط بالمستضدات  •

 فً السوائل النسٌجٌة أو على الجدران الخلوٌة

 :تتظاهر األضداد فً الجسم بشكل •

 

 أو Bمستمبالت جدارٌة على سطح الخالٌا  •

جزٌئات لابلة لالنحالل ٌتم إفرازها من لبل الخالٌا المصورٌة و تتواجد فً المصل و السوائل  •

  البٌولوجٌة المختلفة

 

 :Antibody األضداد



سالسل عدٌدة  4من ( ضد)ٌتكون كل غلوبولٌن مناعً 

 :الببتٌد

 (  L)و سلسلتٌن خفٌفتٌن ( H)سلسلتٌن ثمٌلتٌن 

حٌث تتماثل كل سلسلتٌن من حٌث تكوٌنها من 

األحماض األمٌنٌة و ترتبط كل سلسلة خفٌفة مع سلسلة 

ثمٌلة بواسطة روابط ثنائٌة الكبرٌت، روابط 

هٌدروجٌنٌة و روابط كارهة للماء لتعطً الشكل 

  L-Hالمتغاٌر 

 Yتجتمع مع بعضها لتشكل جزيء بشكل حرف 

 

 بنٌة األضداد



 ٌحدد نمط السلسلة الثمٌلة صنف الغلوبولٌن المناعً 

 :و بعض األصناف الفرعٌة( Isotypes)أصناف رئٌسٌة أسوٌة  5نمٌز 

IgM  :μ 

 IgG :γ  ٌشتمل الصنفIgG  على أربعة أصناف فرعٌة(IgG 1-4) 

α IgA  و ٌشتمل الصنفIgA  على صنفٌن فرعٌٌن(IgA 1, IgA2) 

δ  IgD 

ε  IgE 

الحجم، سلسلة األحماض األمٌنٌة، محتواها من : تختلف األصناف الرئٌسٌة فٌما بٌنها من حٌث

 الغلوسٌدات

 أصناف األضداد

ضمن السلسلة الخفٌفة أو الثمٌلة تكون األحماض 

 110األمٌنٌة األولى و التً ٌبلغ عددها حوالً 

حمض أمٌنً متبدلة بشكل كبٌر جدا بٌن األضداد 

تسمى هذه المنطمة بالمتغٌرة . مختلفة النوعٌة

variable region V  و ٌرمز لها بVL  وVH 

 بحسب السلسلة 



 أصناف األضداد

 CDRالمناطق المحددة للتكامل و التً تسمى  Vتمع معظم االختالفات بٌن األضداد ضمن المنطمة 

complementarity-determining region ،  ٌعود سبب هذه التسمٌة لكون هذا المولع

 متمم لسلسلة المحددة المستضدٌة و هً المنطمة التً تمثل مولع ارتباط الضد بالمستضد

 CH (C-constant)و  CLٌرمز للمناطك الثابتة ضمن السالسل الببتٌدٌة ب 

ٌة رابطة لمناطك ضمن بنٌة الغلوبولٌن، منطمتان منها متشابهتان و تملكان فعا 3تبٌن بالدراسة وجود 

 Fab fragment, antigen-bindingللمستضد  و تسمى 

أما المنطمة المتبمٌة فال تملن أي فعالٌة لربط المستضد حٌث أنها تتبلور عند التخزٌن بجو بارد، تسمى 

   Fc fragment, fragment, crystallizableهذه المنطمة 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Antibody.svg


أي المنطمة التً ترتبط بالمستضد جزء ٌحدد النوعٌة المستضدٌة 

   Fab Fragment Antigen Bindingبشكل مباشر 

 

أي المنطمة التً  التً سٌتم تفعٌلها المناعٌة جزء ٌحدد الوظٌفة

 سترتبط بأحد الخالٌا أو البروتٌنات 

Fc Fragment, crystallizable region   

ٌرتبط هذا الجزء مع الخالٌا الدفاعٌة عن طرٌك مستمبالت 

  Fcخاصة تسمى مستمبالت الشدفة 

 

بدور ثنائً  IgD تموم جمٌع األصناف الرئٌسٌة باستثناء ال 

 :الوظٌفة

 تتعرف أوال على المستضد و تموم بتثبٌته و من ثم،

 أو إزالة المعمدات المناعٌة  \تساهم فً انحالله و

 المتشكلة بتفعٌل عدة آلٌات

 :الخواص الوظٌفٌة



 :الخواص الوظٌفٌة

للمعمد ضد ـ بلعمة عملٌة ال تحرٌضتموم األضداد بعد ارتباطها بالمستضد ب: ـ تفعٌل عملٌة الطهً

 بواسطة البالعات و العدالت مستضد 

   FcRمن الغلوبولٌن المناعً تسمى  Fcحٌت تملن هذه الخالٌا مستمبالت خاصة بالجزء 

إثارة مجموعة من التفاعالت التً ٌنتج  إلى رتباط مع المستمبلة على سطح الخالٌا البالعةٌنتج عن اال

عنها ابتالع المعمد إلى داخل البالعات لٌتم هضمها بواسطة األنزٌمات الهاضمة أو بوساطة المشتمات 

 األوكسجٌنٌة السامة

:  ٌوجد ثالثة أصناف لادرة على تفعٌل المتممة بعد ارتباطها بالهدف المتمثل بالمستضد :ـ تفعٌل المتممة

   IgG1, IgG3, IgM، وهً ...فٌروس، باكتٌرٌا



 :الخواص الوظٌفٌة

  Fc:  ـ تنشٌط و تفعٌل الخالٌا التً تحمل على أغشٌتها مستمبلة الشدفة 

 CD16على المستضد بمدرته على االرتباط بمستمبل غشائً خاص  IgGٌسمح تعرف 

 ADCCبالخالٌا الماتلة الطبٌعٌة مؤدٌا إلى تفعٌل السمٌة الخلوٌة المعتمدة على األضداد 

(Antibody dependent cell-mediated cytotoxicity) 

 



 :أصناف األضداد و الفعالٌة البٌولوجٌة

من الغلوبولٌنات المناعٌة كما أن األضداد % 80تمثل الصنف الغالب فً المصل : IgGاألضداد  •

IgG ًهً الوحٌدة المادرة على عبور الحاجز المشٌم(IgG 1,3,4) ٌعتبر ،IgG3  األكثر لدرة

 IgG1,3األضداد . فغٌر لادرة على ذلن IgG4أما األضداد  IgG1,2على تفعٌل المتممة ٌلٌه 

 على سطح البالعات Fcترتبط بألفة عالٌة إلى المستمبلة 

 

 تتواجد بشكل أساسً فً الدوران الدموي  :IgMاألضداد  •

 من مجمل الغلوبولٌنات فً المصل% 10ـ5تمثل 

تكون أحادٌة على سطح الخالٌا البائٌة أما الشكل المفرز فٌكون خماسً ما ٌسمح له بفعالٌة أكبر عند 

 تفعٌل المتممة نظرا لمدرته على ربط عدة مستضدات

 الصنف األول الذي ٌتم إنتاجه عند بدء رد الفعل المناعً IgMو ٌعتبر 

 

 



تتمٌز بوجودها فً األغشٌة المخاطٌة، تموم بإفرازها الخالٌا البالزمٌة فً النسج : IgAاألضداد  •

 .الضامة، ٌتم إفرازه بشكل ثنائً التكوثر أو عدٌد التكوثر

 .الدمع، اللعاب، السائل األنفً، الصفراء، مفرزات  األمعاء و الطرق التناسلٌة: ٌتواجد ضمن 

 

 تلعب دورا أساسٌا فً تفعٌل الخالٌا البدٌنة و تتوسط ردود الفعل التحسسٌة :IgEاألضداد  •

 

ٌعتمد أنها تلعب دورا فً التحمل المناعً حٌث أن الخالٌا البائٌة التً تتعرف على : IgDاألضداد  •

فً حٌن ال ٌظهر على سطحها  IgDالمستضدات الذاتٌة تصبح فً حالة عطالة و تحمل فمط األضداد 

   IgMاألضداد 

 :أصناف األضداد و الفعالٌة البٌولوجٌة



تحمل على سطحها األضداد : لم تلتك بأي مستضد Immature B cellsغٌر الناضجة  Bالخالٌا 

   IgMمن نوع 

و  IgDو  IgMتحمل على سطحها األضداد من نوع :  mmature B cellsالناضجة  Bالخالٌا 

 تكون مهٌئة لالستجابة عند التعرف على مستضد غرٌب

عند لمائها بالمستضد فتبدأ باالنمسام و التماٌز إلى خلٌة لادرة على إنتاج األضداد  Bٌتم تفعٌل الخالٌا 

 تسمى الخلٌة المصورٌة حٌث ٌتم الكشف عن األضداد فً المصل

عن طرٌك تغٌٌر  تغٌٌر صنف الغلوبولٌن المناعً: تستطٌع بعض الخالٌا المصورٌة أن تموم بعملٌة

إلى أصناف  IgDو  IgMو هً آلٌة تؤدي إلى تحوٌل األضداد من النوعٌن طبٌعة السلسلة الثمٌلة 

 المادرة على المٌام بدور هام فً رد الفعل المناعً IgGو  IgAو  IgEأخرى 

 

 

  Bر صنف الغلوبولٌن المناعً خالل مراحل تطور الخالٌا اللمفاوٌة ٌتغٌ





 المتممةمنظومة 

نظام معمد من األنزٌمات، البروتٌنات المنظمة، و بعض المستمبالت الخلوٌة التً تلعب دورا 

 فً الدفاع المناعً، االلتهاب، تنظٌم رد الفعل المناعً

 تمثل طرٌك المواجهة السرٌع ضد العوامل الممرضة

 تتواجد بروتٌنات المتممة فً البالسما

 خلٌة مخموجة، جرثوم، تجمع جزٌئً ما: ٌتم تفعٌل المتممة بوسائل مختلفة

 تبدي هذه العناصر مكونات معٌنة ٌتم التعرف علٌها من لبل بروتٌنات المتممة



 :البروتٌنات األساسٌة

تربط فٌما بٌنها  C1q, (C1r)2, (C1s)2و هو عبارة عن معمد ٌضم عدة جزٌئات  C1 العامل  •

 شوارد الكالسٌوم

 C4و العامل  C2العامل   •

 

 الطرٌق الكالسٌكً

سلسلة عدٌدة الببتٌد موزعة  18عبارة عن C1qٌتكون من : C1المعمد الجزٌئً 

  C1sو  C1rفً ست مجموعات و المكونات 

 تملن فعالٌة أنزٌمٌة



 :العوامل المسؤولة عن التفعٌل

   IgMو  IgGالمعمد المناعً ضد ـ مستضد  •

المنشط األكثر فعالٌة على أن ٌتواجد بشكله المرتبط بالمستضد و لٌس بالشكل الحر فً  IgMٌعتبر ال 

  المصورة

الفٌروسً، السالمونٌال، اإلٌشٌرشٌا كولً، الحموض األمٌنٌة،  LPS  ،RNA: مفعالت غٌر مناعٌة •

 الفعال Cالبروتٌن 

 الطرٌق الكالسٌكً

IgG, IgM 

   C1inhالبروتٌن 

، C1ٌموم بتثبٌط المركب 

و  C1rبارتباطه مع كل من 

C1s  كما ٌمكنه من إزاحتها

 C1qC1rC1cمن المعمد 



 الطرٌق الكالسٌكً

C3 Convertase 

الخمٌرة المنشطة 

 C3للعنصر 

C4binding 

protein=C4BP  

حٌث ٌرتبط  C4البروتٌن الرابط ل 

و ٌمنع تشكل الخمٌرة  C4bمع 

 C5و  C3الناشطة ل 





 :البروتٌنات األساسٌة

   properdinو البروبردٌن  Dو العامل  B، العامل  C3العنصر 

 :العوامل المسؤولة عن التفعٌل

 ال ٌوجد دور لألضداد رغم أنها ترفع من معدل تفعٌل الطرٌك البدٌل •

 الجراثٌم، الفٌروسات، الخالٌا المتبدلة: البنٌة الكاربوهٌدراتٌة •

 

 ٌعتبر هذا الطرٌك آلٌة دفاعٌة طبٌعٌة، تموم بدورها لبل بدء تشكل األضداد

بكمٌات للٌلة فً الدوران حٌث تتخرب هذه  C3 convertaseٌعتمد على اإلنتاج الطبٌعً من 

 عند عدم وجود سطح مفعل، أما عند لمائها بالجرثوم ٌتم تفعٌلها للمٌام بدورها Hالخمٌرة بفعل العامل 

 

 الطرٌق البدٌل



بدور المساعد فً  Pٌقوم البروبردٌن العامل 

 C3استقرار الخمٌرة المنشطة للمركب 

 C5الخمٌرة المنشطة للعامل 

إلى  C5شطر التً تقوم ب

C5a, C5b 

و التً  للطرٌق البدٌلالخمٌرة المنشطة 

  C3bتشكل جزئٌات جدٌدة من تؤدي إلى 

 Hفً حال عدم وجود سطح مفعل ٌقوم العامل 

 المتشكل لمنع تفعٌل المتممة C3bبتخرٌب 



 :البروتٌنات األساسٌة

 و االرتباط معها المكونات الكاربوهٌدراتٌة للجراثٌم لادرة على تمٌٌزهً بروتٌنات  :اللكتٌنات

 Mannose Bindingتمت تسمٌة هذا السبٌل لذا اللكتٌن الذي ٌفعل المتممة ٌرتبط بالمانوز 

lectin pathway 

 :العوامل المسؤولة عن التفعٌل

مع المانوز أو الكاربوهٌدرات أو الغلٌكوبروتٌنات  MBLٌتم تفعٌل هذا الطرٌك نتٌجة ارتباط  •

   الموجودة على سطح بعض العضوٌات الدلٌمة الممرضة مثل السالمونٌال و اللسترٌا

مما ٌؤدي إلى  C4و  C2تسبب فصم   C1sإلى تفعٌل خمٌرة مشابهة للعنصر  ذلن ٌؤدي •

   و ٌكتمل الطرٌك بشكل مشابه للسبٌل التملٌدي C4b2bتشكٌل المركب 

   MBlectin pathwayطرٌق اللكتٌنات 



   MBlectin pathwayطرٌق اللكتٌنات 

C3b 



   السبٌل المشترك و تشكٌل المعقد الحال



 و المساعدة على تخرٌب بنٌة العامل الممرض و انحالل الخلٌة المخموجة  تشكٌل المعقد الحال



 :المتممة مستقبالت

مستمبالت رئٌسٌة  4تتمٌز بروتٌنات المتممة بوجود مجموعة من المستمبالت الخاصة بها، حٌث نمٌز 

   CRٌتم الترمٌز لها على الشكل 

على سطح الكرٌات الحمراء و وحٌدات النوى و عدٌدات النوى المعتدلة و  CR1تتواجد المستمبلة 

نحو ( ضد ـ مستضد)الحامضة و الخالٌا الماتلة و الخالٌا اللمفاوٌة و تسهم بنمل المعمدات المناعٌة 

 .البالعات الكبدٌة الطحالٌة

 على سطح الخالٌا اللمفاوٌة البائٌة CR2تتواجد المستمبلة الثانٌة 



 آلٌة دفاعٌة ضد اإلنتانات: 

 األغشٌة الخلوٌة للعضٌات الدلٌمة أو الخالٌا الدموٌةانحالل 

 تفعٌل الخالٌا اللمفاوٌة البائٌة

 طهً العوامل الممرضة عن طرٌك تحرٌض عملٌة البلعمة 

و  C3aتلعب بعض الجزٌئات الناتجة عن شطر بروتٌنات المتممة مثل : تحرٌض االرتكاس االلتهابً

C5a  تفعٌل الخالٌا المحببة األسسة و الخالٌا البدٌنة و تحرٌر محتواها )دورا فً إحداث هذا االرتكاس

 (  من الهٌستامٌن

 نمل و ذوبانٌة المعمدات المناعٌة بفضل المستمبلة : التخلص من المعمدات المناعٌةCR1  الموجودة

   على سطح الكرٌات الحمراء، و من ثم شطر هذه المعمدات فً البالعات الكبدٌة و الطحالٌة

 :النتائج النهائٌة لتفعٌل المتممة


