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 The Complement  Systemجهاز )نظام( المتمم او المكمل 
تكوو وا ابتطووسطامضوو اوعووسعاجوو غراووومامضوو ايب(ووبااوضتعووعايب(ووبجام(وووسا( ووبماطو  ووعاا مضوو اا وعووسعا ا وضتعووعا

جاالا(ؤعياطس عوب بةاا وراتمطو اا اا  عوسياغلوراا مضو اا  ب(وبافا  كوواموراا  الوما( وو اا مضو اAb-Ag complexا
جا تو(زاا وضتععاغلرااجهاوسعةايب(طةا هعماlabelا ا(تفسغ اوماا وضتععاك الوةااا ا اض جاااا وعسعاا ذيا(بتطط

موو واا مضوو اا  ب(ووبااIgGجاايامضوو ايب(ووباطمضوو اوعووسعاوووواجوو عاcoated لتمطوو( فامووونالاغجووعوسا( لووماا ا(كضووراا
ا(ك واهعمااكنبالسطل(ةا لوهسموةا ا طل وةاط اضطةاا خال(سااالك  ة.

يس طووس،جفااIgMا ااIgGاخووبا(ضووتم(با لتجاوو(طاا اا تف (وو اط اضووطةاا و  ووعاتاا وجسغ(ووةااوووواجوو عااهجووسجامهووسزاوجووسغر
(ضوووراطمهووسزاا وووتو اا اا وكووو فا(ضووسه امووراتجاوو(طاغول(ووةاا طل وووةا تمطوو( اا  اووسياا خلوو يا لمضوو اا  ب(ووبفا ( تطووبا

اة.غو اا وتو اوتو اا اوكو ا  و ااالمضس اا وعسعةاغلراجم اوسفا وواهجسامسيااضو
هوو اولوووطللااوووسو ا  لووماومو غوووةاووووواطب ت(جووستاا طالزووووساااالجز(ووووستجا االياوو(ةاتل وووباع باوهووو اموووراااالمتتتتمم

ا وورامووع ثامولووةاوووواا تفووسغالتاا وتتس (ووةاا تووراتكوو واغلووراه(،ووةاضووال اووووااتجاوو(طهسعمسغووستاا  س،وو فاا توورا(ووؤعيا
تخب(وباموعاباا خل(وةا تمطو( اا خل(وةاا اافا توؤعياا ورون اتفسغالتاغول(وةاا وتملطاجCascade Reactionا تفسغالتاا

االم(سياا عل( ةاا  سز(ةفا  كواتف ( اا وتو ا(مباأوا(ك واوجظ ا وض(طباغل(ةفا اذاا  ا(ت اذ جفام واتجاو(طاا ووتو ا
اا  (باوض(طباغل(ةالعا(ؤعياا راغ الباخط(بةا تمط( اا اتخب(باهس، ا لخال(س.

هوو ااالغلووراتبك(ووزاوووواطوو(وااC3ت(جووستاا ولوو فا ( تطووباا وكوو وا%اووووامولووةاطب ا01تاووك اطب ت(جووستاا وووتو اموو ا را
اولم /و .ا0.5وك جستاا وتو ام(ثا(طلغاتبك(زةامرامع عا

غلوورااجووهاغطووسبةاغووواومو غووةاو  ووعةاوووواا طب ت(جووستاا اا طب ت(جووستاا ضووكب(ةات مووعاطاووك اطط( وورامووراايعتت ا المتتتمم
جا ا ط(و با االضووسجا ا طبوس،(وست.اlower animalعج(سااطالزووسااالجضوسوا كو اا نوع(ستااالخوبيا كوذ جاموراا م( اجوستاا و

ا- طاك اغس ا(ؤعيامهسزاا وتو انالنةا ظس،مااضسض(ةامرامض اا  س، اهر:
جامووووووراغول(ووووووةااالطضووووووجةاااالغووووووعاعا لطل وووووووةجاmediateا ت ضووووووطااجفاأياOpsonic function.ا ظ(فووووووةااالطضووووووجةاا0
(طةا ا مبان( ا ا ف(ب ضستا ا فطب(ستا..ا خا  ول(ةاا طل ووة.اهوذ اجفا ا ترا(ت ام(هساتمع(باا خال(ساا  باopsonizationا

جاfragmentsجاطمز(،ووستاااووعمجااforeign particlesجاا مضوو(وستاا  ب(طووةااcoatingا  ول(ووةاتاووو ات ط(ووةاات ل(وومجاا
طل و(وة.اج غ(ةاوواطب ت(جستاا وتو فاا ترا(ت اتو(زهساط اضطةاوضوت طالتاخسلوةا تلوجاا اوعماو مو عةاغلوراا خال(وساا 

االبتطوسطاطهوعةاا وضوت طالتا(ووؤعياا وراابتطوسطااتووسلجاهووذ اا مضو(وستاطموعابااياوسيجاا خل(ووةاا طل و(وةفا هوذ اا خطوو ةا
ات تطباا  اخط اطاغول(ةاا طل وة.

اتمل اا خال(سفاا مبان( فا ا ف(ب ضست.جام(ثا(جتجاغواذ جاCytotoxic function ظ(فةاا تضو اا خل يااا-2
تجاوو(طامهووسزاا ووتو ا(ووؤعياإ وراتمب(ووباا هضوتسو(واوووواا خال(ووساا-ج:Inflammatory function(ووةااا  ظ(فوةااال تهسط-3

اا لسب(ةا ا خال(ساا ط(عسياا  سغع(ةفاكوسااجهساتمفزااالضتمسطةااال تهسط(ة.
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طب ت(جوستااضسضو(ةا(بووزا هوساا9طوب ت(واضوكبياوجهوساا31( تطباا ووتو اجظوس الس،ووس،اطعاتوةا(تكو واوووااكنوباوووا
جا معاط جها(تكو واوووانالنوةاغجسلوباC1فاي(باأواا وك وااال  اا9ا راا0 االبلس اا  بط(ةاووااCا الت(جراطس مبما

.ااعوسمةاا وراذ وجات موعاغجسلوباC1s اC1r اC1qطب ت(ج(ةاوبتططةاوماط عهساطباططوةاوووا( جوستاا كس ضو(  ا هورا
 ا طب ت(جوستااfactor Iجفا C1 inhibitorااC1جاونو اونوططاا وكو واInhibitorsطب ت(جستاا وتو اا كسطمةااا ونططةجاا

 ا(عووس،اغجسلووبااfactor H اC4-binding proteinجا ا تووراتاووو اكوو اوووواا وووregulatory proteinsا وجظوووةاا
اج.Factor Dجا ا  سو اعااProperdinجا ا طب طب  ع(وااFactor Bا وضلجاا طع( اا تراتاو اا  سو اباا

فا ط ووعاتجاوو(طهسات ووو اهووذ اا طب ت(جووستااتتفسغوو جاجخسولووةي(ووباجاووطةاا بةات مووعاطب ت(جووستاا وووتو امووراا ولوو اموورالوو
فا ا توورا(ووت اتجاوو(طهساغسعتووساطو  ووعاC9فا C8فاC7فاC6فاC5فاC3فاC2فاC4فاC1غلووراه(،ووةااووال اطس ت سلووباا تووس را
(وعياج.ا(تو(وزاتجاو(طاا ووتو اططوب( (وااال  ا(ضووراا وضولجاا ت لAb- Ag complexاالمضوس اا وعوسعةا ا وضتعوعاتاا

جا ا طب(و اا نوسجراهو اا وضولجاا طوع( اClassical pathway of complement activation تجاو(طااا اتف (و جاا ووتو اا
اجا.Alternative pathway of complement activation تجا(طاا وتو اا

 -تصنيا مكونات المتمم:
فا مووسياهووذاااال تووبل( امضووباا9إ ووراا0ووووا اطسالبلووس اا  بط(ووةااCوك جووستاا وضوولجاا ت ل(ووعياغلوووتاطووس مبماا الت(جوورا

فاC5فاC3فاC2فاC4فاC1تضلض اا ت بماغل(هس.ا غل(هابلوتاوك جستاا وت امراا وضلجاا ت ل(عياغلو اا جمو اا توس را
C6فاC7فاC8 فاC9امرام(وااواوك جستاا وضلجاا طع( ااغط(تاامبمااونالا.BفاD فPج.اط ضاا وك جستا(طل ا

جا.ا كو ااالبلوس اfactor PااP-جفا ا  سوو factor DااD-جفاا  سوو factor BااB-  سو جاون ااfactorsغل(هساغ او اا
 االموووبماطس  عووو (ةاا واوووسباا (هوووسااغوووالةاتاووو(باإ ووورااواا وكووو واي(وووباوجاوووطااأيامووورالووو بتهاا خسولوووهج.ا طس و سطووو ا

جفاBbف C3bفاC1rفاC1جاموووورااالغلوووورا الاووووسبةاإ وووورااجووووهاوجاووووطااووووونالاbarا وكوووو واا وجاووووطات عووووماغل(ووووةااووووبطةاا
فاتونوو اC3bفا C3a  الاووسبةاإ ووراا اووعماا وجفلوولةاوووواا وكوو واا ب،(ضوورا(ضووت و اا مووبماا الت(جووراا لوو (باووونالا

ا.iC3bا  (باوجاطا(اسباا (هاغلراا جم اا تس رااC3b.اا وك واC3اعما لوك وا
فاC3جاط عااض اا وكو وااونو اجفا ط(تسااا ضالض اا ططت(ع(ةا طب ت(جستاا وتو ا(اسباا (هساطسالمبماااليب( (ةاا فساا

 C3هراا ضلضةاا فسا ا ضلضةاط(تسا لوك وااC3.اج
ا.CR4فا CR3فاCR2فاCR1ا-وضت طالتاايا(ةاا خال(سا لوتو ا(اسباا (هساطس وختلباتاا تس (ة:

 -: The general properties of complementالخصائص العامة لممتمم 
ا خلوو يا خال(ووسااالمضووس اا  ب(طووةااا مووبان( جا ا خال(ووساا ذات(ووةاا  (ووبااتل ووباع بام ووس امووراتمطوو( ااتملوو جاا  اووسيا-0

جاهووراgram -ve bacteriaطط( (ووةاا اا تووراالووطمتاهبوووه.ا ت تطووباكوو اا خال(ووساا عو (ووةا ا طكتب(ووساا ضووس طةاا مووبا اا
جا ا  فوواyeastsااالكنباهاسا(ةا ضهلةاا تمط( اط اضطةاا تمل اا وجسغراا و توعاغلو اا ووتو فاط(جووسات تطوباا خووس،با

ع(ستاو س ووةا تملو انوجا و ظو اخال(وساا جطستوستا ا gram +ve bacteriaجا ا  ع(وعاووواا طكتب(وساا و مطوةاا موبا ااmoldا
اا وجسغراا و توعاغلراا وتو .



 المادة :  المناعت                                                                                 جامعت االنبار   

 كليت التربيت للبناث                                                                    مدرس المادة : أ.م.د. مثنى بديع فرحان
 

 3 

و، (ووةفا كووذ جاغجووعاا56عل( ووةاغجووعاعبمووةامووبابةاا31تووتمط ا تتلووماوك جووستاطب ت(جووستاا وووتو اطس تضووخ(وا وووعةاا-2
اةاط (لةامراعبمةامبابةاوجخفظة.تخز(جهسا وع

( معاا وتو امرااولس ااطالزوسجامو(ماا نع(ستا ا م( اجوستاا وعج(سا االضووسجا ا ط(و باا طبوس،(وةاكووسااواوجسضو(طهساا-3
االاتت (باط ول(ستاا توج(ماا اا تط ( .

ات معاطب ت(جستاا وتو امراك اض ا، اا مض اغعااضس، اا جخسعاا ا كر.ا-4
المضوووس اا وعوووسعةاا  م(وووعةاا  وووسعبةاغلوووراتجاووو(طاا ووووتو فاط(جووووساالاتضوووتط(مااالمضوووس اا وعوووسعةاهوووراااIgG اIgMا-5

االخبيام  اذ جفاغلوراا وبي اووواأواا ووتو اتضوتط(مااالبتطوسطاوومامو(وماو  وعاتااالمضوس اا وعوسعةا ا وضتعوعاتفا
 واااللووجسماا فبغ(ووةاغلوووساطووامتوورا أواكووسوا وو(لاهجووسجامسمووةا  م عهووساا اواووسبكتهساا ا وو(لاطسالوكووسواتجاوو(طهس.

االكتووبااIgG3 (ضوتاوتضووس (ةامورالوعبتهساغلووراتف (و اا ووتو ام(وثا( تطووباا لوجماا فبغورااIgG لمل ط(و  (واا وجوسغرا
 (ضووتا ووهاا  ووعبةاغلووراتف (وو ااIgG4فاغلوووساطوو واا لووجماا فووبياIgGمسغل(ووةاطس و سبجووةاطساللووجسماا فبغ(ووةااالخووبيا لووو

هرااالخبياي(بالسعبةااطاللسااIgE اIgD اIgAضس اا وعسعةااوواا لجماا وضلجاا طع( ا تف ( اا وتو ا كذ جااالم
لووسعباطاووك اوووساغلوورااIgAغلووراتف (وو اا وضوولجاا طووع( ا تف (وو اا وووتو فا  كوووا( ت ووعاطوو واا مضوو اا وعووسعاوووواا لووجما

اتف ( اا وضلجاا طع( ا لوتو .
 وعسعةا ا وضتععاتجاكوسامراا وضولجا(وكواأوا(ت اتجا(طاا وتو اط (باا تفسغالتاا ولل(ةااو  عاتااالمضس ااا-6

جفامفووراهووذااا وضوولجا(وكووواأوا(طووعاياproperdin activationا طووع( ا تف (وو اا وووتو ااا اوس(ضوووراطوضوولجاا طب طب(ووع(وا
اتجا(طاا وتو اطف  او  عاتاا ضكب(ستاا وت ععةاا اا طب ت(جستاا عهج(ةاا ااالجز(وست.

جاopsonizationتضوسه امورااغوعاعاا طل ووةاا اووسا(ضووراطسالطضوجةااامزياووواوك جوستامهوسزاا ووتو ااط وعاا تف (و جا-7
جا و سع ووةاanaphylatoxinجا ا توو لرااimmune adherenceجا اال تلووس اا وجووسغرااchemotaxis ا مووعباا ك(و(ووس،راا

اجا  ظس،مام(ضل م(ةااخبياغع(عة.virus neutralizationا ف(ب ضستاا
با،(ض(ةات وو اطس ت سلوباا وتتوس راغجوعاتف (لهوسفا مو( هوساتاوتبجاموراتف (و او  عاتاطب ت(ج(ةاا9ا وتو ا(تك واوواا-8

اوجهسام طاتاتبجامراتف ( اا وضلجاا ت ل(عيفاطسألعسمةاا راا طب ت(جستاا وجظوةا ا كسطمة.ا6ا وضلجاا ت ل(عيفامم(وا
 -:The Classical Pathway of complement Activationالمسمك التقميدي لتنشيط المتمم  

مو(وماالوراهوذااا وضولجا اتجا(طاا وضلجاا ت ل(عيا لوتو اط اضطةاو  عاتااالمضس اا وعسعةا ا وضتععاتفا (اتبج(ت
ا طب ت(جستاا با،(ض(ةا لوتو فا ت ض اوك جستاطب ت(جستاا وتو امراغولهسامرااال اا تجاو(طاا ورانالنوةاومو غوستاهورا

ا-كس تس ر:
 -:The Recognition Unitوحدة التميز  -1

ا تو(ووزاا ووذيا(ضووتط(ماا ت ووبماغلوورا االبتطووسطاوووماا و  ووعاا وجووسغرااةوووواوك جووستاا وووتو ا( تطووباهوو ا مووعاC1واا وكوو ا
 ا م و ااIgG لمضو اا وعوسعااCH2وواا مل ط(  (واا وجسغرا طس تمع(عامراا م  ااFcجاغجعاا مزياAg-Ab complexا
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CH3لمضوو اا وعووسعاا IgMفاغلوووساطوو وااالمضووس اا وعووسعةاIgG4فاIgAفاIgDفا IgEي(ووبالووسعبةااطاللووساغلووراتجاوو(طاا
ا.ا وتو 

مز(،ووستاطب ت(ج(ووةاامز(،ووستامبغ(ووةاا3عا توو وفا هوو ا(توو  ماوووواا611111موو ا رااC1(طلووغاا وو زواا مز(،(وورا لوكوو وا
subunitجاهووراC1qا C1rا C1sوبتططووةاوووماط عووهساط ( جووستاا كس ضوو(  فا اذااوووساتوووتاازا ووةاا كس ضوو(  اوووواا وكوو واا

C1ونوو اا وووطووو اعاوسج ووةا ووتملطااEDTAموو واا وكوو وااC1تملوو اا ووراا نالنووةامز(،ووستاااووعمجاا وووعك بةااغووالةفا  هووذااا)
موراا ممو ا ا لوفستاا ك(و(س،(وةااC1.اتختلومامز(،وستاا وكو واC1ت تطباا( جستاا كس ضو(  اعوب ب(ةا توسضوجاا وكو وا

ا051 ولو ا(طلوغامو ا راعا تو وا تبك(وزةامورااا401111ان لهسام(ثا(طلغا زجوهاا مز(،ورامو ا رااC1q ( تطباا مزئا
عا تو واا83111مهو اوتضوس يات ب(طوسام(وثا(طلوغامو ا رااC1s اC1rو(كب مبا ا/اوو فاط(جووساا و زواا مز(،ورا لموز(،(وا

او(كب مبا /و .ا51 ك امزئاوجهوسفا (طلغاتبك(زاك امزياوجهوسامراا ول ام ا را
 و  وعاا وجوسغرا المضوس اا وعوسعةاغوواطب(و ا( و اك معةا تو(زفا طس تس را وهاا  وعبةاغلورااالبتطوسطاووماااC1qا مزئا

ا.IgGفا IgM طس تمع(عامرامزئاا مل ط(  (واا وجسغرااFcوضت طالتاا وتو ا
وجوووسط اابتطوووسطاووووماا6ت موووعاغل(وووةااC1qاا موووزئااC1q(طوووعاياتجاووو(طاا وضووولجاا ت ل(وووعيا لووووتو اغجوووعوسا(ت وووبماا موووزئا

اموراا مضوو اا وعووسعاCH3ا م وو ااا اIgGا وعووسعاوووواا مضو ااCH2مووراا م و ااFc (ووبتططاووماا وجط ووةاجاFcا وجط وةا
IgMا وبتططوةاووماوضتعوعاخلو ياااthe C1q part of the molecule binds to the Fc region of IgG and IgM 

antibodies that are bound to cellular antigenج.اابتطووسطاا مووزئاC1qوووماا مضوو اا وعووسعا(ووؤعياا ووراامووعاتاا
-C1r subاوم  ووةاا وورااووك اجاووطااجز(و(ووس،جاااC1rوؤع(ووس،اا ووراتجاوو(طاا مووزئاا فبغوورااC1ت (ووباتامووراطط( ووةاا وكوو وا

unitجا ا وذياط وعاذ وجا(جاوطاC1sطاو اططت(وعاوجهوساااwhich then activates the C1s subunit by cleaving a 

peptide from itجا.اا و  وعاا جوستجا ا وذيا(ط وراووبتططاطضوطلاا خل(وةاا هوعمااtarget cell surfaceجا(ضووراوؤضوتبا
 مووع ثاتجاوو(طاا وووتو فا طس تووس را(تطلووبا موو عااFcج.اوووماوالمظووةاط جووةااوطلوو بامووز(،ت(واوووواC1 esteraseااC1ا ووو

وبتططةاغلراو ل (واوضتعع(واوتموس ب(واغلوراا خل(وةاا هوعمفاطم(وثا(ضوسه ااIgGمز(،ت(واوواا مض اا وعسعاج عا
وبتطط(واغلراوو ل (واوتطسغوع(واغلورااIgGمز(،ت(واوواا وافام(ثااجهااذااكسواهجسجFcك اوجهوساطوجط ةا امعةاووا

ا خل(ووةاضوو(ك جسواي(ووبالووسعباواغلووراطع(ووةاتف (وو اتجاوو(طاا وضوولجاا ت ل(ووعيا لوووتو فاط(جوووسا(تطلووبا موو عامووزيا امووعاووووا
.ااالمضووس اFc تف (وو اا وووتو اطضووطباامتوو اياهووذااا مضوو اا وعووسعاغلووراخوضووةاامووزاياوووواا ووواIgMا مضوو اا وعووسعاجوو عا

تك واي(بالسعبةاغلراتجا(طاا وتو اغجعوساتك وامرال بةامبةاايالطو اابتطسطهوساوومااIgM ااIgGوواج عاا وعسعةا
جاتك واوخف(ةاغواا وتو اطضطبامبكتهساFab regionوضتععا غس،عاذ جاا راأواا وجط ةاا  سطلةا ألبتطسطاطس وضتععاا

تلووطلاهووذ اا وجط ووةاوضووت بةفاووووسا(م وو ااا وضووتوبةالطوو اابتطسطهووساوووماا وضتعووعفا  كووواط ووعااالبتطووسطاوووماا وضتعووع
مووراا ولوو اموورااC1ا ت ووبماغل(هووسا االبتطووسطاطهووس.اا وكوو وااC1qجاوكاوو مةا تتوو(لا لمووزئاFcا وجط ووةاا  سطلووةا تطلوو باا

اC1جافاا وذيا(وبتططاووماا وكو واC1-inhibitorااC1ا مس ةاا طط( (ةا(ت اوجماتجاو(طةاط اضوطةاطوب ت(وا(ضووراونوططاا وو
ا وجاووط(وا (وجوومامووبطاتجاوو(طهوسااC1s اC1r (وجووماتجاوو(طهاا تل ووس،رافاكوووساأجووةا(ووبتططاووومااجNative C1االلوو( اا
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ط موو عااC1جا ا(عووساألزا تهوووساوووواا و  ووعاا وجووسغرفا (ووت اا ت لووباغلووراتوو ن(باونووططاا وووpreventing over activationا
 Activation of C1 in normal serum is prevented by a protein calledوجاوطستاا ووتو اونو اا و  وعاا وجوسغراا

C1 inhibitor.اج
 -: The Activation Unitوحدة التنشيط  -2

ا.C3 اC2 اC4 معةاا تجا(طااتتك واوواا وك جستاا تس (ةا
ا اجا(تو  ماوووانالنوةاضالضو اططت(ع(وةاهورا-globulinغطسبةاغواطب ت(جوستاووواجو عاط(توسامل ط(و  (واااC4ا وك وا

 كطب(ت(ةاتجس،(ة.ا(طلغاا  زواا مز(،را لوك وااوبتططةاوماط عهساطب ططاC4ك(ل اعا ت وفا (طلغاتبك(زةاا216م ا راا
او(كب مبا /او .ا411مراا ول ام ا را

اC4a(وجاهوووسات(جاووطباهووذااا وكوو واا وورامووز،(واااووعماا ووذيا(مووعثامووراا ضلضوولةااC4طووس وك وااC1sوووساأوا(ووبتططا
 C4bاا مزئا.C4aعا تو وا(تموببا الا(ل وبااياع باموراتف (و اا ووت ا  كوواا8111 ا وذيا(طلوغا زجوةاا موزئامو ا راا

 mastجفام(ووثااجووها(ضووتط(مااالبتطووسطاوووماا خال(ووساا لووسب(ةااanaphylatoxin( ت ووعاطوو وا ووةاع بامووراامووعاتاا توو لراا

cellsجاوؤع(ووس،اطهووساا وورام ووعاوامط(طستهووسا اطووال اا هضووتسو(و.اا مووزيااالخووبيااياا مووزياC4bا ووذيا(طلووغا زجووةاا مووزئاا 
ك(لوو اعا توو وا ووهاا و ووعبةاغلوورااالبتطووسطاوووماا وضووت طالتاا و موو عةاغلووراضووطلاا كب(ووستاا موووبايا اياوو(ةاا098ا راموو ا

امراو  عاا مض اا وعسعا ا وضتعع.اC1خال(ساا مبان( ا ا وضتععاتااالخبيا الا(بتططاوما
فاC4 اC1sفسغوو اطوو(واط ووعامووع تاا تاC1s هوو اا(عووسا(جاووطاط اضووطةاا مووزئااC2ا  مووعةاا نسج(ووةا تجاوو(طاهوو اا وكوو وا

الا(اووطباا وكوو وااC1sفاغلوووساطوو واا ووواC2b اC2aا وورااC1sجاط اضووطةاcleaved (اووطبااC4b(ووبتططاووومااC2غجووعهسا
C2ا مبامراا ول اا اا ومل  فا  كوا(ف  اذ جام طاط عاابتطسطةاوماا مزئااC4b.ا

موراهوذ اا وبملوةاي(وبااC2a باا وو.اعC4bعلس، ااذاا  ا(بتططاوماا01ي(باوضت با (تفضخاا ا(تمل اط عااC2bا مزئا
جفا (ك وااجوز( اموس اووواMagnesium ionsا وسيج(ض(  اااا( جستامرا م عاC4b(بتططاومااC2bوؤكعفا  كواا مزئا

C4bC2bوبماطومو  اا ووا )C3ااC3 convertase= C4bC2bج.ااالجوز( اا موس اا اا و  وعاC4bC2bكو والوسعباغلوراا)
ا.C3مزئاوواا وك واا211تجا(طامرامع عا

 C2 is aجفا(تك واوواضلضلةاامسع(ةاوواا طب ت(جستاا ضكب(ةاا-globulinه اغطسبةاغواط(تسامل ط(  (واااC2ا وك وا

single-chain glycoproteinsك(لو اعا تو وفا ( موعاطكو(وستاعو،(لةاموراا ولو اامو ا راا001جا زجةاا مز(،رامو ا را
او(كب مبا /او ج.ا05

(طاا نس نةا االكنبااهو(ةا االكنوبا موبةاموراا ولو اووواط (وةاا وك جوستفام(وثاوواا وتو اه ا معتاا تجااC3ا وك وا
جفا زجووةا-globulinو(كب مووبا /اووو فا هوو اا(عووساوووواجوو عاط(تووسامل ط(وو  (وااا0251(طلووغاتبك(ووزةامووراا ولوو اموو ا را

لضوولت(واوووواك(ل عا توو و.ا(فووبزاووووالطوو اا خال(ووسااالك  ووةاا كطووبيا خال(ووساا كطووعفا (توو  ماوووواضا081ا مز(،ووراموو ا را
 C3ااC3وبتططةاوماط عهساط ععاوواا ب اططاا كطب(ت(ةاا نجس،(ة.ااالجز( اا وم  ا لوا اا ضالض اا  ع(عةاا ططت(عاهوسا

convertaseجا(مل اC3غجعاا ضلضلةااجاطباا وراموز،(واهووساا) C3aا C3bاا موزئا.C3aفوبزاا وراضو ا، اا مضو اا)
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ووواا وكو وام(وبتططااC3bجفا  ظس،ماط(   م(وةااخوبيفااووساا موزياanaphylatoxin (ك وا هاع بامراامعاثاا ت لراا
جفا هو اونو ااالجوز( اC5 convertaseااC5 ا وذيا( وبماطوسالجز( اا ومو  ا لوكو وااC4bC2bC3b (ك وااC4bC2bوما

ا جاسطةااالجز(ور.اC2bجا( توعاغلرا م عاC3 convertaseااC3ا وم  ا لوك وا
 -:The Membrane Attack unitوحدة مهاجمة الغشاء  -3

ا.C9 اC8فاC7فاC6فاC5 معةاوهسموةاااليا(ةاتتك واوواا وك جستاا تس (ة:ا
مووراا تبك(ووبام(ووثاهوو اا(عووسااC3فا هوو اا وورامووعاوووسا(اووطةاا وكوو واC5 مووعةاوهسموووةاا  اووسياهوو اامووراا وكوو وااال  

(سااالك  ةاا كطبيفا (تس ماوواك(ل اعا ت وفا(فبزاووالط اا خالا081غطسبةاغواط(تسامل ط(  (وفا زجةاا مز(،رام ا را
اوبتططةاوماط عهساط اضطةاب اططاكطب(ت(ةانجس،(ة.ا اضلضلت(واوواا ضالض اغع(عةاا ططت(عاهوسا

ا وورامووز،(وااC5جا(اووطباا وكوو واC4bC2bC3bجاااياا و  ووعاا وجاووطاC5 convertaseااC5االجووز( اا وموو  ا لوكوو وا
 ل (وس اط ظوس،ماط(   م(وةااخوبياوجهوسااموعاثاا تو لرا ا موعباا(فبزاا راضو ا، اا مضو اC5a.اا مزئااC5b اC5aهوسا

(بتططاوومااC5bا ك(و(س،را لخال(ساا طل و(ةاا راوجط ةااال تهسبا اال تلس اااالبتطسطجاطس خال(ساا لسب(ةفاط(جوساا مزئا
ئاوك جوس،اا موزااC7 ا وكو وااC6 وماوضت ط اخسصاغلراياوسياا خل(وةا ( وو اكوجاوطا لوكو وااC4bC2bC3bا و  عا

ااال  ا  معةاوهسموةاااليا(ةاا خل (ة.
ك(لوو اعا توو وفا (ووت اا025هوووساوووواجوو عاط(تووسامل ط(وو  (وفاا وو زواا مز(،وورا كوو اوجهوووسا(طلووغاموو ا  ااC7 اC6ا وكوو ج(وا

امراخال(ساا كطع.اC6تك (واا وك وا
و(كووب اا55 اموو ا اC7و(كب مووبا ا/اووو فاط(جوووسا(طلووغاتبك(ووزاا وكوو واا61مووراا ولوو اموو ا رااC6(طلووغاتبك(ووزاا وكوو وا

امبا ا/او .
متورا(وبتططااC5b6طوع واأوا(اوطبةاا وراا مز(،وستااخوبيفا ووساأوا(تكو واا و  وعااC6ووماا وكو وااC5b(بتططاا مزئا
اطسالوتلسص.اC5(بتططساوماا مزئااC7 اC6فا ( ت عاط واا وك ج(وااC5b67 (ك واا و  عااC7و هوساا وك وا

اهسموةاااليا(ة.( تطبااهوساا  معةااالخ(با واC9 اC8ا وك ج(وا
فا هوو اوووواجوو عاا فووسامل ط(وو  (وا (تكوو وامووراا ا ا(تكوو واووووانالنووةاضالضوو اططت(ع(ووةاغع(ووعاهوو ااC8وكوو واا وووتو ا

و(كوب اموبا ا/اوو .اا61ك(لو اعا تو وفا (طلوغاتبك(وزةاموراا ولو امو ا راا051خال(ساا كطعفا زجةاا مز(،را(طلغامو ا را
هووذااا و  ووعا(ختووب اا طط ووةاا عهج(ووةا  اووسيااC5b678 واو  ووعاووووا(تكوواC5b67وووماا و  ووعااC8غجووعوسا(ووبتططاا وكوو وا

اا خل(ةاومعتس،ام(هساتوز( اغلراه(،ةات ب.
ا(عووساوووواجوو عاا فووسااC8هوو اا وكوو وااالخ(ووباا ووذيا(اووتبجاموورااووال اتجاوو(طاا وووتو .ا هوو اونوو اا وكوو وااC9ا وكوو وا

و(كوب اا55تبك(وز اموراا ولو ا(طلوغامو ا راك(لو اعا تو وافا اا79جفا(طلغا زجةاا مز(،رام ا را-globulinمل ط(  (واا
امبا ا/او .
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مووراتوز(وو امووعاباا خل(ووةاا هووعما امووعاتات ووباطهووسفا  موو عةااC5b678( ووو اغلووراتجاوو(طاغووو اا و  ووعااC9ا وكوو وا
(كو وااC5b678ا و  وعااC9(كو واو  وعاوملو الو يا لخل(وةا موراغوع ا مو عاا وكو وااC5b678ووماا و  وعااC9ا وك وا

ا.و  عاومل اع (ما لخل(ة
ا-(:The Alternative Pathway of Complement Activation) المسمك البديل لتنشيط المتمم )او مسمك الب وب يدين(

موووراهوووذااا وضووولجاالاتاوووتبجاو  وووعاتااالمضوووس اا وعوووسعةا( تطوووباا وضووولجاا طوووع( ا تجاووو(طاا ووووتو اجظوووس اوجوووسغراطوووعا،ر.ا
تجاوو(طاا وووتو اونوو اط ووضاا وضتعووعاتاا جطست(ووةاا ا وضتعووعاتفا  كووواط ووضاا وضتعووعاتاا خل (ووةاتكوو والووسعبةاغلوور

 ا وك جوستاا ضوطم(ةااجgram –ve bacteria لموبان( اا ضوس طةاا موبا ااا ا فطب(ةا ا ف(ب ض(ةا ا ضوكب(ستاا عهج(وةاا وت وععة
 ي(بهوسفا الاتاووتبجاوك جوستاا وووتو ااال  ا ا نوسجرا ا باطومامووراهوذااا تف (وو فا اجووسا(موو ا وط ضاوضتعوعاتاا طف(ل(ووستا

اا مز(ئااC3bجاوماfactor BااB(طعاياتجا(طاا وضلجاا طع( اوواخال اابتطسطاا  سو ااج.factor Bهساا  سو ابااومل
C3bت امووعاوضووط س،امووراا طالزوووسا ضوو(ت ات عوو(لاذ ووجاالم ووس،جا ا ووذيا(ووت اوووواخووال اباططووةاو توووعةاغلووراا وسيجضوو(  اا)
 هوذااا و  وعا(كو وااC3bBجا (كو واو  وعاووواfactor B bind to C3b through a magnesium depending bondا

ج.اط وعاابتطوسطاthe complex C3bB has weak-C3 convertase activityااC3جاوسطهاعو (ماموراتم (و اا وكو وا
فا هووذااC3bBb (تكوو واا و  ووعااBb اBaجاا ووراfactor DااD(ووت اضووطبةاط اضووطةاا  سووو ااC3bوووماا مز(ووئااBا  سووو ا

لطوو اابتطووسطااBالا( ووو اا(اووطبجاغلووراا  سووو ااDجفاا  سووو اC3 convertaseااC3ا و  ووعا(كوو واوموو  الوو يا لوكوو وا
 طوذ جا(وؤعياا وراتو م(بااC3b اC3aا ورااC3(وؤعياا ورااوطباا وكو وااC3bBb.اا و  وعاC3bوماا مز(وئااBا  سو ا

ا(ضووورااPعلوس، ام وطفا  كوواابتطوسطاا  سوو اا5(كو وااC3bBb تجاو(ط.اجلوماغووباا و  وعااC3bا وز(وعاووواا مز(وئا
مراا تفسغ ا(ؤعياا رانطستااPعل( ةا طس تس راااتباجاا  سو اا31جاوماا و  عا(بمماوواجلماغوب اا راproperdinا و

ا وورااC3مووراا وضوولجاا ت ل(ووعيام(ووثا( ووو اغلوورااووطباا وكوو وااC4b2bجظ(ووبا لو  ووعااC3bBbا و  ووع.ا( تطووباا و  ووعا
C3aا C3bاا مز(وووئا.C3bوووبتططاوووومااالجوووز( اا ومووو  ا لوكووو واا)C3ياا و  وووعااااC3bBbجا اعوووسمةامز(وووئا اموووعاوووووا
C3bألجوووز( اا ومووو  ا لوكووو واا C3م لوووهالوووسعباغلوووراتجاووو(طاا وكووو واا)C5اوووطبةاا وووراا) C5aا C5bفا ووووساأوا(جاوووطا

امترا(طعاياط (ةااال اتف ( اا وتو اكوسامراا وضلجاا ت ل(عي.اC5ا وك وا
فا كجت(موةا وذ جاتكو واهجوسجاC3bراا وومز(ئام(وثا(تمو  اا واC3مراا طالزوسا(ت اطاوك اتل وس،را ططوئاتمطو اا وكو وا

جا ا ووذيا(ووبتططاغلوورااضووطلاا خال(ووس.اnormal serumوتوو مبةاطسضووتوبابامووراا ولوو اا ضوو ياااC3bكو(ووةاوووواا مز(ووئا
جاا الووعا(ضووسه امووراطعا(ووةاتجاوو(طاا وضوولجاinactiveا وووبتططاطضووطلاا خل(ووةااوووساأوا(ط ووراي(ووباوجاووطاااC3bا مووزييا

فام(ووثااواC3bجاا ووعيا(توو  راتجظوو( اتجاوو(طاا مز(ووئاfactor HااH( توووعاغلووراا  سووو ااا طووع( ا تف (وو اا وووتو فا هووذا
 (ط ووراخسووو ا (مووععاذ ووجالووفستاضووطلااH(ط ووراوووبتططاطضووطلاا خل(ووةا وجاووطاا ا(ووبتططاوووماا  سووو ااC3bا مز(ووئا

طهوساا مز(وئاجاوواغعوةاغلراضوطلاا خل(وةاا ووبتططاsialic acidا خل(ةاا وبتططاطهسفا طس تمع(عا م عاموضاا ض(ل(جاا
C3bفام(ثاأوا م عاموضاا ض(ل(جاغلراضوطلاا خل(وةا(ز(وعاوووااوبهةاالسطل(وةجاا  سوو اHغلورااالبتطوسطاوومااC3bا
جاتنوططاactivating surfaceهةااخبياا ضط حاا تراتفت باا راموضاا ض(ل(جاا ا تراتضوراا ضوط حاا ونجاوطةام ووا
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ضووط حامووعاباخال(ووساا  ع(ووعاووووااجوو اعاا طكتب(ووسا ا خال(ووساا ووووااونلووةاتلووجاا ضووط حفاC3bوووماا مووزيااHابتطووسطاا  سووو ا
جا ط وووووووووضاا خال(ووووووووووساا ضوووووووووبطسج(ةا ا ضووووووووووكب(ستاا  ع(وووووووووعةاا عهج(ووووووووووةاvirus-infected cellا ولوووووووووسطةاطف(وووووووووب لاا

جاا ااالموسضاا ج  (ةا خال(ساا فطب(ستا ا خال(ساا تراتوتاازا ةاموضاا ض(ل(جاوجهسفا بطوساlipopolysaccharidesا
جاهذ اكلهسالعا،ؤعياا راتجا(طاا وضلطاا طع( اوواخال ااخفوسيامووضاIgAاالمضس اا وعسعةاااا(عساط ضاالجسم

ا ضوو(ل(جاوووواغلووراضووطلاا خال(ووس.امووراي(ووسباا ضووط حاا ونجاووطةاااياا خال(ووساا تووراالاتمتوو يااضووطمهساغلووراموووضا
اوو اا ضلضوولةاا فووسااIا (طووع اوووواضلضوولةاا فووسام(ووهاووووسا(ضووه اغلووراا  سووو اC3bوووماا مز(ووئااHا ضوو(ل(ججا(ووبتططاا  سووو ا

غلوورااI اHجفا هكووعاامووراا  عووماا ضوو لا( ووو اا  ووسوالواinactive C3bي(ووباجاووطاا اخسووو اااC3b م وو اا مووزيا
طعاتاضبغةاتك جهفاووساالاتتسحا هامبلةاتجا(طاا وضلجاا طوع( ا تف (و اا ووتو افاكووساأواا  سوو ااC3bتمط( اا مزيا

Hضتط(ماا اا و  عاا)C3bBbا رااC3bا Bbام ا لماا تفسغ . ذ جاألا
 -: The Destruction of complement in vitroتحطيم المتمم خا ج الجسم )في الزجاج( 

ا-(وكواتمط( اوك جستاا وتو اخسبجاا مض اط معاا طب اا تس (ة:
وووسا(وؤعياا وراتمللوةااC1طسضتخعا اا وو اعاا وسج وةا وتملط:ا هوذ ات وو اغلوراازا وةاا( جوستاا كس ضو(  اووواا وكو واا-0
امراا وضلك(و.اC3كذ جاازا ةاا و ج(ض(  ا(ؤعياا راوجماتم  اا اتجا(طاا وك وا ا
اعبمةاو، (ةا(ؤعياا راتمط اوك جستاا وتو .ا56عل( ةاغجعامبابةاا31ا مبابة:اطتضخ(واا ول ا وعةاا-2
ا.C4ا تخز(و:اطس تخز(وا(تم  اا ول اا راوعسعا لوتو ا (ك واا ت ت(بااكنباغلراا وك واا-3
ا اا وسج وةا تجاو(طاا وكو وااC1ووواا وكو وااC1s اC1rستاا طط( (وةاموراا ولو اكوس ترات وو اغلوراازا وةاا وتططوا-4

C1.ا
 Complement synthesisانتاج مكونات المتمم 

طب ت(جستاا وتو ا(ت ااجتسمهساط اضطةاا  ع(عاوواا خال(سفاكوسا(وكواأواتجتجامراا وزابعاا خل (ةفاطسالعسمةاا راا  طما
كوات تطباا كطعاا وجتجاا ب،(ضرا و ظ اطب ت(جوستاا ووتو فاكووسااواا خال(وساا طل و(وةاا جضو(م(ةفا االب ووستافا  ا جض(م(ة
جاهرااالخبيالسعبةاغلراتلج(ماط ضاوواوك جستاا وتو .ااعسمةاإ وراذ وجا(وؤعيااال تهوسباإ وراfibroblastا ل(ف(ةاا

خال(وساج.ا-interferonاجتبم(وب واا-جا ا مسووسIL-1اا0-ز(سعةااجتسجاوك جستاا وتو فابطوساوواخال اتو ن(بااالجتب و ك(و
فا ( تطووباا كطووعاا  عوو اا ب،(ضووراألجتووسجاكوو اوووواB ا  سووو ااC9 اC6 اC3تجووتجاكوو اوووواا وكوو واطاووكسااضسضووراا كطوعا

فاط(جووساC2خال(وسا م(وعاتاا جو اةاا وكو وافا تجوتجاC1ا خال(وساا طال،(وةا ألو وسياتجوتجاا وكو واا.B ا  سوو ااC3ا وك وا
اج.macrophageط اضطةاا خال(ساا طل و(ةاا كط(بةاااBا  سو امم(وااوافا اC5 اC3 اC2 اC4جتسجاا   او ا(ت اأ

 -( :The Biological Consequence of complement Activationعواقب االنشطة البايولوجية لممتمم )
طوهاووواخوال اتخب(وباا  اوسياا خلو يااتجا(طاا وتو اطس طب( اا ت ل(عياا اا طع( ااعسمةاا راا ع باا عمسغراا ذيات   

 تمل اا خل(ةامس(عساتف ( اا وتو ا(ؤعياا راتك (واا  (ع(وعاووواا ططت(وعاتاا وهووةاا توراتوعخ امورام س (وستااال تهوسبفا
م(ووتاأوااطووال ا ابتطووسطااياوجهوووساوووماا خال(ووساا لووسب(ةاا اا طسز م(وو ا(ووؤعياطهوووساا ووراامووبازاا هضووتسو(واا ووذيا(ضووطبا
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اال غ(ووةاا عو (وةاا اوو (ب(ةفاووووسا(اوومماا كب(وستاا ط(عووسيااا خال(ووسااالك  ووةجاغلوراا همووبةاا ووراوجط ووةاز(وسعةامووراجفسع(ووةا
ت تطووباغ اووو امسعطووةااC5b67 ا و  ووعاا وتكوو واووووااC3aااللووسطةاااال تهووسبجاا اوجط ووةااووعةاا مضسضوو(ةا.اكوووساأواا وووا

ا همووبةاا وورااالوووسكواا جضوو(م(ةاا توورا ووط ضاا كب(ووستاا ط(عووسيااياأواهووذ اا و  ووعاتاتاوومماا كب(ووستاا ط(عووسياغلوورا
تمبلام(هساا فسغل(ستاا وجسغ(ةا.اا(عساا وتو ا وهاخسلو(ةااال تلوس اا وجوسغرا ا توراتوت اط اضوطةالط وةاا ووتو اا نس نوةا

تو(وو اا وورااال تلووس اطكب(ووستاا ووع اا ط(عووسيا كووذ جااC3aجفا ا خال(ووساا تووراتمووو اوضووت ط اخووسصا مووزئاا وووتو اC3aا
اغلراغول(ةاا طل وةا اال تهس ا.اطخال(سااخبياووسا(امم

مراط ضااالم(سوا(ؤعياتجا(طاا وتو اا راامعاثااعباباجض(م(ةاخسلةاطط ضااالوباضا هجسجاضطط(وامراا  س با
ا مع ثا ذ جاهرا:

اا تجا(طاط اضطةاا و  عاتاا وجسغ(ةاا وتك جةا.ا-2ااات(ةا.ذا تجا(طاط اضطةااالمضس اا وعسعةاا ا-0
ا

 ة لتنشيط مكونات المتممالثأتي ات البايولوجي
اا ف س (ةاا طس(   م(ةاا وسعة
C3aت وو اكوضوطبا تو لئاوووواخوال ات لو(صاا  عووالتاا ولضوسيفاز(وسعةاجفسع(ووةاا

اال غ(ووةاا عو (ووةفاكوووساتضووطباخضوومامط(طووستاا خال(ووساا لووسب(ةامووراا ملووعا
 ا طسز م( اوؤع(س،اا راامبازهسا لهضتسو(وفاكوسات و اغلراا لفس،لاا عو (ةا

اج.Serotoninهساا راامبازاا هضتسو(وا ا ض(بت ج(وااوؤع(ساط
C3bتاوووم(ماغول(وووةاا طل ووووةااط اضوووطةااال تلوووس اا وجوووسغرجا اذاطوووةاا و  وووعاتاا

اا وجسغ(ةا تضه( اطل وتهسا ا واسبكةامراا تجظ( اا وجسغر.
C4aات لصاا  عالتاا ولضسيا ز(سعةاجفسع(ةااال غ(ةاا عو (ة.ا
C2aا غ(ةاا عو (ةاا ا (ب(ة.(ؤعياا راز(سعةاجفسع(ةااالا
C5aت وو اكوضوطبا تو لئاووواخوال ات لو(صاا  عوالتاا ولضوسيا ز(وسعةاجفسع(وةاا

اال غ(ووةاا عو (ووةفاكوووساتضووطباخضوومامط(طووستاا خال(ووساا لووسب(ةامووراا ملووعا
 ا طسز م(وووو اوؤع(ووووس،اا ووووراامبازهووووسا لهضووووتسو(وفاكوووووسا(ضووووطباتجاوووو(طا مووووعبا

اج.lysosomalظوةااا جتب م( ا (ؤعياطهساا راامبازااالجز(وستاا هس
C5b67ا(ضسه امراا معباا ك(و(س،را لكب(ستاا ط(عسي.ا

ا

تووتوكوااالمضووس اا وعووسعةاا ذات(ووةا كجت(مووةانسج (ووةا مووع ثاتخب(ووباجضوو(مراا اااللووسطةاا اجت(مووةا   اووو ااخووبياي(ووبا
ا جضووو(جااو ب موووةاأواتوووبتططاطوضتعوووعاتاهوووذ ااالجضووومةاا ذات(وووةاا و ط طوووةاوووووسا(وووؤعياا وووراتجاووو(طام س (وووةاا ووووتو اعوووع
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جاا وذيا(مووعتاطضووطباauto-immunohemolytic anaemiaا وعاترفاكوووسامورامس ووةام ووباا وع اا تمللووراا وجووسغراا وعاتراا
ااجمال اكب(ستاا ع اط اضطةاتجا(طاا وتو .

أواغول(ةاتجا(طاا ووتو اموراا خال(وساا خسلوةاطموعباوااال غ(وةاا عو (وةاا لو (بةاط اضوطةاا و  وعاتاا وجسغ(وةاا وتك جوةا
فاا اا تووراتتبضووباوووواا ووع اتووؤعياا وورامووع تاتلووماجضوو(مرا ا تهووسبا(جووتجاغجووةاتهووع اهووذ ااال غ(ووةاا عو (ووةفاو عوو (س

جفاserum sicknessفاكذ جاهذ اا  ول(ةاهراا وضؤ  ةاغواوبضاا ولو اا وجوسغرااArthus ت بماهذ اا مس ةاط ض ا
جاRheumatoid arthritisسباا بنوو اجراا بطوووساط ووضااالوووباضاا ضووبطسج(ةا اوووباضاا وجسغووةاا ذات(ووة.ا موورامس ووةااال تهوو

طضطباتباك اا و  عاا وجسغرامراايا(ةاا وفسل ام واذ جا(ؤعياا وراموع ثاا تهوسباا وفسلو اا وت وععاطضوطباتجاو(طا
اا وتو .

جا االمووستاا ملع(ووةاSystemic Lupus Erythematosisاالاووخسصاا ولووسط(واطوووبضاا ووعؤبااالموووبابياا مهووسزياا
اكلهسامسالتاضب(ب(ةا تبضباا و  عاتاا وجسغ(ةاتؤعياا راتجا(طاا وتو .ا ا تهسباكط(طستاا كل(ة

جات وو اغلوراتجاو(طاcobra venum factor(متو ياضو اام وراا كو طباووسعةاطب ت(ج(وةاتضووراا  سوو اا ضوورا لكو طباااا-
اI اHا تنط(طاطس   او .ا هذاااالجز( او س  ا C3 convertaseا وضلجاا طع( اطوكسج(ك(ةامب(عةفا ( تطبهذااا  سو اجظ(با لو

ا طس تس رام وااالجز( ا(جاطاا وتو اطسضتوبابا طذ جا(ضتهلجاا وت .
 -: Regulation of complement activationتنظيم تنشيط المتمم 

غ الوباخط(وباغلورالومةااذاتلوعاتكو وااأ طس  ةامراعمسغستاا  س،و ااأهو(ةاتاذأواغ الباتجا(طاا وتو العاتك وا
طبةاغلوراتجاو(طهساطاوك اومكو ا ذ وجامضوباا موسجاا وراتجاو(طهساووواغعووةا توت ا(باأوا(وت اا ضو(تطلوا  هوذاا  س، فا

ا ض(طبةاغلراتجا(طاا وتو اط اضطةاا طب ت(جستاا وض(طبةا ا وجظوةا  و اا وتو ا ا تراايلطهسا( تطبامزياوواوك جستا
اطب ت(و.ا31طب ت(جستاا وتو ا ا تراكوسااا(بةااغالةا(طلغاغععهسااكنباووا

جا( تطوبااهو اووجظ اموراتجاو(طاا وضولجاا ت ل(وعيا تف (و اا ووتو فا هوذااا وتوططا( ووو اC1 inhibitorااC1طاا وكو واونوط
فاكوساC1s اC1rوواخال ااالبتطسطاوما يل اا ا لماتجا(طاا  معةاا فبغ(ةااC4b2bغلراا تمك امراتك (واا و  عا

اC3bراا وضلك(واا ت ل(وعيا ا طوع( اطس جضوطةا لوكو وات معاغعةاطب ت(جستاضكب(ةااخبياتت  راتجظ( اتجا(طااا وك وا م
 C4bا-كوساه او علامراا مع  اا تس ر:ا
ا

Component Action 

H 

I 

C4-binding protein 

S protein 

 

C1 inactivator 

CD55 

Split C3bBb to C3b and Bb 

Split C3b to inactive fragments 

accelerate decay of C42 

Enhances the attachment of C5b67 to membrane 

Destroys C2 kinin 

Protects normal cell membranes 

Inhibits MAC Formation 
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CD59 

CD46 

Cofactor with factor I 

 

MAC = Membrane Attack Complex 
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 -: Complement Deficiencyالعوز في مكونات المتمم 
اج صامراوك جستاا وتو اا رالضو(واخل را وكتضب.(وكوات ض( امسالتاا 

االنقص الخمقي:
  عات اا كاماغواغ زاوك جستاا وتو اطضطباا   او اا  بان(ةامراا  ع(وعاووواا موسالتاا وبعو(ةفا لوعا موعاطو واهوذاا

ذااجا ا وجظوووست.ا غسعتووسا(كوو واهووC1ا  وو زالووعا(مووعتاموورااياوووواوك جووستاا وووتو اطوووسام(هووساا ونططووستااونوو اوتووططاا ووو
ا ج صاجستجاغواغع ااجتسجاا وك واا اللةامرااجتسموهاا اأوا(وت اأجتوسجاا ووتو اووما مو عاخلو اموراتبك(طوهاوووسا(م لوةا
ي(بامسغ ااخسو جاا ا(ت ااجتسجاا وتو ا  كوا(ت اتهعوةاطضبغةاا ا(ت اومااجتسمةفااجتسجاو اعاوعسعةا لووتو .ا تكو وا

ذ اا مس ةام  اا  س،و ااكنوباغبعوةا أللوسطستاا وبعو(ة. تك واجت(مةاا   زامراامعاا اط ضاوك جستاا وتو امراه
اج.C3ا مس ةااكنباخط بةاغجعوسا(ك واا ج صامراا وك واا نس ثاا
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ا-النقص المكتسب:
ا وووج صاا وكتضوووباغسعتوووسا(كووو واولوووسمطس،ا لو  وووعاتاا وجسغ(وووةاا وووعا،بةاموووراا وووع فاكووووساهووو اا موووس اموووراووووبضاا وووعؤ با

مووراا وبملووةااال  وورا لوووبضا ت وو عاا ووراتبك(زهووسااC3 اC2 اC4 اC1ا وووتو ااالموووبابيفا هووذااا وووبضا(تو(ووزاط لووةا
اا طط( رامرامس ةاا افسياوواا وبض.

ا وبعوووراا ولوووسط(واطوووج صاوك جوووستاا ووووتو اا تووورات وووو اموووراا وبملوووةااال  ووورا لوضووولجاا ت ل(وووعياغسعتوووس،اووووسا(ظهوووب وا
ط لووةاا وك جووستااالخ(ووبةا لوووتو اونوو ااغالوووستاوبعوو(ةاولووسمطةاألوووباضااالجضوومةاا باططووةفااوووساا وبعووراا ولووسط(و

فاط(جووووساا ولوووسط(واطوووج صاموووراNeisseriaم(ك جووو اامضسضووو(وا أللوووسطةاطمبن ووووةاا وووواC8ا ااC7ا ااC6ا ااC5ا وكووو وا
م(لوووسط واط لوووسطستال(م(وووةفا ا(عوووساا ولوووسط(واطوووج صاا   اوووو اا وجاوووطةا لوضووولجاا طوووع( ااC5 ا وكووو وااC3ا وكووو وا

ا وكتضوبا(كو واموراا  س وباوؤلوتام(وثاأجوهاووساأوا(وز  اا ضوطبامتورا( و عاا(ت بع وا اللسطستاا  (م(وةا.اا وج ص
اا وك واا اا وك جستاا جسللةاا راوضت (ستهساا طط( (ة.

 


