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الملخص
خلفية الدراسة :قرحة المعدة هي من األمراض الشائعة والخطيرة والتي تحدث نتيجة إختالل التوازن بين العوامل الدفاعية
( )defensive factorsالتيي تحيدث بشيطل عييعيي مليل المخياع ر واليروديتا،الندلن ر والعواميل ال يا ة ( aggressive
 )factorsملل حمض الهيد وكلو لك وأنزلم اليييسين المو،ود عادة في العصائر اله مية.
اهداف الدراسة :هدفت هذه الد ادة الى تقييم مستوى بروتينات المتمم  C3و  C4للمرضى المصابين بالقرحة المعدلية فيي
مدلنة بعقوبة في العراق..
المرضى والطرائق  :في هذه الحالة ،تم جمع ( )57عينة دم من المرضى الذين يعانون من قرحةة المعةدو و ( )32عينةة دم
من أفراد أصحاء تم اعتمادهم كمجموعة سيطرو واستمرت الدراسة خالل الفترو بين أكتوبر  2016ونيسان .2017
النتائج :وأظهرت النتائج أن هناك انخفاض في مستوى  C3في المرضى الذلن لعانون مين قرحية المعيدة بمعيدل (25.168
 )182.173 ±مقا نية ميم مجموعية السييطرة بمعيدل (dl/ mg )481.418 ± 501.565وو،يد هنياك أ تفياي فيي مسيتوى
 C4لييدى المرضييى الييذلن لعييانون ميين قرحيية المعييدة وكانييت بمعييدل ( mg/dl )91.252 ± 34.978مقا نيية مييم مجموعيية
السيطرة وبمعدل ( mg/dl )17.403 ± 7.493عند مستوى أحتمالية (.)P <0.001
االستنتاجات  :نستنتج من هذه الد ادة و،ود أنخفاض في مستوى بروتين المتمم اللالث C3وأ تفاي بروتين الميتمم الرابيم
C4بروتين المتمم للعب دو ا هاما في االدتجابة الموضعية لقرحة المعدة وأمراض الجهاز اله مي ,وو،ود خاللا العدالت
لؤدي إلى زلادة في إنتاج بروتين المتمم الرابعة  C4في المرضى الوديط الخلوي  IL-10أثره الفعال في تنظيم انتاج الميتمم
عامةً.
الكلمات المفتاحية : :بروتينات المتمم  C3 ,و  , C4قرحة المعدة.
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