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REFERATE GENERALE 2
SISTEMUL COMPLEMENT ŞI IMPLICAºIILE 

 SALE ÎN PATOLOGIE
Complement system and its pathological implications 
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REZUMAT
Sistemul complement este un ansamblu complex de proteine activabile în cascadă, cu rol important în 
distrugerea agenţilor patogeni, aparţinând imunităţii umorale împreună cu imunglobulinele. Activarea sa se 
face de obicei în prezenţa imunglobulinelor Ig G sau Ig M şi, în mare, există trei moduri de activare: pe calea 
clasică, alternă şi cea a lectinei fi xatoare de manoză. Indiferent de modalitatea de iniţiere a activării, rezultatul 
este identic, respectiv asamblarea unor proteine canal ce duc la pierderea de apă şi metaboliţi din celulă, 
urmată de liza acesteia. Defi cienţele diverselor fracţiuni ale complementului se soldează cu defi cienţe în 
apărarea imunologică, iar disfuncţia acestora are implicaţii, de asemenea, vaste în infl amaţie, anafi laxie, 
afecţiunile renale, respiratorii, reumatologice şi altele. Cercetări recente creditează complementul ca aliat de 
încredere în lupta contra cancerului.
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 ABSTRACT
Complement system is a complex group of cascade activated proteins with key role in destroying pathogenic 
agents and it is a part of humoral immunity along with immune globulins. The activation is usually achieved in the 
presence of immune globulins type Ig M or Ig G and there are three specifi c activation pathways: clasical pathway, 
alternate pathway and manose binding lectine pathway. No matter the activation pathway, the fi nal result is the 
same and it is dominated by the assembling of special channel type proteine polymere complexes through which 
water and metabolites leave the cell resulting cell lysis. Deffi ciency in certain complement fractions has 
consequences in immunologic defense and dysfunction of these fragments has numerous implications in 
infl ammation, anaphylaxis, kidney, respiratory and rheumatic diseases. Also some recent advances suggest that 
complement could be a reliable ally in cancer fi ght.
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INTRODUCERE

Sistemul complementului, denumit la început 
alexină, a fost descoperit în jurul anului 1900, când 
s-a constatat că este un sistem citolitic care lizează 
bacteriile şi eritrocitele învelite în anticorpi (1). 
Astăzi se cunoaşte că acesta conţine peste 30 de 
proteine diferite, care sunt sintetizate în fi cat şi 
circulă în sânge sub formă inactivă (2). Fracţiunile 
complementului au rol important în imunitatea 
nespecifi că a organismului, ele activându-se în 
cascadă, existând trei modalităţi de iniţiere a cas-
cadei enzimatice: calea clasică, denumită astfel 
întrucât a fost studiată peste o sută de ani şi a fost 

prima descoperită, calea alternativă şi calea lectinei 
fi xatoare de manoză, care este considerată de unii 
autori o formă mai particulară de activare alternativă, 
care însă împrumută caracteristici ale ambelor căi 
de activare, alternativă şi clasică (3). Defi cienţele 
de sinteză a diverşilor factori ai complementului 
sunt rare şi se asociază cu susceptibilitate crescută 
la infecţii şi boli autoimune. Defi citul primar genetic 
de fracţiuni ale complementului are în SUA o frec-
venţă de 0,03%, cel mai frecvent defi cit fi ind cel de 
fracţiune C2, cu un caz la 10.000 locuitori. Mai frec-
vente sunt însă defi citele secundare acute datorate 
infecţiilor şi bolilor cronice reumatologice şi 
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autoimune. Defi cienţele primare afectează toate 
rasele şi ambele sexe, cu excepţia defi citului de 
properidină, asociat cu o rată înaltă de mortalitate şi 
care se transmite X-linkat recesiv, afectând numai 
băieţii (4).

ACTIVAREA ŞI REGLAREA ACTIVITĂŢII 
COMPLEMENTULUI

Pentru activarea complementului pe cale clasică 
este nevoie de o moleculă de IgM sau două de IgG 
(5). În momentul unirii antigenului cu anticorpul, 
acesta din urmă îşi va schimba conformaţia struc tu-
rală, descoperind receptorul Fc pentru complement 
(6). Prima etapă este etapa de recunoaştere, în care 
e implicată fracţiunea C1, care e de fapt un complex 
trimolecular C1Q, C1R, C1S. Receptorul de comple-
ment (Fc) al imunoglobulinelor se fi xează la nivelul 
C1Q, astfel că C1R dobândeşte capacitatea de a ac-
ţiona asupra C1S pe care o clivează, iar clivată din 
complexul trimolecular C1, aceasta dobândeşte 
func ţie enzimatică de esterază, devenind activă (C1) 
(7). În etapa a doua, denumită etapa de activare 
enzimatică, C1 acţionează asupra lui C4, pe care-l 
cli vează într-un fragment cu greutate moleculară 
mică C4a, care rămâne în soluţie şi un fragment cu 
greutate moleculară mare, care se absoarbe în mem-
brana celulei ţintă (8). În prezenţa C4b şi a ionilor de 
calciu, C1 scindează fracţiunea C2, re zultând frag-
mentele C2a şi C2b. Se obţine astfel frac ţiunea C4b2a 
care este C3 convertaza şi care scindează fracţiunea 
C3 în fragmentele C3a cu funcţie de anafi latoxină, şi 
C3b care se absoarbe în membrană lângă celelalte 
fragmente cu greutate moleculară mică, rezultând 
C4b2a3b care este C5 convertaza (9). Acest complex 
acţionează asupra fracţiunii C5 scin dând-o în 
fragmentele C5a cu funcţie de anafi latoxină, şi C5b 
ce se fi xează în continuare pe membrană, dar e in-
stabilă, astfel că necesită ataşare imediată a 
fracţiunilor C6 şi C7 (10). Etapa a treia este etapa 
for mării complexului de atac la membrană, în care 
încetează scindările enzimatice şi au loc numai 
ataşări de membrana celulară. Complexul C5b67 ne-
cesită ataşarea lui C8 care iniţiază leziuni ale mem-
branei. Apoi se fi xează C9 care desăvârşeşte aceste 
leziuni prin formarea unui polimer alcătuit din 6 
molecule de C9 şi asamblat sub forma unor canale 
ce străbat întreaga membrană, prin care ies şi intră 
metaboliţi în celulă, ducând la liza acesteia (11). 
Activarea complementului pe cale alternativă în-
cepe de la C3b, nu implică complexele imune, fi ind 
de terminată de alţi factori de activare; rezultatul 
însă este acelaşi, liza celulei (9). Cascada comple-
mentului poate fi  iniţiată alternativ de către 

endotoxina bacteriilor gram negative, polizaharidul 
capsular pneumococic, polizaharidul din levuri, 
acizii teichoici din peretele celular al bacteriilor 
gram pozitive, proteaze tisulare, enzime lisosomale, 
agregate de IgA şi IgE ce nu au receptori pentru 
complement la nivelul fragmentului Fc, veninul de 
şarpe etc. (4). La activare mai participă o serie de 
factori: factorul B, o proteină serică ce este activată 
de esteraza D (factor D), factorul P (properidina) 
etc. Se începe de la fragmentul C3b, apărut fi e din 
calea clasică, fi e format în organism sub acţiunea 
unor proteaze ce scindează permanent C3 în C3b 
(foarte instabil) şi C3a . C3b se fi xează pe un activator, 
devine stabil şi i se poate adăuga factorul B seric, 
formându-se complexul C3bB, care în prezenţa 
ionilor de magneziu şi sub acţiunea factorului D, 
este scindat în C3bBb care nu este altceva decât C3 
convertaza căii alternative, descompunând C3 în 
C3a şi C3b (12,13). Această convertază e foarte in-
stabilă şi, pentru a fi  stabilizată, i se adaugă pro-
peridina (factorul P) care e tot o C3 convertază, însă 
stabilă, scindând C3 în C3a şi C3b. Astfel, acestei 
con vertaze (C3bBbP) i se adaugă un număr mare de 
fragmente C3b formându-se C5 convertaza (4).

C2bB + Mg2+ + fD

      C3a
 C3bBb C3
      C3b
 + fP
      C3a 
 C3bBbP C3
      C3b

          C5a
 C3bBbP(3b)n C5
          C5b 

FIGURA 1. Activarea complementului pe cale 
alternativă (4)

Lectina fi xatoare de manoză (MBL) este o pro-
teină de fază acută, sintetizată de fi cat, care se leagă 
de manoză sau resturile N-acetil glucozaminice ac-
tivând complementul independent de complexele 
antigen-anticorp cu ajutorul proteazelor MASP 1 şi 
MASP 2. MASP 1 poate cliva în mod direct frac-
ţiunea C3. MBL are o înaltă omologie structurală cu 
C1Q, putându-se lega de C1R şi C1S cu activarea C4 şi 
C2 (m14). În reglarea activităţii complementului in-
tervin factori celulari şi plasmatici alături de insta-
bilitatea anumitor componente ale sale (15). Inhi-
bitorul C1 (C1INH) reglează calea clasică prin 
le  garea şi inactivarea C1R şi C1S, iar proteina ligand 

 

 

  

 

 

 



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LIX, NR. 1, An 2012 13

a C4 (C4BP) dezasamblează complexul C4b2a (16). 
Factorul I clivează C3b şi C4b, inactivând aceste 
frag mente şi preîntâmpinând fi xarea lor subsec-
ventă. Factorul H duce la conversia C3b la forma 
inactivă (iC3b) de către factorul I şi îndepărtează 
fragmentul Bb de pe complexul C3bBb, intervenind 
în reglarea căii alternative. Activarea complemen-
tului este urmată de o serie de efecte citocide, pro-
infl amatorii, anafi lactice, opsonizante, chemotac-
tice, antivirale, creşterea permeabilităţii vasculare, 
solubilizarea complexelor antigen-anticorp cu fa-
cilitarea epurării acestora (17). 

IMPLICAŢII CLINICE

Defi citul primar de C1, C4, C2 implicaţi în acti-
varea pe cale clasică este moştenit autosomal re-
cesiv, împiedică activarea în cascadă pe calea cla-
sică şi se asociază cu boala complexelor imune, 
LES şi infecţii pneumococice (18). Defi citul de C3 
este, de asemenea, transmis autosomal recesiv, este 
mult mai rar, însă infecţiile apărute secundar acestui 
defect sunt mult mai severe întrucât este impietată 
atât activarea clasică, cât şi cea alternativă (19). 
De  fi citele primare de C5, C6, C7, C8, C9 (componente 
tar dive) sunt transmise tot după model autosomal 
recesiv şi au ca rezultat apariţia infecţiilor bacteriene 
în special cu Neisserii (18). Defi citul de properidină 
se transmite X-linkat recesiv, iar până acum toţi 
pacienţii raportaţi au fost băieţi cu meningită ful-
minantă şi, alături de defi citele de factor B şi D, 
duce la apariţia infecţiilor severe fulminante cu 
Neisserii, având o mortalitate ridicată (19). Defi -
citele căii MBL duc la apariţia infecţiilor recurente 
şi a ac celerării evoluţiei  poliartritei reumatoide 
(PAR) şi a lupusului eritematos sistemic (LES), iar 
defi citele de C3, factor H şi I predispun la infecţii 
bacteriene (20).

Defi citul de C1, C4 şi C2 este puternic asociat cu 
bolile de colagen, în special LES, în defi citul de C1 
apare LES şi glomerulonefrită, la cei cu LES şi 
glomerulonefrită fi ind prezente în sânge titruri 
înalte de ATC – anti C1Q (21). Defi citul de C4 e rar. 
Fracţiunea C4 e codată de două gene C4B şi C4A, 
ambele cu polimorfi sm înalt, aproape toţi cei cu de-
fi cit de C4 având LES cu sau fără glomerulonefrită 
(22). Defi citul de C2 este asociat cu afecţiuni imu-
nologice cutanate, articulare, renale şi, oca zional, 
cu infecţii recurente. Defi citul de C3 este rar. Când 
este prezent însă, nu se poate forma complexul de 
atac la membrană (MAC), astfel că funcţia che-
motactică şi bactericidă a cascadei complementului 
este nulă, apărând infecţii recurente, în special cu 
bacterii gram negative, meningococi şi pneumococi 

(23). Pot apărea de asemenea, boli autoimune, vas-
culite şi glomerulonefrită membranoproli ferativă. 
Defi citul de properdină creşte riscul de infecţii cu 
bacterii incapsulate: meningococ, pneumococ, 
Haemo phillus. Infecţiile recurente sunt rare, în-
trucât calea clasică funcţionează normal după ce 
s-au sintetizat anticorpi specifi ci (21).

În literatură s-au atestat doar 6 cazuri de bolnavi 
cu defi cit de factor D, printre care un băiat de 6 zile 
cu defi cit complet de factor D şi funcţie scăzută a 
factorului B, care a decedat prin septicemie pneu-
mococică şi meningită (24). Se apreciază că ad-
ministrarea de factor D purifi cat corectează func-
ţionalitatea căii alternative şi nivelurile serice de 
factor D (25).

Defi citele de C5, C6, C7, C8 şi C9 duc la im po-
sibilitatea formării complexului de atac la mem-
brană, pacienţii fi ind susceptibili la infecţii recurente 
cu piogeni, tipic meningită meningococică sau 
infecţie gonococică extragenitală, însă cei cu defi cit 
izolat de C9 reuşesc să inactiveze Neisseria, dar 
foarte lent (26).

Defi citul de C1INH duce la apariţia episoadelor 
recurente de angioedem, prin activare exagerată cu 
sinteză crescută de anafi latoxine (25). 

Defi citele căii MBL trebuie luate în considerare 
mai ales în cazul nou-născuţilor şi copiilor cu 
infecţii recurente şi al celor care „răcesc uşor“. Pot 
apărea, de asemenea, infecţii cu Pseudomonas aeru-
ginosa şi Burkholderia cepacia (26).

Factorul nefritic C3 este un autoanticorp îm-
potriva C3 convertazei C3bBb şi este asociat cu glo-
merulonefrita mezangiocapilară şi lipodistrofi i, re-
zultanta fi ind o activare cvasipermanentă a 
frag   mentului C3, cu depunerea sa în membrana ba-
zală glomerulară, mezangiu şi alte organe şi struc-
turi. Defi citul de factor H este asociat mai ales cu 
glo merulonefrita membranoproliferativă (GNMP) şi 
sindrom hemolitic uremic (SHU) (27).

Rolul sistemului complement în apărarea anti-
tumorală a fost neglijat o bună perioadă de timp, în 
care accentul s-a pus în principal pe imunitatea me-
diată celular în răspunsul imun împotriva neo-
plaziilor, însă odată cu introducerea în practica on-
cologică a imunoterapiei antitumorale acesta capătă 
din ce în ce mai multe valenţe (28). Datorită faptului 
că este format din molecule solubile, complementul 
are un avantaj marcant în apărarea antitumorală, 
întrucât poate ajunge facil în proximitatea şi în 
interiorul masei tumorale; în plus, aparţine primei 
linii de apărare imunologică, astfel încât fragmentele 
complementului sunt sintetizate chiar local de către 
macrofage, fi broblaste şi celule endoteliale (29). 
Complementul poate distruge celulele tumorale 
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prin formarea complexului de atac la membrană, 
dar şi prin depunerea de fragmente C3b la nivelul 
ţintei şi astfel aceste fragmente sunt legate de re-
ceptorii pentru C1 şi C3 (CR1 şi CR3) exprimate pe 
suprafaţa leucocitelor (30). Totodată, cuplarea frag-
mentelor de complement cu anticorpi mono clo nali 
himerici sau umani direcţionaţi împotriva anti-
genelor tumorale poate creşte atât citotoxicitatea 
complementului, cât şi precizia legării anticorpilor 
monoclonali (31). O serie de studii au demonstrat 
rolul clasei m de proteine reglatoare ale comple-
mentului (mCRP) exprimate de către celulele tu-
morale în tentativa de a se proteja de injuria com-
plement mediată (28). Antigenele CD 55 şi CD46 
exprimate de către celulele tumorale umane par a 
avea un rol asemănător, CD 55 fi ind identifi cat la 
niveluri crecute în cancerul de colon şi fi ind creditat 
a indica un prognostic sumbru (32). CD 46 a fost 
găsit la concentraţii invers proporţionale cu nivelu-
rile depozitelor de C3 din cancerul renal şi de col 
uterin, iar leucocitele periferice izolate de la pacien-
ţii cu leu cemie limfatică cronică (LLC) care nu au 
răspuns la tratamentul cu anticorpi monoclonali 
împotriva CD20 (Rituximab) au răspuns favorabil 
după ne utra lizarea CD 55 şi CD 59, răspuns care nu 
se întâlnea şi la cei sensibili la Rituximab (33, 34). 
În plus, nivelurile serice crescute de CD59 în LLC 

nu au putut fi  epurate satisfăcător de către terapia 
cu Rituximab, dar efi cienţa cleareance-ului lor a 
fost crescută prin cuplarea anticorpilor monoclonali 
împotriva CD59 cu fragmente C3 ale comple men-
tului. Imunoterapia antitumorală pare să fi e îmbu-
nătăţită de neutralizarea mCRP, prin creşterea ca-
pacităţii anticorpilor de a activa complementul şi 
de a reduce funcţia mCRP, iar celula tumorală de-
vine mult mai susceptibilă la liza indusă de com-
ple ment după îndepărtarea enzimatică cu fosfoli-
paza C a resturilor fosforilate ale CD55 şi CD59 
(35). Pentru cancerul de sân şi prostată s-a reuşit 
recent reducerea expresiei pe suprafaţa celulelor a 
acestor antigene, urmată de creşterea capacităţii li-
tice a com plementului seric (36). 

CONCLUZII

Sistemul complement are un rol esenţial în 
apărarea antiinfecţioasă şi în reglarea funcţiei 
imune. Disfuncţionalităţile atât în sensul diminuării 
sau inactivării anumitor fracţiuni, cât şi în sensul 
augmentării anumitor complexe enzimatice supra-
moleculare din cadrul sistemului complement au 
implicaţii patogenetice în defi citele imune şi diferite 
afecţiuni de natură autoimună. 
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