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  کمپلمان

 ّبی ولی ایي ػیؼتن چیؼتٍیظگی

پشٍتیئي ػشهی ٍ ػلَلی ثَدُ ٍ هؼئَل  25-35ایي ػیؼتن یه ثبصٍی دفبٓی ّوَسال غیشاختلبكی ػشهی اػت وِ ؿبهل 

ػیتَلیض آًتی طًْبی خبسج ػلَلی ٍ ػلَلْبی داسای آًتی طًْبی غـبیی ثیگبًِ اػت. اغلت پشٍتئیي ّبی ایي ػیؼتن سد حبلت 

( سٍی آًتی طى ؿؼتِ ٍپلیوش Cهی ثبؿٌذ. ٍلتی ایي اجضاء فٔبل ؿذًذ ) گلَثَلیي Bًشهبل دس ػشم ثِ فشم غیش فٔبل ثَدُ ٍ 

 ؿذُ ٍ آًْب تخشیت هی وٌٌذ. 

پشٍتیئي ّبی ایي ػیؼتن حؼبع ثِ حشاست ثَدُ ٍ غیش اختلبكی آًتی طى هی ثبؿٌذ. هْوتشیي هٌجْ ایي اجضاء هبوشٍفبطّبی 

  ّب هی ثبؿٌذ. ش( ػلوجذ )وَپف

 پلوبىٍیظگی ّبی هؼیشّبی فٔبلیت وو

 ّبی ثؼیبس هتفبٍتی هی تَاى ایي ػِ هؼیش سا ًضدیه ًوبیذ.لوبى داسای ػِ هؼیش خبف اػت وِ هحشنووپ

 ایي ػِ هؼیش ٓجبستٌذ اص :

 هؼیش والػیه: هؼیش اكلی -1

 هؼیش التشاًبتیَ: هؼیش تٌبٍثی، هؼیش فشٓی، هؼیش هیبى ثش -2

 هؼیش لىتیي -3

 هؼیش والػیه  -1

ؿٌبختِ اًذ اهب ایي هؼیشداسای هحشن فشاٍاًی ثَدُ ٍ ثِ ساحتی فٔبل هی  Abاگشچِ اوثش ایي هؼیش سا ثب هحشن خَى یٌٔی 

 ؿَد. 

 ؿٌبختِ ؿذُ تشیي هحشن ایي هؼیش، آًتی ثبدی اػت. 

Igm  ٍCRP  دٍ هحشن ثؼیبس لَی هؼیش والػیه هی ثبؿٌذ. ایي هؼیش اگش ثَاػيCRP ( فٔبل ؿَد غبلجبً فبص المبییlag 

phase ًذاسد صیشا )crp  .ؿبخق ػشهی فبص حبد ٓفًَت اػت 

 تحشیه هؼیش والػیه CRp   فبص حبد 

 فبص اػت.  Lagتحشیه ؿَد تمشیجبً یه ّفتِ ثٔذ فٔبل ؿذ ٍ داسای  Abٍ ثٔذ اص تَلیذ  Agاگش هؼیش والػیه ثذًجبل ٍسٍد 

 تٌِین ػیؼتن ووپلوبى 

 تٌِین وٌٌذگبى فبص ػشهی ووپلوبى 

 

 تٌِین هْبسوٌٌذگبى فبص ػشهی ووپلوبى 

1- c1INH  هْبس وٌٌذُ هَلىَل(C1 )  هْبس 

 H  وَفبوتَسّب  -2

 (c4 binding protein) C4BP                 

 ٍیتشًٍىتیي( )s  پشٍتئیي -3

 ( sP40-40والػتشیي ) -4

 آة  -5

6- LDL 

7- N  ُ( آًبفیالتَوؼیيوشثَوؼی پپتیذاص )غیشفٔبل وٌٌذ 

 I فبوتَس -8

 J فبوتَس -9
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 تٌِین وٌٌذگبى فبص غـبیی 

1- (CD55) DAF  فبوتَستؼشیْ صٍال 

2- MIRL(CD59 پشٍتىتیي فبوتَس هْبس وٌٌذُ لیض ٍاوٌـی ) 

3- (CD46) MCP  .پشٍتئیي وَفبوتَسی غـب 

4- (C8bp) HRF  فبوتَس هحذٍدیت ّوَي 

 ػیبلیه اػیذ -5

6- DECORIN  )هبتشیىؼی اػت( 

7- (CD35)CR1  ُ1گیشًذُ ووپلوبى ؿوبس  

 

1- C1INH  :C1Inhibitor 

  C1r  ٍC1s یه پشٍتئیي ػشهی اػت وِ خبكیت آًضیوی ًذاسد ثلىِ ثب اتلبل ثِ ٍ

 serinاػت ) serpinاص خبًَادُ پشٍتئیي ّبی  C1INHجذا وشد. ٍ هؼیش والػیه سا غیش فٔبل هی وٌذ.  c1qآًْب سا اص 

proteases inhibition  )C1INH  ٓالٍُ ثش هْبس هؼیش والػیه هی تَاًذ هؼیش أًمبدی ٍ هؼیش ویٌیي سا ًیض غیش فٔبل

 وٌذ. 

سا وٌذُ ٍ اص خَد جذا  C1INHثٌَس غیشفٔبل ؿذُ. ٍ  c1rثِ  c1INHلیهَلىَ 4آتمبد ثش ایي اػت وِ دس حبلت ًشهبل دٍ الی 

 C1rثب اتلبل وٍَالًؼی ثِ  C1INHسا لیض وٌذ.دس ثشگـت هجذداً  Agهی وٌٌذ. دس ایي فبكلِ هؼیش والػیه ٍلت داسد وِ 

ٍC1S  چؼجیذُ ٍ اًْب سا اصc1q  جذا وشدُ ٍ دس ًْبیت ووپلىغC1r ٍC1s  ٍC1INH  تَػي ًحبل اص خَى پبوؼبصی هی

 ؿَد. 

 اػت.  c1ّفت ثشاثش  C1INHغلِت 

C1INH ( اص سًٍذ اتَاوتیَؿیيouto activation یب اتَوبلیض)c1 وٌذ. اگش جلَگیشی هیC1INH  .ًجبؿذ 

 طى دس ثذى فٔبل ؿذُ ٍ ثیوبسی آًظیَادم اسثی ایجبد هی ؿَد. هؼیش والػیه حتی ثذٍى ٍجَد آًتی

C1INH .یه تٌِیوی وٌٌذُ هْبسی هؼیش والػیه دس ػشم اػت 

 : Hوَفبوتَس 

سا تجضیِ هی وٌذ. دس ٍالْ  C3bاص  یذ صًجیشُ حدسػِ ًب Iآًْب سا آهبدُ تجضیِ تَػي فبوتَس  C3bثب اتلبل ثِ  Hپشٍتئیي 

H  هْبس وٌٌذُ هؼیش التشًبیتَ اػت. فبوتَسH  ٓالٍُ ثش ٓولىشد ػشهی دس ػٌح ػلَل ًیض داسای ٓولىشد اػت صیشاH  ٓالٍُ ثش

 Bbػیبلیه ػلَلْبی خَدهبى چؼجیذُ ٍ هبًْ اتلبل  اػیذثِ  Hٓولىشد ػشهی دس ػٌح ػلَل ًیض داسای ٓولىشد اػت صیشا 

 یه آًضین هْبسی اػت. Iهی ؿَد. آًضین  BbC3bؿذُ ٍ ّوچٌیي ٓبهل تجضیِ  C3bثِ 

 Iآًضین 

یه آًضین ّویـِ فٔبل اػت یٌٔی ثلَست پشٍآًضین ًیؼت. ٓولىشد هْبسی ایي آًضین ٍاثؼتِ ثِ اتلبل ػَثؼتشا ثِ یه 

 دٍ دػتِ اًذ. Iوَفبوتَس اػت. وَفبوتَسّبی آًضین 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nokhbegaan.com/
http://www.nokhbegaan.com/


  مرکس تخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان

 Page 6 پیگرد قانونی دارد . استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری

www.nokhbegaan.com     65732227390-66090966-66090961-901 

 
              H 

 وَفبوتَسّبی ػشهی  -1

              C4bBp 
 

              MCP 
 وَفبوتَسّبی غـبیی -2

                CR1 

 

 : دٍ جضء سا هْبس هی وٌذ:jفبوتَس 

 C1هْبس -1

 آلتشًبیتَ C3 convertaseهْبس -2

C4bp: 

 اػت. C4bیه پشٍتئیي ػشهی ثؼیبس ػٌگیي ٍ ٌٓىجَتی ؿىل ثب ّفت ثبصٍ اػت وِ لیگبًذ 

 اػت. Iٍاثؼتِ ثِ آًضین  C4bpٓول وشد 

C4b  هی تَاًذ هؼیش والػیه سا فٔبل وٌذ ٍ اپؼًَیي ّن ّؼت اهبic4b  فمي اپؼًَیي اػت ٍ هؼیش والػیه سا ًوی تَاًذ

 هْبس وٌٌذُ هؼیش والػیه اػت. C4bpفٔبل وٌذ. 

Pros ٍیتشًٍىتیي 

آًشا اص ًفَر ثِ داخل غـبء هٌْ  C5b67ثب اتلبل ثِ  prosاػت. ایي  C5b67یه پشٍتئیي ػشهی اػت وِ لیگبًِ آى غبلجب 

اهبفِ  C8  ٍC9اداهِ یبثذ یٌٔی  C5b67وشدُ ٍ آًشا ثلَست هحلَل ػشهی دس هی آٍسد. الجتِ دس ػشم هی تَاًذ وبهل ؿذى 

هحلَل هی ػبصد ٍ  MACیه  prosهی چؼجذ. دس ٍالْ  C5b6  ،C5b67  ،C5b678ثِ  prosؿًَذ. اهشٍصُ هی گَیٌذ 

 ْبس هی وٌذ.هؼیش ػیتَالیتیه سا ه

 ٓول هی وٌذ. prosهـبثِ  LDLٍ ًیض والػتشیي 

 (H2oآة )

C3  ،C3b ،C4b  هیىشٍ ثبًیِ  60َاػتشی ثَدُ وِ ایي پیًَذ ثؼیبس ٓاللوٌذ ثِ ٍاوٌؾ ثب آة اػت. دس ٓشم تیداسای پیًَذ

ثِ آًتی طى ثچؼیٌذ تب  s.6 C3b  ٍC4bایي اجضاء ثب آة ٍاسد ٍاوٌؾ ؿذُ ٍ ّیذسٍلیض هی ؿًَذ. لزا ثبیذ لجل اص ایي 

 ّیذسٍلیض ًـًَذ. 

سا ّیذسٍلیض وشدُ ٍ ایي دٍ جضء دیگش ًوی تَاًٌذ هؼیش والػیه ٍ التشًبلتَ سا تضدیه وٌٌذ ثلىِ فمي  C3b  ٍC4bآة 

 اپؼًَیي اًذ.

اتلبل ثش  Bهی ؿَد ٍ دس ایي حبلت ثب فبوتَس  C3bثَاػٌِ ّیذسٍلیض ثب آة ؿىل فوبیی اؽ تغییش وشدُ ٍ ؿجیِ  C3الجتِ 

 لشاس وشدُ تب هؼیش التشًبیتَ سا ًضدیه وٌذ.

پیًَذ  C3i  ٍC3iBb(. چَى C3iBbوٌَستبص ّیذسٍلیضی ػشهی  C3ّن ثٌَس آصاد دس ػشم اػت ّن دس  C3iپغ 

 ًبتَاى ّؼتٌذ. Agتیَاػتشؿبى ّیذسٍلیض ؿذُ لزا اص اتلبل وٍَالًؼی ثِ ػٌح 

LDLپَپشٍتئیي ثب داًؼیتِ پبئیي(: )لی 

 خَى همذاسی اص ووپلىغ ّبی DL Lهی ثبؿذ. دس حبلت ًشهبل  LDLّیذسٍفَة ثَدُ ٍ ٓاللوٌذ ثِ ًفَر ثِ  C7هَلىَل 

MAC  وٌٌذُ ؿذُ اصAg  سا اص خَى جوْ آٍسی وشدُ ٍ اص اتلبل آًْب ثِ ػلَالی ثذى جلَگیشی هی وٌذ اهب اگشLDL  خیلی

 C7( LDLسٍی  MACؿؼتِ ٍ ٓفًَت هضهي هی ؿَد. ) سػَة  LDLهؼیش ػبلیتَالیتیه سٍی ثبال ثبؿِ همذاسی اص 

 اػت.  Agسٍی  MACلیپَفیل اػت ٍ یه لٌگش ثشای اجضاء 
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N  :وشثَوؼی پپتیذاصNCP 

-disثشداؿتِ ٍ آًْب سا  یه آًضین ػشهی غیش فٔبل وٌٌذُ آًبفیالتَوؼیي ّب هی ثبؿذ وِ هی تَاًذ آسطًیي اًتْبیی سا اص سؿتِ 

Arg  .هی وٌذC5a  ٌِ( لزا 20دٍ تب آسطًیي داسد وِ یىی اص آًْب ثشداؿتِ ؿذ. اهب یىی دیگش ثبلی هبًذ )دس هَلٔیت اػیذ آهی

C5adisArg  حتی ثذٍى یهArg  حفَ هی وٌذ.10ثبص لذست ووَتبوؼی ٍ آًبفیالتَوؼیٌی خَد سا تب % 

 فشهَل

یه هْبس وٌٌذُ التْبثی اػت ٍ آًبفیالتَوؼیي ّب سا غیش فٔبل وشد ٍ ٓبهل فشٍوؾ ؿذى التْبة  NCpی تَاى گفت لزا ه

 ووپلوبًی هی ؿَد. 

Ncp یض هَثش اػت. ٔبل وشدى ثشادی ویٌیي ًدس غیش فC5a  ٍC5adisArg  ِلذست اتلبل ثC5aR .سا داسًذ 

 هْبسوٌٌذُ غـبیی 

 
DAf 

1- CD55  فبوتَس تؼشیْ صٍال : 

Decay accelerating factor 
هی ثبؿذ وِ   RBCاػپشم، جفت،  ثِ اهبفِ یپشٍتئیٌی هًََهش ثب اًتـبس ثؼیبس ٍػیْ سٍی ػٌح اغلت ػلَالی ّؼتِ داس 

 ثِ دٍ ؿىل ٓول هی وٌذ.  CD55ًمؾ هْبس وٌٌذُ هؼیش والػیه ٍالتشًبتیَسا داسد. 

 C5ٍ هتٔبلجبً وٌَستبص  C3هٌْ وشدُ ٍ اجبصُ تـىیل وٌَستبص  Bb  ٍC2aآًْب سا اص اتلبل ثِ  C3b  ٍc4bثب اتلبل ثِ  -1

 سا ًوی دّذ. یٌٔی دس ایي حبلت ثٌَس سلبثتی ٓول هی وٌذ. 

)ّوَگلَثیٌَسی حولِ ای  pnHهٌجش ثِ ثیوبسی  CD55. ًمق  Iوٌَستبص ثذٍى ووه آًضین  C5وٌَستبص ٍ  C3تجضیِ  -2

 )گلیىَصیل فیفبتیذیل ایٌَصیتَل( ثِ غـبء ٍكل اػت.  Gpiِ لٌگش ثَاػٌ CD55ؿجبًِ( 

MIRL CD59  پشٍتىتیي . membrane inhibition reactive lysis  لَیتشیي هْبسوٌٌذُ ػلَلی ٓولیبت ثشای هْبس

 inhibitوی ؿَد ًوبهل  MACجلَگیشی وشدُ لزا  C9، اص پلیوشیضاػیَى C9ثب اتلبل ثِ  CD59هؼیش پبیبًی اػت ٍ 

Mac formation  ْدس ٍال .CD59  هْبسوٌٌذُ ػتَلیض ثبC9  اػت. اص لحبٍ لذست هْبسی هی تَاى گفت 

CD59>CD55>CD46 

 اػت.  Gpiداسای لٌگش غـبیی  CD59ثب ؿذت ثیـتش ثشٍص هی یبثذ.  PNHًیض ثیوبسی  cD59دس كَست ًمق 

 ُ اػت. هحلَل دس دسهبى چٌیي ثیوبسی پیـٌْبد ؿذ CD59اػتفبدُ اص 
MCP.CD46  

CD46  ًیض یه پشٍتئیي غـبیی اػت وِ ثٌَٔاى وَفبوتَس ثشای آًضینI  هی تَاًذ ثٌَس سلبثتی ثبBb, C2a  ًْٓول وشدُ ٍ هب

 ؿَد.  C5,C3ًوی تَاًذ ثبٓث تجضیِ وٌَستبصّبی  Mcpوٌَستبص ؿَد.  C5,C3تـىیل 

HRF  :C8bp  ِپشٍتئیي اتلبلی ثC8 

ٍ اًجبم ػیتَلیض جلَگیشی  MACجلَگیشی وشدُ ٍ دس ٍالْ اص وبهل ؿذى  C7اص اتلبل آى ثِ   C8 ایي هَلىَل ثب اتلبل ثِ 

 .   inhibit MAC Formationهی وٌذ 

گیشًذُ  MCPداسد.  MIRLیب  CD59ؿجیِ ٓولىشد ّوِ هتلل ًوی ؿَد.  C9هتلل ًـَد پغ ثِ دًجبل آى  C8ٍلتی 

 ٍیشٍع ػشخه اػت.

 

CR1:CD35 

Cr1  ِگیشًذُ اپؼًَیي اػت یٌٔی هی تَاًذ ثic3b<c3b  ٍ ic4b<c4b .اهب ثِ هتلل ؿَد(c3b  .ثیـتش هتلل هی گشدد

c4b<c3b) CR1  ِثب اتلبل ثC3b  ٍC4b  ثٌَٔاى وَفبوتَس ثشایI   ِثَدُ ٍ هٌجش ثِ تجضیC3b  ٍC4b  .هی ؿَدCR1 

 هی ؿَد.  C5,C3ّوچٌیي ٓبهل تجضیِ هؼتمین وٌَستبص ّبی 

  Jفبوتَس 
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 تَػي  C3یه پشٍتئیي ػشهی اػت وِ اص تجضیِ  

C3 ٌَوٌذ ٍ ّوچٌیي اص تـىیل هَلىَل وبهل ستبص هؼیش التشًبلیتَ جلَگیشی هیوc1 وٌذ. جلَگیشی هی 

 ٍیظگی اجضاء ووپلوبى 

دووپلوبًِ ؿَد. دووپلوبًِ هیؿذ ٍ ػشم  دًبتَسُثبؿٌذ وِ دس اثش حشاست گلَثَلیي حؼبع ثِ حشاست هی اجضء ووپالى 

  .ؿذى ػشم ثِ دٍ سٍؽ اػت

 دلیمِ  10دسجِ ثِ هذت  63سٍؽ تْبجوی:  -1

 دسجِ ًیوِ ػبٓت 56سٍؽ غیش تْبجوی:  -2

اكَال اص سٍؽ دٍم ثشای حزف ووپلوبى ػشم اػتفبدُ هی ؿَد ثشای تؼت ّبیی وِ اػبع آًْب ّوَلیض اػت الصم ووپلوبى خَد 

ّب ثٔلت  Abؿذى،  دووپلوبًَِد. هی تَاى ووپلوبى خَوچِ سا ثِ جبی ووپلوبى ػشم اػتفبدُ وذ. دس ًَل ؿ دووپلوبًِػشم 

 همبٍهت ثیـتش ثِ حشاست دًبتَسُ ًوی ؿًَذ. 

ثٔلت ػٌگیي ثَدى ٍ داؿتي ثبًِ ّبی دی ػَلفیذ. ثیـتش، همبٍهت ثیـتشی ثِ حشاست داسًذ.  C1,C4 دس ثیي اجضاء ووپلوبى 

 جضء گبهب گلَثَلیي ّب ّؼتٌذ.  C1q,C8ووپلوبى دس ثیي اجضاء 

 یت ّبی وجذ ًیض هی تَاًذ اجضاء ووپبى ثؼبصًذ ضاء ووپلوبى اًذ. ّپبتَػّبی وجذ اص هْوتشیي هٌبثْ تَلیذ اج وَپفش 

  ػبیتَوبیي ّبی التْبثی هثلIL6, TNF, IL1  هی تَاًٌذ تَلیذ اجضاء ووپبى سا تـذیذ وٌٌذ 

  بچیض غلِت ووپبى افضایؾ یبفتِ اهب ثب هضهي ؿذى ٓفًَت ٍ افضایؾ هلشف اجضاء غلِت همذاس ًدس اثتذای ٓفًَت حبد

، ؿبّذ افضایؾ چـوگیش اجضاء ووپبى دس ًَل ٓفًَت  Abآًْب ون هی ؿَد. ثٌَس ولی دس همبیؼِ ثب افضایؾ غلِت 

 ًیؼتن. 

  اجضاء ووپلوبى هًََهش(C2.c9) –B-D 

  دی هش(c3,C5) تشیوش C8 (C4) هَلت( ی هشC1, MBL هی ثبؿٌذ ) 

  غلجب اجضاء اص ػِ سؿتِ تَلیذ ؿذُ اًذ وِ ؿبهل&   ِهی ثبؿٌذ. یٌٔی سؿت .ػٌگیي تشیي سؿتِ اػت 

  ِسؿت  دسc3  ٍc4  .داسای یه پیًَذ تیَاػتشی داخلی اػت 

  ایي پیًَذ تیَاػتش دسc3  ْثؼیبس ٓاللوٌذ ثِ ّیذسٍلیض ثب آة داسد دس ٍالc3  َّیذسٍلیض ؿذُ هی تَاًذ هؼیش اػتشالتشًبتی

داسای پیًَذ تیَاػتش هی ثبؿٌذ ٍ اگش دس ایي حبلت ثب آة  ٍاوٌؾ دٌّذ غیش فٔبل ؿذُ ٍ  C3b ٍc4bسا تحشیه وٌذ. 

 ًوی تَاًٌذ هٌجش ثِ تحشیه هؼیش ؿًَذ. 

C3b +H2O  ic3b (inactive c3b) 

C4b+H2O  ic4b (inactive c4b) 

C3+H2O c3i    َتحشیه هؼیشالتش ًبتی 

 اجضاء ووپلوبى ٍلتی تَػي آًضین ّب تجضیِ هی ؿًَذ ثِ دٍ لؼوت تجذیل هی ؿًَذ 

 c5b. c2a .c3b .c4bجضء ثضسي  -1

   c5a. c2b. c3a. c4aجضء وَچه  -2

 سا جضء ثضسي هی داًٌذ c2bسا جضء وَچه ٍ c2aثٔوی هٌبثْ 

  آیٌذ ٍ ٓالهتدس هیٍلتی اجضاء ووپلوبى تجضیِ ؿذًذ ثِ فشم فٔبل  c- گیشًذهی C2aBbC1rC1S   

  اًذ پیًَذ ّبی دی ػَلفیذ ثْن ٍكل ؿذُسؿتِ ّب تَػي 

  ِسؿت  هؼئَل اغلت ٍُبیف ثیَلَطیه ووپلوبى اػت 

  ایي سؿتِ تحت اثش ػشیي( اػتشاصّب تجضیِ ؿذُ ٍ یه تىِ وَچه آى ثٌبم آًبفیالتَوؼیيc4a. c3a. c5aجذا هی )-

 ؿَد. 
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 یه تىِ اص سؿتِ  ّبآًبفیالتَوؼیي  .هی ثبؿٌذ 

  آًضین ّبیI, Bb, c2a  ِسؿت  سا تجضیِ هی وٌٌذ 

 ِسؿت  هؼئَل ایجبد التْبة ووپلوبى اػت 

  اجضاء ووپلوبى غبلجبً فبلذ ػبختوبى چْبسم ّؼتٌذ 

  ً3اجضاء ووپلوبى ػشم تمشیجبmg/ML   غلِت داسًذ یٌٔیIgG  ِ12وmg/ML  ثشاثش ووپلوبى غلِت ػشهی داسد.  4داسد 

 حشن تجضیِ ؿذُ ٍ یه لٌِٔ ثؼیبسی اص اجضاء ووپلوبى ثلَست صایوَطى )پشٍآًضین( هی ثبؿٌذ. یٌٔی تَػي یه ه

 آًضیوی اص آًْب خبسج هی ؿَد. 

  ٓول وشد ثؼیبسی اص اجضاء ووپلوبى ٍاثؼتِ ثِ تغییش ؿىل فوبیی آًْبػت. یٌٔی ثَاػٌِ اتلبل آًْبثِ ّوذیگش یب ثِ آًتی

ل ثِ هی ثبؿٌذ. وِ ثٔذ اص اتلب MBL , C1qطى تغییش هـىل فوبیی دادُ ٍ فٔبل هی ؿًَذ. ؿبخق تشیي ای اجضاء 

 هثل چتش ثبص ؿذُ ٍ اص ػبلِ آًْب آًضین ّبی فٔبل ؿذُ ثیشٍى هی آیٌذ.  Abآًتی طى یب 

  ثٔوی اص اجضاء ووپلوبى ّوِ ثَاػٌِ تغییش هـىل فوبیی ّوِ ٓول وشد آًضیوی فٔبلیت خَد سا المبء هی وٌٌذ. هثل

MBL, C1, B, C2  
  یَىmg++  .ثشای تَلیذ وٌَس تبصُ ّبی ووپلوبى هشٍسی اػت  

Caیَى 
یب اگضاالت  EDTAهشٍسی اػت. اگش دس ٌّگبم خَى گیشی،  C9ٍ اتلبل هًََهشّبی  C1qدس اتلبل سؿتِ ّبی  ++

جلَگیشی ثِ ٓول هی آیذ. لزا ثشای ػٌجؾ  C9ثشای هذ أًمبد اػتفبدُ ؿَد اص فٔبل ؿذى هؼیش والػیه ٍ اص پلیوشیضاػیَى 

 َد.فٔبلیت ووپلوبى ثْتش اػت اص ّپبسیي اػتفبدُ ؿ

EDTA  ٍ ُاگضاالت ولؼین سا خبسج وشد ٍC1q .سا تخشیت هی وٌٌذ. ٍ هؼیش والػیه فٔبل ًوی ؿَد 

تجذیل  C3C  ٍC3eووذ ثِ  C3اگش ػشم وٌِْ ؿَد )ثوبًذ دس دهبی اًبق( ثؼیبسی اص اجضاء ؿىؼتِ ٍ تجضیِ هی ؿَد هثل 

افضایؾ  SRIDدس ثشم دلیل وٌِْ ثَددى ػشم اػت. الجتِ ایي ػشم وٌِْ ؿذُ ثِ ًَس وبرة دس  C3C  ٍC3eهی ؿَد. لزا 

 غلِت ووپلوبى ػشهی سا ًـبى هی دّذ. 

C3 C3C+C3e ػشم ثوبًذ 

سا ثشای هؼیش  C4سا ثشای هؼیش التشًبیتَ ٍ  C4 , C3  .C3ػٌجؾ وشد ثِ خلَف  SRIDاجضاء ووپلوبى سا هی تَاى ثب 

 وٌٌذ. والػیه ػٌجؾ هی

 

 وظایف کمپلمان 

هْن تشیي ٍُیفِ ووپلوبى اػت. ػیتَلیض هحلَل ّوىبسی اجضاء تْبجوی  (cytolysis) :(osmotic lysis)ػیتَلیض: -1

 C5b67( هی تَاًذ هثل چبلَ ٓبهل ػیتَلیض ؿًَذ C9ٍ پلی پشفَسیي ) C8هَلىَالی  MAC( هی ثبؿذ. دس MACغـبء )

 حىن دػتِ چبلَ سا داسد ٍ دس لیض هؼتمین ؿشوت ًذاسد

ثَاػٌِ ایي هٌفز آة ٍ الىتشٍلیت ّب  ٍ ػیتَپالػن ّب ػلَل ؿذُ ٍ ػلَل ثش اػبع ٓذم تٔبدل فـبس اػٌوشی دچبس لیض هی 

 ؿَد. ٍسٍد ولؼین فشاٍاى اص خبثْ ثِ دسٍى ػلَل، هحشن آیَپتَص ًیض ّؼت

دچبس ػیتَلیض هی ؿًَذ دس  MACّؼتٌذ ٍ تَػي یه هَلىَل  MACخًَی ثِ  گلجَل ّبی لشهض حؼبع تشیي ػلَلْبی

ثشای لیض الصم اػت ثبوتشیْبی گشم هثجت داسای پپتیذ ٍ گلیىبى هخین ثَدُ  MAC 100حبلیىِ گلجَلْبی ػفیذ ثِ تٔذاد 

( حؼبع تش ػبلوًَال ٍ ؿیگال الیِ 4همبٍم اًذ اهب ثبوتشیْبی گشم هٌفی ثِ ٓلت پتیذ  ٍ گلیىبى ًبصن ) MACالیِ( ٍ ثِ  40)

 ، همبٍهت ًـبى هی دٌّذ. MACخَد، ثِ ًفَر  Lpsاگشچِ گشم هٌفی اًذ اهب ثٔلت داؿتي ؿبخِ ای ًَالًی لٌذی دس 

HRF, pros. CD59   ؿًَذ. ٍیشٍع ّبی اًَلپ داس یاًتْبیی هحؼَة هاص هْبس وٌٌذُ ای ػیتَلیض ٍ هْبس وٌٌذُ ای هؼیش

 ؿَد. احتی دسٍى لیپیذ اًَلپ ولًَیض هیثِ س c7هی ؿًَذ صیشا ثْتش تَػي ووپلوبى لیض 
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 ًیض ووَتبوؼی هٔیف تشی ًؼجت ثِ ایي دٍ داسد. c5b67  )ووَتبوؼیي (  c5a ,c3aووَتبوغ: التْبة -2

 )اپؼًَیي(c3b,ic3b.c4فبگَػیتَص  

 )آًالفیالتَوؼیي(  c5a.c3a.c4aاًبفیالوؼی:   

             chemotaxiکموتاکسی 

 اص هٌٌمِ ون تشاون )غیش التْبثی( ثش اػبع ؿیت غلِت ووَتبوؼیي، جلت لىَػیتپذیذُ ای اػت غیش اختلبكی وِ ًی آى 

ًبحیِ تشاع  7. ٍ دس هَهَّ التْبثی ؿبّذ ولَػیتَص هی ثبؿین. گیشًِ ّبی ووَتبوؼیي ّب، هَلىَّبیی ثب ُهٌٌمِ التْبثی ؿذ

هی تَاًٌذ هٌجش ثِ اًتمبل ػیگٌبل ؿذ. ٍ هَلىَلْبی چؼجٌذگی خبف سا سٍی  G.proteinتحشیه  ثبجشاى ثَدُ وِ وه

  c5a>c3aثشٍص دٌّذ. ووَتبوؼیي ّبی ووپلوبى ثِ تشتیت لذست ٓجبستٌذ اص  لىَػیت

 

 فاگوسیتوزیس :

 , Mq , Mo) فبگَػیتَصاپؼًَیضُ ؿذُ ثِ ساحتی تَػي ػلَلْبی  طًْبیپذیذُ ای اػت غیش اختلبكی وِ ًی آى آًتی

Neuؿًَذ. ( پبوؼبصی هی 

 ثذٍى اپؼًَیضاػیَى، فبگَػیتَص غیش هَثش ٍ ًبوبسا ٍ ثِ وٌذی اًجبم هی ؿَد. 

 ثِ ثیـتشیي ؿىل ٍ هَثشتشیي حبلت اًجبم هی ؿَد.  CR3, CR1, FcR. فبگَػیتَص ثَاػي فبگَػیتَصًذاپؼًَیي ّب هحشن 

فبگَصٍم )اًذٍصٍم( هی ؿَد. ثْتشیي فبگَػیتَص صهبًی اػت وِ ٍاسد  Agدس ایي حبلت ثذٍس آًتی طى ّبی وبرة تـىیل ؿذُ ٍ 

Ag ( ّوِ ثب اپؼًَیي ایويIgG1, IgG3 ّوِ ثب اپؼًَیي ّبی غیش ایوي ٍ ) 

(ic4b, C4b, ic3b, c3b, CRP  فیجشًٍىتیي تبفؼیي، پشٍتئیي ، A , D پَؿیذُ ؿذُ ثبؿذ. دس ایي )ػَس فبوتبًت سیَی

 حبلت اًفجبس تٌفؼی ّوِ تحشیه هی ؿَد. 

 فبگَصٍم هحشن تحشیه اًفجبس تٌفؼی ٍ افضایؾ اػیذی ؿذى ػلَل هی ؿَد. 

                

 تحشیه ػیتَلیض  Ag  اتلبل ثِ           

c3b     ِاتلبل ٓوذُ ثCR1                   حىن اپؼًَیي داسد فبگَػیتَص : 

    اتلبل ثِ ػلَل خَدی     

 تحشیهBb  اتلبل ثِ           

 هؼیشالتشًبیتَسٍی ػلَل خَدی          

 )تخشیت ػلَلْبی خَدی(       

Ic3b    ِفمي اپؼًَیي اػت چَى ثBb  ًوی تَاًذ ٍكل ثـَد پغ هحشن تـىیلMAC  ًِیؼت. اتلبل ٓوذُ ثCR3  

 داسد.

 Anaphlatoxinآًبفیالتَوؼیي 

 Anaفبلذ      phylaxiهلًَیت   toxinػن 

وٌٌذ. هْوتشی تحشیىی ثِ ػلَل ّذف، اًجبم ٍُیفِ هی  ػیگٌبلتشویجبتی ّؼتٌذ وِ ثٔذ اص اتلبل ثِ گیشًذُ خَدثب اًتمبل 

گیشًذُ  <c5a> c3aهْبس هی ؿًَذ. ثِ تشتیت لذست ٓجبستٌذ اص اص  NCPثبصٍی التْبثی ػیؼتن ووپلوبى ثَدُ ٍ تَػي 

c5aR  ثٌبمCD88  ًبحیِ تشاًغ هجشاى ثَدُ ٍ هحشن  7داسای  ّبهٔشٍف اػت. گیشًذُ آًبفیالتَوؼیيGprotien  ّب هی

 گیشًذُ ووَوبیي ّب اػت. ثبؿٌذ. گیشًذُ آًبفیالتَوؼیي ّب ؿجیِ 

ّبیـبى اػت. اًبفیالتَوؼیي ّب غبلجبً هحشن ػلَالی ّب ثِ گیشًذُآًبفیالتَوؼیياسطًیي اػیذ آهیٌِ ای ثؼیبس هْن دس اتلبل 

 . (Neu. MQ. Moسدُ هیلَئیذی اػت ) 

 C5aٍُبیف 
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ٓبهل تشاٍایی ٓشٍق اػت وِ ثذًجبل آى ًفَر  ثیلیتی( یٌٔی 1اتلبل ثِ ػلَلْبی اًذٍتلیبل ٓشٍق ٓبهل ٍاصٍدیالػیَى ) پشم  -1

بى ٓشٍق جؼپزیشی ٓشٍق ثِ اة ثبال سفتِ ٍ هٌجش ثِ خشٍج آة خَى ثِ ثبفت ّب هی ؿَد لزا آًبفیالتَوؼیي ّب ثب افضایؾ اً

 ٍ ٍاػٌِ ّبیIL1ٓبهل افضایؾ هَلىَلْبی چؼجٌذگی ٓشٍق ؿذُ ٍ آًْب سا ثِ تَلیذ  c5aٓبهل خیش یب ادم ّؼتٌذ. ّوٌیي 

 التْبثی هججَس هی وٌذ. 

ثب اتلبل ثِ ٓوالت كبف آًْب سا دچبساػپبػن )گشفتگی( هی وٌذ. ایي  c5aاتلبل ثِ ػلَل ّبی ٓوالت كبف غیش اداسی   -2

 وٌذ. ٍ خشٍج آًْب سا اص ثبفت تمَیت هیّب ون ٍ فشاس ىطٓول ولًَیض اػیَى پبتَ

 .ػلاثش ثش ثبصٍفیل ٍ هؼت -3

ثِ ػشٓت ثِ خبسج اگضٍػیتَس هی ؿَد.  ّیؼتبهیيوشدُ ٍ  دگشاًَلِثش ثش ایي ػلَّب آًْب سا تحشیه ٍ ثب ا ّبآًبفیالتَوؼیي

ّیؼتبهیي ٓبهل تشاٍایی ٓشٍق ٍ اػپبػن ٓوالت كبف اػت یٌٔی ّیؼتبهیي ٍ اًبفیالتَوؼیي ّب، آثبس ّوذیگش سا تـذیذ هی 

 ٓبهل تـذیذ اًشطی فَسی اػت.  c5aوٌٌذ. پغ 

ٓبهل افضایؾ ٓشهِ ٍ فبگَػیتَص آًْبػت ّوچٌیي  Mq,Moائَصیٌَفیل ثب اثش ثش   -ًتشٍفیل -هبوشٍفبط -تهًََػیاثش ثش  -4

 تحشیه وٌٌذهىبًیؼن هیىشٍة وـی ایي ػلَل اػت.

 اػت. TNF, IL6 ,Il1ٓبهل تحشیه تَلیذ 

وـٌذگی  Eosثب اثش ثش ًتشٍفیل هوي فشاخَاًی ػشیْ ثِ هحل التْبة فبگَػیتَصٍوـتي ًتشٍفیل ّب سا تـذیذ هی وٌذ. ثباثش ثش 

 آًْب هذ اًگل ّب سا تـذیذ هی وٌذ. 

  Reactive Oxygen intermediate RoIتحشیه اًفجبس تٌفؼی  -5

C5a  هحشن اػوجل ؿذى آًضینNadph  .اوؼیذ اص ثشای تحشیه وـتي دسفبگَػیت ّبػت 

 اثش سٍی پالوت  -6

 ثباثش ثش پالوت ّب آًْبسا تشویت وشدُ ٍ چؼجٌذگی آًْب سا تـذیذ هی وٌٌذ 

 1IL6.TNF.IL1 تحشیه تَلیذ ػبیتَوبیي اص ػلَلْبی ّذف ثِ خلَف افضایؾ -7

-anti c5a بًی داسد. هبًٌذ ثیوبسی حتوب دس ثشخی اص ًمق ّبی ػیؼتن ووپلوبى وبسثشد دسهAHUS-PNH 

-AHUS  ًبؿی اص ًمق فبوتَسH .اػت. هؼیش آلتشًبیتَ هْبس ًوی ؿَد ٍ فٔبل ثبلی هی هبًذ  

  Immne adherenceچؼجٌذگی ایوٌی: 

ثِ اًذٍتلیَم هی چؼجذ. CR1ثِ آًتی طى ٍكل ؿذ. ٍ ثَاػٌِ  c3bایي پذیذُ ثٌبم اتلبل ایوٌی ًیض هٔشٍف اػت. دس ایي پذیذُ 

سا  Agتَاًٌذ ایي حبل ػلَلْبی گشدؿی ثْتش هیوٌذ. سػَة هی اًذٍتلیَمسٍی CR1یب ووپلىغ ایوٌی ثَاػٌِ Agدس ٍالْ 

 فبگَػیتَص وٌٌذ.

  Immune clearanceپبوؼبصی ایوٌی 

گیشًذ. ای  CR1پشداصًذ. َى هیّبی ایوٌی اص خِ ثشداؿت ووپلىغّب ثِ ًی آى گلجَل ّبی لشهض ٍ ولَػیتای اػت وپذیذُ

ثٌَس غیش هؼتمین ثِ ووپلىغ ایوٌی  C3bثب اتلبل ثِ  CR1ثب اًتـبس ٍػیْ سٍی گلجَل ّبی لشهض ٍ ػفیذ ٍ ثبفت ّب اػت. 

ثِ اًتی ثبدی ّب هتلل ؿذُ ٍ  fcRّبی ًحبلی ثَاػٌِ  MQهی چؼجذ. دس ًْبیت گلجَل ّبی خًَی اصًحبل هی گزسًذ. 

 آًتی طى سا اص خَى حزف هی وٌٌذ. ػلَلْبی پَؿیذُ اص 

 ًیض ًمؾ داسد. C3 C4دس ایي پذیذُ ٓالٍُ ثش 

MMدس  000/5000ّب دس خَى  RBCتٔذاد 
Mmٓذد دس  5000ّب  wbc اػت اهب تٔذاد3

سٍی CR1اػت، اهب تٔذاد  3

RBC اگشچِ ووتش اػت اهب ثٔلت تٔذاد صیبدRBC  دس خَى هبRBC  .سا هْوتشیي ػلَل ثش داسًذُ ووپلىغ ایوٌی هی داًین 

دس خَى ٍ ثبفت ّب ثب هَیشي ّبی فشاٍاى ثیـتش ؿذُ ٍ ثِ خلَف ٓفًَت ّبی ثبوتشیبل  ICدس افشاد اػپلٌىتَهی ؿذُ، سػَة 

 وپؼَل داس ؿبیْ هی ؿَد. 

RBC  هْوتشیي تشاًؼپَسIC  .اص خَى ثِ ًحبل اػت 
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خَد داسای پیًَذ  دٍ جضئی هی ثبؿٌذ وِ دس سؿتِ  C4B , C3bد ثب ووپلىغ ایوٌی ًمؾ اجضای ووپلوبى دس ثش خَس

 یتَاػتشی هی ثبؿٌذ چٌبًچِ ایي اجضاء ثب آة ّیذسٍلیض ًـًَذ، هی تَاًٌذ ثب پیًَذ وٍَالًؼی ثِ آًتی طى هتلل ؿًَذ. اتلبل 

C4B , C3b سا وٌذُ ٍ آًْب سا هتالؿی وٌذ لزا ٍسٍد وٍَاالًؼیC4B , C3b  ثضسي ٍ ًبهحلَلثِ دسٍى هجوَِٓ ّبی ایوٌی ،

 ؿًَذ. ػیتْب، فبگَػیتَص هیوٌذ. ایي ووپلىغ ّبی ایجبد ؿذُ دس ًْبیت ثِ ساحتی تَػي فبگَحلَل هیآًْب سا وَچه ٍ ه

( دس خَى جلَگیشی وشدُ ٍ آًْب سا تجضیِ هی وٌٌذ. latticeجىِ)پغ هی تَاى ًتیجِ گشفت وِ اجضاء ووپلوبى اص تـىیل ؿ

 صیشا ؿجىِ ای ثضسي احتوبل داسد دس ٓشٍق گیش وشدُ ٍ هٌجش تـىیل لختِ ٍ اًؼذاد ٓشٍق سیض ؿَد. 

 ًمؾ ووپلوبى دس تَلیذ هثل 

تٔذاد صیبدی هَلىَل  دس ػٌح اػپشم ، تشفَثالػت جفت c3ٍ پشٍطػتشٍى وبّؾ دٌّذُ تَلیذ  c3اػتشٍطى هحشن افضایؾ 

CD46 , CD55, Cd59  گشًِ ػیتن ایوٌی ؿَدثیبى ؿذُ اػت. لزا اػپشم دس دسٍى سحن، هی تَاًذ اص فشد هحبفِت ٍ .

 هخبى سحوی، اػپشم سا هَسد حولِ لشاس هی دّذ. 

 Abػل ٍ تَلیذ  Bًمؾ ووپلوبى دس تحشیه 

ؿَد یٌٔی ووپلوبى فٔبل، تجضیِ ٍ هلشف هی ؿَد. دسایي وجشی( تضسیك وٌین ٍ دووپلوبًِ هی ػن هبس) CVFاگش ثِ هَؽ 

 Abػل دس تَلیذ  Bدس تحشیه  CR2  ٍC3d  ٍC3dgثؼیبس وبّؾ هی یبثذ. ٓلت چیؼت؟ ٓلت ًمؾ  Abهَؽ ّب تَلیذ 

 اػت. 

 C3سا ًذاسد ٍ ایي  CVFBbسا ثشای تجضیِ ٍ تخشیت داسد اهب َٓاهل هْبسوٌٌذُ  C3bBbثذى ثٌَس ًشهبل َٓاهل هْبسی 

 هی ؿَد.  C3وٌَستبص ثب تحشیه هؼیش التشًبتیَ هٌجش ثِ وبّؾ ػشهی غلِت اجضا ووپلوبى ثِ خلَف 

 ػل سا تحشیه هی وٌٌذ  Bچِ اجضایی 

C3dg , C3d  دس حىن اٍ جَاى ٓول هی وٌٌذ. ایي دٍ ثٌَٔاى پلی ثیيB ػل ٍ آًتی طى ٓول وشدُ ٍ هٌجش ثِ لَوبلیض ؿذى

 ػل هی ؿًَذ.   Bآًتی طى سٍی 

ثب اتلبل ثِ  CD21 (CR2)دس وٌبس ّن دیذُ هی ؿَد.  CD19 ،CD21  ٍCD18یه ووپلىغ ػِ ٍاحذی ثٌبم  Bدس ػٌح 

ػل سا ثشای دٍص ثبالی آًتی  Bػل هی ؿَد ٍ ًیبص  Bسٍی  Agهٌجش ثِ لَوبلیض ؿذُ  C3dgیب  C3dآًتی طى پَؿیذُ ؿذُ اص 

ثٔذ صا اتلبل  CD21سا ثِ ٌَٓاى ػیگٌبل دٍم ًیض هٔشفی هی وٌٌذ.  CD21طى ثشای تحشیه ون هی وٌذ. ثٔوی هٌبثْ 

( فؼفشیلِ ٍ IP3تَػي یه ػشی تیشٍصیي ویٌبص ) هثل  CD19هی ؿَد.  CD19غیشهؼتمین ثِ آًتی طى هٌجش ثِ تشویت 

ٓالٍُ ثش ػل وَسػپتَسّب  Bهی ؿَد. لزا ًمق دس  Abػل ٍ تَلیذ  Bفٔبل هی ؿَد ٍ دس ًْبیت هٌجش ثِ افضایؾ تىثیش 

 ًیض ٍلفِ ایجبد هی وٌذ.  Abدس تـىیل هشوض صاگیش، تَٔین والع ٍ تَلیذ  Abوبّؾ تَلیذ 

CD81  ( اػت.  7یه هَلىَل ایٌتگشال تشاًغ هوجشاى )ًبحیِ ػیتَپالػویCD21  ٍCD81  فبلذ اًتمبل ػیگٌبل هی

 ثبؿٌذ. 

، C3bّوچٌیي اجضاء  CR1  ٍCR3  ٍCR2ى اص جولِ ًمؾ دس تـىیل هشوض صایگش فَلیىَل ّبی ثبًَیِ گیشًذُ ّبی ووپلوب

C3dg .C3d  دس تـىیل هشوض صایگش ثؼیبس هشٍسی ٍ الصم هی ثبؿٌذ. دس ًگْذاسی ایؼىَصٍمIccosome  سٍیFDC  ّبی

 (CD21)ػل دس هشوض صایگش  Bًمؾ ثشجؼتِ داسًذ ٍ دس ًگْذاسی  آًتی طى سٍی  CR1  ٍCR3هشوض صایگش گیشًذُ ّبی 

CR2  ٍC3d ،C3dg  .ًمؾ ثشجؼتِ داسًذ 

هی تَاًذ گلجَل ػفیذ،  MACووپلوبى ّن دس آػیت ثِ پبتَطى ٍ ّن دس اًتمبل پبتَطى ثِ ػَلْبی ثذى داسای ًمؾ اػت. 

 ثیگبًِ سا ػیتَلیض وٌذ ٍ ایي ًمؾ هثجت ووپلوبى اػت.  Agلشهض، ػلَل ثبفتی ٍ 

 CR2ثَاػٌِ  EBVٍیشٍع ّب ثِ ػلَلْبی ثذى اػت. هثال  ثٔوی گیشًذُ ّبی ووپلوبى پلی ثشای اًتمبل پبتَطى ثِ خلَف

ػل ایجبد ؿذُ وِ هٌجش ثِ لٌفَم ثَسویت ٍ هًًَََولئَص  Bؿذُ ٍ آًْب سا ًبهیشا وشدُ ٍ لٌفَػیتَص  Bٍاسد لٌفَػیت ّبی 

ًتمبل ّب سا ثِ دسٍى ػلَل ّذف ایف هتفبٍتی اص ٍیشٍعًیض هی تَاًٌذ ً CD55 ،CD45 ،CD59  ٍCR1ٓفًَی هی ؿَد. 

 دٌّذ. 
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ػشهی اگش  C4ٍ ّوچٌیي  CR1 ،CR2ای غـبیی ووپلوبى هثل ) گضیٌؾ ولًَی( گیشًذُ Clonal Selectionؿشوت دس 

دس گضیٌؾ تیوَػی ثِ  CR1 ،CR2  ٍCR4ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿٌذ، هَؽ ّبی دسگیش دچبس اتَایوٌی هی ؿًَذ، لزا هی گَیٌذ 

 خلَف گضیٌؾ هٌفی ؿشوت هی وٌٌذ. 

 ػبختوبى اجضاء ووپلوبى 

صیشٍاحذ ػبختِ ؿذُ اػت. ػٌگیي تشیي ٍوبتیًَیه تشیي  1الی  3: یه هَلىَل هَلتی هش اػت وِ اص C1هَلىَل  -1

یَى ولؼین الصم اػت. لزا اگش دس گشفتي خَى هبدُ هذ أًمبد هب  C1 ،8هَلىَل  1هَلىَل اػت. ثشای پبیذاسی 

EDTA ین، هَلىَل یب اگضاالت ثبؿذ ثَاػٌِ گشفتي ولؼC1q  سا تجضیِ هی وٌذ. لزا ٍلتی هی خَاّین ّوَلیض ػیش

خًَگیشی وٌین ثلىِ ثَاػٌِ ّپبسیي ) هذ أًمبد ٍ  EDTAثشسػی وٌین ًجبیذ ثب  CH50والػیه سا ثَاػٌِ تؼت 

ىل پشٍ آًضین اػت ) صایوَطى( اػت یٌٔی اگش تغییش ؿ C1غیش ثشداسًذُ ولؼین( خًَگیشی وشد. ثٌَس ولی هَلىَل 

 سؿتِ اػت.  26الی  22وبهل ثیي  C1فوبیی ثذّذ خبكیت آًضیوی آى ًوبیبى هی ؿَد. ثٌَس ولی 

 

 آغاز کننده هرمسیر: 

(   )        والػیه ایوٌی :  -1     (   )     

 ٍیشٍع ّب  –وشیؼتبل اٍسات  -پالػویي -ّپبسیي – CRPغیش ایوٌی :  -2

دیَاس ػلَلی  – EBV –اًؼَلیي  –فبوتَس ًفشٍتیه  -ػن هبس وجشی –تَلیغ  -CPSآلتشًبیتَ فشآٍسدُ هیىشٍثی  -3

 لبسچ ّب ٍ هخوشّب 

} فٔبل ؿذى     فٔبل ؿذى      هتلل ثِ  Ag-Ab والػیه :
   
   

   ؿىؼتي  
   
   

   ِهتلل    ث

     ؿىؼتي   > 
   
   
                

هؼیش ثىتیي)ؿجیِ هؼیش والػیه( : حبٍی ػشیي پشٍتئبص : -
 فٔبل وشدى       

فٔبل وشدى       

 
 
     
     

      

 هؼیش آلتشًبتیَ:  -

 
     
      

فبوتَس     
  
    

 
 فبوتَس 
    فبوتَس         ←

ؿىؼتي
←      

 اػت(   ایي ثبٓث ؿىؼت )        ; ( )     تىشاس چشخِ ٍ تـىیل 

 

 هؼیش هـتشن 

   آًبفیه تَوؼیي لَی

     اتلبل ثِ                 اص غـب فشٍ هی سٍد
 
             
←              

 دس غـب هی وٌذ.  Patch leakایي ایجبد                  
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(تٔذاد       تب )                               

 اػت.    ٍ  MACّؼتِ هشوضی 

 اجضاء آًضیوبتیه:

 C2a-c1r-c1sوالػیه:  

 Dآلتشًبیتَ: فبوتَس 

 ثلَست تتشام اػت.  C1وٌبس ّن لشاس گشفتي آًضین ّبی 

دس حبل ًشهبل غیش وٍَاالًؼی اػت. ایي هجوَِٓ هی تَاًذ ثٌَس وٍَاالًؼی  C1qثِ ّن ٍ ثِ ػبلِ  C1r  ٍC1sاتلبل اجضاء 

 ٍكل اػت.  C1r ،C1sثٌَس غیش وٍَاالًؼی ثِ  C1INHؿًَذ. دس حبلت ًشهبل  ُوٌذ C1qاص ػبلِ  C1INHتَػي 

 ثَدُ ٍ ّش دٍ وَلىتیي اًذ ) لىتیي ّبی والطًی(.  MBLؿجیِ  C1ػبختوبى 

ٍكل  IgGتب  12تب  6هی تَاًذ ثِ  C1qفٔبل ؿَد.  IgGهَلىَل  IgM  ٍ2یه هَلىَل هی تَاًذ ثب  C1qیه هَلىَل 

 ووپلوبى سا تحشیه ًوی وٌذ. Igّوضهبى ؿَد. یه هَلىَل 

ثشای  IgMهتلل ٍ ووپلوبى والػیه سا فٔبل وٌذ دسحبلیىِ یه هَلىَل  C1qپٌتبهش هی تَاًذ ثِ دٍ تب  IgMیه هَلىَل 

 .CH3ٓذد  20داسد. ٍ  Fcتب  5ًیض وبفی اػت. چَى  C1qتحشیه 

Ab  ّبی غـبیی سٍیB  ٍ ػلAb  ِّبیی وِ ثFCR  ِهتلل ّؼتٌذ ثٔلت هوبًٔت فوبیی ًوی تَاًٌذ ثC1q  ٍ ُچؼجیذ

 هٌجش ثِ تحشیه هؼیش والػیه ؿًَذ. 

وِ وَچىتش اػت ٍكل هی  βتِ ػٌگیي تشیي سؿتِ ثیي اجضای ووپلوبى اػت. ثَاػٌِ پیًَذّبی دی ػَلفیذ ثِ سؿ  αسؿتِ 

 α، ّوِ سٍی سؿتِ  I  ٍc2a  ٍBb، آًضین  C1S .MASP1,2جبیگبُ اثش اغلت آًضین ّبی ووپلوبى اػت. یٌٔی  αؿَد. سؿتِ 

 اثش هی وٌٌذ. 

ایي لٌِٔ ّب  (C4a, C3a, C5a)اگش تجضیِ ؿَد یه لٌِٔ وَچه اص آى خبسج هی ؿَد ثٌبم لٌِٔ آًبفیالتَوؼیي  αسؿتِ 

اپؼًَیي ًیؼت ٍ ثِ آًتی طى ًوی چؼجذ ثلىِ ثِ لىَػیت ّب ٍ اًذٍتلیَم ٍ ٓوالت كبف غیش اسادی هی چؼجذ وَچه 

 هی چؼجذ.  C3bاص  αپشٍپشدیي ثِ سؿتِ 

اجضاء ووپلوبى دس حبل ًشهبل دس خَى دس حبل گشدؽ اػت ػٌَح هیىشٍثی ٍ ػلَلْبی آلَدُ ثِ ٍیشٍع یب تَهَس، هٌجش ثِ 

جزة اجضاء ووپلوبى هی ؿًَذ. لزا ووپلوبى دس خَى ٓولىشد ًذاسد ثلىِ ووپلوبى سٍی ػلَل ٍ ثبفت ّب ٓولىشد داسد. 

ثلَست ٍ دس حبل فٔبل  Cووپلوبى دس حبل ًشهبل ثب ٓالهت 


C  .ًوبیؾ دادُ هی ؿَد 

C3  ِّتشٍدیوشی اػت وِ تَػي پیًَذّبی دی ػَلفیذ سؿت :α  ٍβ  آى ثْن هتلل ؿذُ اًذ. غلیَ تشیي ٍ پشوبس تشیي جضء

 ثِ تٌْبیی ًوی تَاًذ ثِ گیشًذُ ّبی ووپلوبى اص C3دس خَى اػت.  1/2mg/MLداسای غلِت  C3ووپلوبى اػت. هَلىَل 

 هتلل ؿَد.  CR1  ٍCR3جولِ 

C3  :ثؼیبس حؼبع ثِ ّیذسٍلیض خَد ثِ خَدی اػت 

 دس خَى ٍجَد داؿتِ ثبؿذ.  Agهٌجش ثِ تحشیه هؼیش التشاتیَ هی ؿَد الجتِ ثِ ؿشًی وِ  C3ّیذسٍلیض خَدثِ خَدی 

ثِ آى هتلل ٍ  C3bدس خَى ثبؿذ،  Agداسد. اگش  Stand byدس ػشم ٍجَد داسد وِ حبلت  C3bثٌَس ًشهبل همذاس ووی 

 هی وٌذ.  C3bH2Oهؼیش التشًبتیَ فٔبل هی ؿَد ٍگشًِ ثب آة تَلیذ 

C3  .اجضایی داسد وِ ثؼیبس ٓولىشد هتٌَّ داسد 

 ، اجضاء اپؼًَیه ٍ اجضاء التْبثی هی ثبؿذ.  C3وبسثشدی تشیي اجضاء 

C3  دس ووپلوبى ًمؾ هحَسی داسد چَى ولیِ هؼیشّب داسایC3 ٌَستبصّبی خبف خَد هی ثبؿٌذ. لزا دس ًمقوC3  هؼیش

دس هؼیش التشًبتیَ  C3یه پیًَذ تیَاػتش داسد.  αدس سؿتِ  C3هـتشن هْبس ؿذُ ٍ ٓفًَت ّبی چشن سا افضایؾ هی یبثٌذ. 

هحؼَة هی ؿًَذ. اتلبل پشٍپشدیي ثِ  C3bاص هْبسوٌٌذُ  H  ،CR1  ٍMcpاػت.  (C3tckover)تیه اٍس  C3داسای 
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ًمٌِ تجضیِ  3دس  Iدس دٍ هشحلِ تَػي  C3bوٌَستبص پبیذاس ایجبد هی ؿَد.  C3  ٍC5آًشا پبیذاس وشدُ ٍ لزا  C3bاص  αسؿتِ 

 هی ؿَد. 

هی تَاًذ هؼیش التشاًبتیَ سا فٔبل وٌذ. دس ٍالْ ّش  C3bهی ؿَد ٍ ایي  C3bهؼیش والػیه اگش فٔبل ؿَد هٌجش ثِ تَلیذ 

هٌجش ثِ تحشیه لىتیي ٍ والػیه  التشًبتیٌَذ التشاًبتیَ فٔبل هی ؿَد. الجتِ تحشیه هؼیش سا تَلیذ و C3bهؼیشی وِ ثتَاًذ 

 ًوی ؿَد. 

C4 ِّتشٍتشیوشی اػت وِ اص ػِ سؿت :α  β  σ  ػبختِ ؿذُ ٍ تَػي پیًَذّبی دی ػَلفیذ ثْن ٍكل هی ؿًَذ. ػٌگیي تشیي

 C4  ٍC1دس ثیوبسی لَپَع وبّؾ هی یبثذ.  C1  ٍC2جضء هؼیش والػیه ٍ غلیَ تشیي جضء هؼیش والػیه اػت ٍ ّوشاُ 

،  C4b ،ic4bًؼجتب ثِ حشاست همبٍم تشًذ ٍ ایي ثِ ٓلت ٍصى هَلىَلی ثبال ّوشاُ ٍجَد پیًَذّبی دی ػَلفیذ اػت. لٌٔبت 

C4d  ثِ غـبء ٍكل ّؼتٌذ. لٌٔبتC4c  ٍC4a  ِػشهی ّؼتٌذ. دس سؿتα  اصC4  یه پیًَذ تیَاػتش ٍجَد داسد. لزاC3b  ٍ

C4b  ِثَاػٌِ سؿتα  ثٌَس وٍَاالًؼی ثِ ػٌحAg  .هی چؼجٌذCR1 ،Mcp  ،C4bp  ثٌَٔاى وَفبوتَسI  ِهی تَاًٌذ هٌجش ث

 ؿًَذ.  C4bاص  αتجضیِ سؿتِ 

C7 ٍ یه هَلىَل لیپَفیل اػت وِ ثِ ٌَٓاى لٌگش ثِ غـبء دٍ الیِ چشثی ًفَر هی وٌذ :C8  ٍC9  سا سٍی ػلَل فیىغ هی

 وٌذ. 

C8 ِّتشٍتشیوشی اػت وِ اص ػِ سؿت :α  β  σ  ِػبختِ ؿذُ اػت. سؿتα  ٍσ  ثب پیًَذ وٍَاالًؼی ثْن هتلل ؿذُ اًذ ٍ هثل

هتلل ؿذُ ٍ حىن یه لٌگش غـبیی  C5b  ٍC9ثِ  Bثَاػٌِ سؿتِ  C8یه هتِ ٍاسد غـبء دٍ الیِ چشثی هی ؿًَذ، هَلىَل 

هٔشٍف اػت ٍ ثٔوی دیگش هی گَیٌذ ًمؾ هْن ػیتَلیض ثَاػٌِ  weakly cytolyticًجك ثٔوی هٌبیْ ثٌَٔاى  C8داسد. 

C8  اػت. یه هًََهشC8  تَاًبیی لیض داسد اهب هَلىَلC9  .ثبیذ دس حوَس ولؼین پلیوش ؿَد آًگبُ ػیتَلیض هی دّذC8 

 جلَگیشی هی وٌذ.  C7ثِ  C8اص اتلبل  HRFثشخالف اغلت اجضاء ووپلوبى گبهب گلَثَلیي اػت. 

C9 ِپشفَسیي  : ؿجیNK  ٍTC  اػت. دس یه هَلىَلMAC  هَلىَل  17الی  3وبهل ثیيC9  .ٍجَد داسد 

 هحل ػبخت اجضاء ووپلوبى:

 هبوشٍفبطّبی وجذ ) وَپفش( هْوتشیي هٌجْ تَلیذ ولیِ اجضاء ووپلوبى ّؼتٌذ.  -

تَػي ػلَل ّبی ثبفت چشثی ػبختِ هی ؿَد. لزا دس ثیوبسی ّبی تخشیجی ثبفت چشثی، هؼیش التشًبتیَ هـىل داس  Dجضء  -

 (partial lipodis trophy)هی ؿَد. 

ػٌح ػشهی اجضاء ووپلوبى دس اثتذای فبص حبد همذاسی افضایؾ یبفتِ اهب سفتِ سفتِ ثب ثْجَد ثیوبسی ٍ یب هضهي ؿذى ثیوبسی  -

 صیبد، ػٌح ووپلوبى وبّؾ هی یبثذ. ثٔلت هلشف 

 . C8  ٍC1qگلَثَلیي ّبی ػشهی ّؼتٌذ ثِ اػتثٌبء  Bجضء  -

 اػت.  12mg/MLػشهی  IgGػشهی اػت.  IgGاػت وِ تمشیجب یه ػَم ول  3mg/MLغلِت ووپلوبى ػشهی  -

 ػشهی ّؼتٌذ.  Abاجضاء ووپلوبى فبلذ افضایؾ غلِت ػشهی ًؼجت ثِ  -

 

 غلِت اجضاء:

C3یَ تشیوي جضئ ولیِ هؼیشّب : غل½ mg/ML 

C4 غلیَ تشیي جضء والػیه : 

B َغلیَ تشیي جض التشًبتی : 

 آًضین ّب ) ػشیي اػتشاص( : ون غلِت تشیي اجضاء 

 ثیوبسیْبی ووپلوبى 

 (HANE)آًظیَ ادم اسثی:  -1

 ایي ثیوبسی ثِ دٍ فشم دیذُ هی ؿَد. 

 اسثی داؿتِ ثبؿٌذ. ثیوبساى هجتال ثِ آًظیَادم هی تَاًٌذ ػبثمِ  -
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 ایي ثیوبساى دس اًتْبّبی اًذام ّبی خَد ٍ دس حٌجشُ ٍ سیِ ٍ ؿىن دچبس ادم ؿذیذ ؿذُ وِ هی تَاًذ ثِ هشي ختن ؿَد.  -

ایجبد هی ؿَد. ویٌیي ّب ٓبهل ادم ٍ دسد ّؼتٌذ اهب  C2دس اثش تجضیِ  (C2b)ویٌیي  C2دسد ًبؿی اص ثیوبسی اص تَلیذ  -

 ل ادم اػت ًِ دسد. آًبفیال تَوؼیي ٓبه

وبّؾ یبفتِ اػت لزا  C1INK، چَى Iدس تیپ  -


rCsC ٍ  C4ثلَست اتَاوتیَیـي تحشیه ؿذُ ٍ هٌجش ثِ تجضیِ  1,1

 هی ؿًَذ.   C2ػپغ 

  ثِ چیضی ٍكل ًین ؿَد تب پبیذاس ؿَد لزا ثب آة ّیذسٍلیض ؿذُ ٍ غیش فٔبل هی ؿَد. C4bدس ثذى ًیؼت لزا  Agچَى  -

 وٌَستبص ػبختِ ؿَد.  C3ًشهبل اػت. صیشا آًتی طًی ًیؼت وِ سٍی آى  C3دس آًظیَادم اسثی هیضاى  -

 تـىیل ًوی ؿَد.  MACدس ایي ثیوبساى  -

 ویٌیي اػت.  C4a  ٍC2دس ایي ثیوبساى التْبة ؿذیذ داسین وِ ًبؿی اص ٍجَد  -

 اػت.  C1INHدسهبى ایي ثیوبساى تضسیك ػشهی  -

ثؼیبس  C4ثَاػٌِ هلشف ٍ تجضیِ ثی سٍیِ اػت. اهب چَى غلِت  ↓ C4 ↓  ٍC2تـخیق ایي ثیوبساى ثَاػٌِ وبّؾ ػشهی  -

 سا ػٌجؾ هی وٌین.  C4وبّؾ  SRIDػٌجؾ هی ؿَد لزا غبلجب ثب  SRIDاػت ٍ ثب  C2ثیـتش اص 

 یبفتِ اػت.  ↑یب  ↓ًوی تَاًذ ثِ تـخیق آًظیَادم ووه وٌذ چَى یب ًشهبل اػت یب  C1INHػٌجؾ  -

ثیوبسی آًظیَادم ًمق آًضیوی ًیؼت ًمق هْبس وٌٌذُ اًضین اػت. یٌٔی هْبس وٌٌذُ ػشیي اػتشاصّبی 


rCsC ًمق داسد  1,1

اػت )  C1INH( یب ًمق اص هـىل ػبختوبًی ٍ فوبیی هَلىَل Iحبل ًمق یب ًبؿی اص ووجَد هَلىَل دس خَى اػت ) تیپ 

( دس ّش دٍ كَست IIتیپ 


rCsC  ٍ  سا تجضیِ هی وٌٌذ.  C2فٔبل ؿذُ ٍ  1,1

 (PNH)ثیوبسی ّوَگلَثیٌَسی حولِ ای ؿجبًِ 

) گلیىَصیل فؼفبتیذیل ایٌَصیتَل( سٍی گلجَل لشهض اػت. هْوتشیي گیشًذُ  Gpiایي ثیوبسی ًبؿی اص ًمق لٌگش غـبیی 

 دس هشتجِ ثٔذی لشاس داسًذ.  CD59ًیض ثٔذ اص  CD46  ٍCD55ت. الجتِ اػ CD59هْبسی ووپلوبى سٍی گلجَل لشهض 

CD59 > CD55 > CD46   )لذست هْبسی( 

هی ؿَد. لزا هؼیش التشاًبتیَ سٍی  C3bدس ؿت وِ ػشم اػیذی هی ؿَد گلجَل لشهض حؼبع ثِ سػَة اجضاء ووپلوبى اص جولِ 

هحلَل ثِ آًْب  CD59ؿَد. ثشای دسهبى ایي ثیوبسی هی تَاى  گلجَل لشهض فٔبل ؿذُ ٍ هٌجش ثِ ّوَلیض داخل ٓشٍلی هی

 تضسیك هی ؿَد. 

 اى ثیوبساى داسای آًوی ّوَلیتیه هضهي ّؼتٌذ ّوَػیذسٍص ٍ ّوَگلَثیٌَسی اص یبفتِ ّبی ؿبیْ ایي ثیوبساى هی ثبؿٌذ. 

 وشًٍیه ) هذت داس(  ّوَلیتیه ) ّوَلیض ؿًَذ( آًوی ; ون خًَی 

 ّبی ثبفت  MQّوَػیذسٍص، سػَة آّي دس 

 ایوًََ وبًگلَتیٌیي 

 C4b, C3bBb)ثذى ثٌَس ًشهبل اص ثذٍ دٍساى جٌیٌی اجضاء ػبلن ٍ دػت ًخَسدُ سا هی ؿٌبػذ ًِ اجضاء ؿىؼتِ ؿذُ سا هثل 

, C3b). 

ذ ثٌَٔاى اتَ ایوًََطى ٓول هی تَاًٌ (C4b, C3bBb , C3b)چٌبًچِ ثٔذ اص تَلذ ووپلوبى فٔبل ؿَد لٌٔبت ایجبد ؿذُ جذیذ 

  Abایوًََ وبًگلَتیٌیي هی گَیٌذ. دس گلَهشًٍفشیت یه اتَ  Abهذ آًْب ؿَد وِ ثِ ایي  Abوشدُ ٍ هٌجش ثِ تحشیه تَلیذ 

تَلیذ ؿذُ وِ ثب اتلبل ثِ آى هٌجش ثِ پبیذاسی آى ؿذُ ٍ هؼیش  (C3bBb)وٌَستبص هؼیش التشاًبتیَ  C3ثش هذ  IgG3اص والع 

 وٌَستبص تَػي َٓاهل هْبسی ثِ خَثی تجضیِ ًوی ؿَد.  C3یَ ثؼیبس فٔبل ثبلی هی هبًذ. ٍ ایي التشاًبت

 ثب اتلبل ثِ اجضاء جذیذ ووپلوبى، ٓولىشد اًْب سا هختل هی وٌذ. اص ًشفی  Abایي 

 : ؿبیٔتشیي ًمق ثیي اجضائ ووپلوبى اػت. C2ًمق 

 pyoد. )چشن( : هٌجش ثِ ٓفًَت ّبی پیَطًیه ٍ چشن صا هی ؿC3ًَمق 

  ( داسًذMAC (9-C5b.))ًمق ؿَد. ی ًبیؼشیبیی هیًمق اجضاء اًتْبیی: هٌجش ثِ افضایؾ ٓفًَت ّب
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 ووپلوبى دس چِ ٍُبیفی ؿشوت ًذاسد

 c3b-c4b-ic3b-ic4bاجضایی وِ دس پبوؼبصی ؿشوت هی وٌٌذ 

 تبفؼیي – CRP-ic4b-ic3b-c3b-c4b-c12-MBLاپؼًَیي وٌٌذُ ّب، 

 MBL-C12-CR1<C4b<c3b<IgGثٌَس ولی لَی تشیي اپؼًَیي ّب، 

 

 ADCCاًجبم هؼتمین  -1

ثبؿذ. اهب  ADCCٍ یه ػلَل وـٌذُ اًجبم ؿَد. لزا خَد ووپلوبى ثِ تٌْبیی ًوی تَاًذ ٓبهل  Abػیتَ تَوؼی ثَاػٌِ 

 آًْب هی ؿَد.  هٌجش ثِ افضایؾ تحشیه ٍ افضایؾ وـٌذگی ADCCاتلبل ووپلوبى ثِ ػلَل ّبی وـٌذُ دس 

 اهشٍصُ یه هىبًیؼن  : نکتهCDCC  .یبفت ؿذُ وِ ًـبى هی دّذ وِ خَد ووپلوبى هحشن ػیتَتَوؼی اػت 

Complement dependent cell mediated cytotoxity 

 ؿٌبػبیی اختلبكی ٍ هؼتمین آًتی طى  -2

ثؼیبسی اص اجضاء ووپلوبى هؼتمین ٍ ثذٍى ٍاػٌِ ثِ آًتی طى ٍكل ًوی ؿَد. تجضیِ آًضیوی ٍ تغیش ؿىل فوبیی دٍ ؿشى 

وشدُ ٍ ایي دٍ ثب پیًَذ وٍَالى ثِ ػٌح  C3b  ٍC4bثٔذ اص تجضیِ تَلیذ  C3  ٍC4اػت، هثال  Agاػبػی ثشای اتلبل اجضاء ثِ 

 تجذیل ؿَد.  C5bًوی چؼجذ هگش تجضیِ ؿذُ ٍ ثِ  ًیض ثِ آًتی طى C5آًتی طى هتلل هی ؿَد. 

MBL  ثٔذ اص تغییش ؿىل فوبیی دس حىن اپؼًَیي ثِ آًتی طى چؼجیذُ ٍ آًشا اپؼًَیضُ هی وٌذ ٍ ایٌىِ هی تَاًذ هؼیش لىتیي

كی ، اًذٍتلیَم ػبختِ هی ؿَد لزا ثشای اًتی طى اختلبDC. cell. MQ. MOسا تحشیه وٌذ. اجضاء ووپلوبى چَى تَػي 

 ًوی ثبؿذ. 

ثَاػٌِ ًَتشویجی ػَهبتیه خبف یه آًتی طى هی ؿَد اهب چٌیي پذیذُ ای دس هَسد اجضاء ووپلوبى دیذُ ًوی  Abهَلىَل 

 ؿَد. 

ثَجَد  Agهی ًـیٌٌذ اهب ثبیذ تَجِ داؿت ؿشى اتلبل آًْب ثِ  Agاگشچِ ثٌَس هؼتمین سٍی  C6 ،C4 ،C8  ٍC9اجضاء 

ٍكل ًوی ؿَد.  Agثِ تٌْبیی ثِ  C6اػت ٍگشًِ خَد  C6ثب یه ؿىل فوبیی هٌبػت ثشای  Agسٍی  c5bؿىل هَلىَل 

 ثِ تٌْبیی . Agهی چؼجذ ًِ ثِ  C5b6ثِ ووپلىغ  C7ّوچٌیي 

 ٓذم ؿشوت دس ایوٌی پؼیَ 

اػتفبدُ ّب  Abًوی ثبؿٌذ ٍ ًیوِ ٓوش وَتبُ داسًذ ًوی تَاًٌذ ثٌَٔاى ایوٌی پؼیَ هثل  Agاجضاء ووپلوبى چَى اختلبكی 

 ؿًَذ. 

 وذام هَسد صیش دس هَسد ؿجبّت ٓولگشّبی اجضای ووپلوبى ثِ ّن كحیح ًیؼت؟

1-C12  ٍMBC     2-C1r  فبوتَس ٍD    3-pros      4ٍ والػتشیي-p   ٍc2 

 4پبػخ گضیٌِ 

 سنجش کمپلمان: 

1- CH50 یه تىٌیه ویفی ثشای ثشػی ًمق ّوَلیتیه هؼیش والػیه اػت. یه ٍاحذ :CH50  ثشاثش دلتی اص ػشم اػت

دس حوَس ووپلوبى  Ab% اص گلجَل ّبی لشهض لیض هی ؿًَذ. دس ایي سٍؽ گلجَل ّبی لشهض حؼبع ؿذُ ثب 50وِ دس آى دلت 

والػیه ػشهی لیض هی ؿًَذ. اگش ّش یه اص اجضاء هؼیش والػیه دچبس ًمق ثبؿٌذ گلجَل لشهض ّوَلیض ًوی ؿًَذ. ثَاػٌِ 

 ق جضء خبف ٍ غلِت جضء خبف پی ثشد.ایي تؼت ًوی تَاى ثِ ًم

آًْب وبّؾ یبفتِ اػت. یٌٔی هیضاى اجضاء هؼیش  CH50ثیوبساى هجتال ثِ آًظیَادم اسثی ٍ ٓفًَت ّبی هضهي ٍ لَپَع تؼت 

 ون ؿذُ اهب هب ًوی داًین وذام اػت.  C1یب  C2یب  C4والػیه ووپلوبى آًْب ون ؿذُ اػت. یب 

2- AH50 ِؿجی :CH50  تفبٍت وِ ًمق ّوَلیتیه هؼیش التشاًبتیَ ثشسػی هی ؿَد. یٌٔی  اػت ثب ایيB  یبD  یبP  دچبس

 هـىل اػت. 

3- SRID ایوًََ دیفیَطى ته ثٔذی تىٌیىی ووی ثشای ػٌجؾ غلِت :C3  ٍC4  ِاػت وC3  ٍ َسا ثشای التشًبتیC4  سا

 ػٌجؾ ًوی ؿًَذ.  SRIDثشای والػیه هی ػٌجین. ثمیِ اجضاء ثب 
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 فٔبلیت آثـبسی                   أًمبد ػیؼتن ّب ثب

 التْبثی  ←ووپلوبى                                                 

 حل لختِ                                                 

 التْبثی  ←ویٌیي                                                 

 ن ؿبهل هَلىَلْبی صیش ّؼتٌذ: ػیؼتن ویٌیي: اجضاء ایي ػیؼت

 (HMWK)ویٌیٌَطى ثب ٍصى هَلىَلی ثبال  -1

 پشُ وبلىشیي  -2

 (HF)فبوتَس ّبگوي  -3

 أًمبدی  XIفبوتَس  -4

، ؿیـِ، ػٌَح ثب ثبس هٌفی دس دػتشع خَى لشاس گیشًذ ایي ػٌَح فبوتَسّبگوي غیشفٔبل سا lpsاگش ػٌَح فٔبل هثل 

 ؿىؼتِ ٍ ثِ فبوتَسّبگوي فٔبل تجذیل هی وٌٌذ. 

سا ثِ ثشادی ویٌیي تجذیل هی وٌذ. ثشادی  HMWKفبوتَس ّبگوي، پشُ وبلىشیي سا ثِ وبلىشیي تجذیل هی وٌذ. وبلىشیي 

 ّب التْبة آٍس اػت. ٓالٍُ ثش ایٌىِ ٓبهل دسد ًیض ّؼت. ویٌیي ؿجیِ آًبفیال تَوؼیي 

وشثَوؼی پپتیذاص تجضیِ ٍ هْبس  Nهْوتشیي ٍ لَیتشیي ٓبهل التْبثی ػیؼتن ویٌیي، ثشادی ویٌیي اػت. ثشادی ویٌیي تَػي 

 هی ؿَد. 

 

 سواالت کمپلمان

 ( وذام دٍ جضء ػیؼتن ووپلوبى ًمؾ آًبفیالتَوؼیي داسًذ؟1

1- C5a , C3a  2- C5b , C3a  3- C5a , C3b  4- C5b , C3b 

 ( غلِت ػشهی وذاهیه اص اجضاء ػیؼتن ووپلوبى اص ػبیش اجضاء ثیـتش اػت؟2

1- C2  2- C3  3- C5  4- C9 

 هتلل ٍ هؼیش والػیه سا فٔبل هی وٌذ؟ IgGووپلوبى ثِ وذام ًبحیِ  C1q( لٌِٔ 3

1- Fab  2- CH2  3- CH3  4- هٌٌمِ لَى 

 اص اجضای صیش دس ػیؼتن آلتشًبتیَ ووپلوبى ًمـی ًذاسد؟( وذاهیه 4

1- C3  2- C4  3- C5  4- C8 

 ( وذاهیه اص هَاسد صیش ػجت فٔبل ؿذى هؼیش والػیه ووپلوبى ًوی ؿَد؟5

1- IgM  2- DNA  3- C-reactire protein 4- ػن هبس وجشی 

 ووپلوبى چِ ٓولی اًجبم هی دّذ؟ C5a( لٌِٔ 6

 فٔبلیت ًَتشٍفیل ّب سا وبّؾ هی دّذ -2  ًَتشٍفیل ّب هی ؿَدػجت ووَتبوؼی  -1

 ّیچ وذام -4  ّش دٍ ٓول فَق سا اًجبم هی دّذ -3

 ( همذاس وذام جضء ووپلوبى دس ػشم اص اجضاء دیگش ووپلوبى صیبدتش اػت؟7

1- C2   2- C9   3- C3   4- C1 

 هی ؿَد؟ Hereditary Angioedema( فمذاى وذاهیه اص اجضای ووپلوبى ػجت ثشٍص آًظیَادم اسثی 8

1- C1 inhibitor  2- C5  3- C2  4- IgG 

 ٓول هی ًوبیٌذ؟ C3/C5 Convertase( وذاهیه اص اجضاء ووپلوبى ثِ ٌَٓاى 9

1- C3b  2- C1s   3- C3a   4- C2b 

 ثب ووجَد وذام هَلىَل دس ػٌح اسیتشٍػیت ثِ اثجبت سػیذُ اػت؟ SLE( استجبى  10

1- CR1  اػپتَس(ic3b)  2- MIRL (membrance Inhibitor of Reactive Lysis) 
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 )گلیىَصیل فؼفبتیذیل ایٌَصیتَل اًىَس( Gpi-A -4  هَلىَل آًىیشیي -3

 ( ػیؼتن ووپلوبى دس ّوِ پذیذُ ّبی صیش دخبلت داسد ثجض :11

 ووَتبوؼی -2  دگشاًَالػیَى هبػت ػلْب -1

 یضػلَلیل -4  ؿٌبػبیی اختلبكی آًتی طى -3

 ( وذام سػپتَس دس ػٌح گلجَل ّبی لشهض خَى ٍجَد داسد ٍ دس پبوؼبصی خَى اص ووپلىغ ّبی ایوٌی ًمؾ هْوی داسد؟12

1- CR1  2- CR2  3- CR3  4- CR4 

 ( ووجَد ٍساثتی وذام یه اص اجضای ػیؼتن ووپلوبى هی تَاًذ هٌجش ثِ ٓفًَت ّبی هىشس ؿَد؟13

1- C1   2- C2   3- C3   4- C4 

 ( وذاهیه اص اجضاء ووپلوبى داسای ًمؾ ووَتبوتیه اػت؟14

1- C1s   2- C3b  3- C5a   4- C9 

 ( وذاهیه اص اجضاء ووپلوبى دس تـىیل ووپلىغ حولِ ثِ غـب ػلَلْب یب دیَاسُ ثبوتشی ّب ؿشوت ًذاسد؟15

1- C3   2- C5   3- C7   4- C8 

 والػیه ووپلوبى ّؼتٌذ ثجض :( توبم هَاسد صیش جضٍ فٔبل وٌٌذُ ّبی هؼیش 16

1- Lps  2- CRP  3- Ag-Ab  4- C4b 

 لبدس ًیؼت ػیؼتن ووپلوبى سا اص هؼیش والػیه فٔبل وٌذ؟ IgG( وذاهیه اص صیشوالع ّبی 17

1- IgG1  2- IgG2  3- IgG3  4- IgG4 

 

 ( داسًذ؟Receptor( هبوشٍفبطّب ثشای وذام جض اص اجضای ووپلوبى پزیشًذُ )18

1- C3b  2- C1   3- C8   4- C9 

 ػیؼتن ووپلوبى وذام حبلت صیش سا اًجبم هی وٌذ؟ C9( ووجَد فبوتَس 19

 طًظیَیت -SLE   2ثیوبسی  -1

 ٓفًَت ّبی هختلف -4  ثیوبسی خبكی ایجبد ًوی وٌذ -3

 ( وذام جضء ووپلوبى دس ایویَى ادّشاًغ ًمؾ داسد؟20

1- C1  2- C2b  3- C3b  4- C4a 

 وذاهیه اص پشٍتئیي ّبی تٌِین وٌٌذُ ووپلوبى دس فبص پالػوبیی ًیؼت؟  -21

 ایي غـبیی ّؼت  HRF( 4 ( وبػتشیي J  2 )       3(فبوتَس 1

 دس ثیوبساى هجتال ثِ آًظیَادم ػٌجؾ وذام جضء ووپلوبى اًجبم هی ؿَد؟ -22

1 )       2 )      3 )    4 )   

 لشاس داسد؟  Bوذاهیه اص اجضای ووپلوبى ثِ ٌَٓاى وَسػیتَس حذٍدی ػلَل ّبی  -23

1 )     2 )     3 )    4 )     
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 پاسخنامه  

1- 1 2- 2 3- 2 4- 2 

5- 4 6- 1 7- 3 8- 1 

9- 4 10- 1 11- 3 12- 1 

13- 3 14- 3 15- 1 16- 1 

17- 4 18- 1 19- 3 20- 3 

21-4 22-4 23-3  

 

 

 برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کامل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

66902038-66902061/021 -09372223756 

42342543/013)الهیجان(  

 خرید اینترنتی:      
                         Shop.nokhbegaan.ir 
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