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و در خون و مایعات شوندمیدر کبد ساخته هاآنيعمدهپروتئین تشکیل شده است که قسمت 20سیستم کمپلمان از بیش از 
، فعال شوندتوانندمیمسیر کالسیک و یا آلترناتیو دووسیلهبهکمپلمان در یک حالت آبشارگونه ءاجزا. شوندمیخارج سلولی یافت 

تجزیه هر . ها هستندپروآنزیمسازيفعالاجزاء هر یک از مسیرهاي .گرددمیفعال C3جزء ،فعال شدن هر دو مسیرينتیجهاما در
آغاز مسیر . شودمیمتوالی طوربهپروآنزیم بعدي يتجزیهکه موجب شکاف یا کندمیپروآنزیم یک سري پروتئازها را ایجاد

شروع .پیونددمیبه وقوع ،باند شدهژنآنتیکه به IgMیاIgGهايباديآنتیFCبه قسمتC1qجزء چسبیدنکالسیک توسط 
C3در گردش منجر به تولید C3نیاز ندارد و در عوض هیدرولیز خودبخودي برخی از اجزاء باديآنتیمسیر آلترناتیو به 

convertase شودمیدر فاز مایع .C3(H2O)Bb يتجزیهقادر بهC3با این مکانیسم مقادیر کم . استC3bًبصورت احتماال
که تولید شده است C3bاجزاء که برخی از افتدمیاق و آمپلیفیکاسیون بعدي تنها هنگامی اتفسازيفعال. شودمیمستمر تولید 
فاز C3 convertaseو تشکیلBفاکتور چسبیدنچنین سطوحی براي . شده باشدمتصل خاصی يکنندهفعالبه یک سطح 

دهدمیترویج Iفاکتور يوسیلهبهرا C3bيتجزیهHفاکتور چسبیده شدن،کنندهبر روي سطوح غیرفعال. جامد مناسب هستند
مسیرهاي کالسیک یا يوسیلهبه(C5-C9)اجزاء التهابی کمپلمان سازيفعال. را غیرفعال کندiC3bملکولتا بصورت آنزیمی



هدف موجب لیز برخی از غشاءهايبه تجمع کمپلکس حمله به غشاء منجر شود که با ایجاد سوراخ بر روي تواندمیآلترناتیو 
پاتوژن دیده نشده است که هايقارچچنین مکانیسمی در مورد . شودمیهاآنتیجه کشتن مستقیم و در نهاویروسو هاباکتري
اعمال و عملکردهاي دیگري نیز هست؛سیستم کمپلمان داراي سازيفعال.سلولی ضخیم قارچی استيدیوارهبه علتاحتماالً

بصورت متصل شده، که به سطوح خارجی C3قطعات ترمهماز همه .شودمیبکار گرفته هاقارچعلیهدر دفاع میزبان هاآنبرخی از 
.نمایندمیتشویق را ئی که رسپتورهاي کمپلمان دارند هالکوسیتيوسیلهبههاقارچکه عمل فاگوسیتوز کنندمیاپسونین عمل 

ها موجب این آنافیالتوکسین. سازندمیرا آزاد C5aو C3a ،C4aالتهابی قطعات محلول پیش، C5و C3 ،C4عالوه بر این شکاف 
همچنین داراي C5aیعنی هاآنقدرتمندترین . شوندمیهابازوفیلو هاسلورها از طریق ماستهیستامین و سایر مدیاتآزاد شدن

باالخره، فعال شدن . شودمیها است و باعث افزایش مهاجرت نوتروفیل از عرض اندوتلیوم اثرات کموتاکتیک براي نوتروفیل
. کمک نمایدرسانآسیبایمنی بالقوه مضر و هايکمپلکسبه پاکسازي تواندمیمسیر کالسیک همچنین يوسیلهبهکمپلمان 
و اتصال یافته ،اندشدهقرمز بیان هايگلبولکه برروي کمپلمانIرسپتور يوسیلهبهC3b-باديآنتی-ژنآنتیهايکمپلکس

مسیر يبالقوههايکنندهفعالعموماًهاقارچ.گردندمیسیله توسط ماکروفاژها در کبد و طحال برداشته شده و حذف به این وسپس 
عفونی کریپتوکوکوس نئوفرمنسکه با هاییموشدر بیماران مبتال به کریپتوکوکوزیس و هابررسی. آلترناتیو کمپلمان هستند

اجزاء مسیر آلترناتیو در بیماران مبتال به کریپتوکوکسمی. اندکردهداخل بدن را مطرح شرایطفعال شدن کمپلمان در ،اندشده
ده میلیون تا چسبیدنبا سرم نرمال انسانی منجر به کریپتوکوکوس نئوفرمنسدارکپسوليسویهانکوباسیون . اندشدهتخلیه کامالً

هاي و یا کنیديZymosanبرابر آنچه که به ذرات 10از در هر سلول مخمر شده است، یعنی بیشC3يقطعهیکصد میلیون 
.شودمیباند آسپرجیلوس

C3 پوست جدا شده نشان داده شده است ولی در مایع مغزي نخاعی بیماران مبتال ضایعات که از کریپتوکوکوس نئوفرمنسبر روي
.قابل آشکار کردن نبوده و یا خیلی کم بوده استبه مننژیت کریپتوکوکال



Truelsen و همکاران در یک مدل موشی بصورت مشابهیC3 کریپتوکوکسی که از هايسلولبر روي راحتیبهقابل آشکاري را
.وجود نداشتندهامولکولمخمري که از بافت مغز جدا شده بودند این هايسلولکبد و ریه جدا شده بودند یافتند ولی بر روي 

یک فاکتور ممکن براي توضیح علت تمایل و گرایش ،کمپلمان در سیستم اعصاب مرکزييباواسطهغیاب اپسونیزاسیون 
هايسلولبر روي C3در رابطه با رسوب انگیزيشگفتطوربه. براي ایجاد عفونت در این محل استکریپتوکوکوس نئوفرمنس

در C3سرم انسان منجر به باند شدن يیلهوسبهفعال شدن .شودمیدیده آنهايگونهمرتبط با هاییاختالفکریپتوکوکسی 
در زیر سطح C3،در فعال شدن با سرم موشکهدرحالی،شودمیکپسولی سلول مخمري يحاشیهبسیار نزدیک به يمنطقه

).1تصویر شماره (گرددمیو بنابراین از دسترس رسپتورهاي کمپلمان خارج (buried)شودمیکپسولی پوشانده



1شماره تصویر 

هايسلولفاگوسیتوز . اپسونیزاسیون و القاء التهابوکوکوزیس دارد؛کریپتعلیهدو عملکرد اصلی در دفاع میزبان احتماالًکمپلمان
وابسته به (in vitro)آزمایشگاهی شرایطدر ماکروفاژها يوسیلهبهکریپتوکوکوس با کمک سرم اپسونیزه شده دارکپسول

.بلوك شودCRIو CR3 ،CR4رسپتورهاي علیههايباديآنتیتوسطتواندمیکمپلمان است و 

سرم نرمال انسان داراي . فعال شوندکاندیدا آلبیکنسيوسیلهبهتوانندمی)و لکتینکالسیک، آلترناتیو(هر سه مسیر کمپلمان
نشان داده شده است که لکتین متصل به مانوز . مسیر کالسیک را فعال کنندتوانندمیکه باشندمیمانان علیهIgGهايباديآنتی

(Mannose – Binding Lectin) کاندیدا آلبیکنسهايسلولداخل بدن به شرایطآزمایشگاهی و هم در شرایطهم در
چسبندمیکاندیدا آلبیکنسمخمري هايسلولکه به C3هايمولکول، اکثر کریپتوکوکوس نئوفرمنسمورد برخالف.چسبندمی

هاي کاندیدا متصل شدن بالستوکنیدي،کریپتوکوکوس نئوفرمنسدارکپسولهايسلولهمچنین برخالف . باشندمیC3bدر فرم 
با C5aهايمولکول. کندمیو همچنین رسپتورهاي کمپلمان را درگیر FCاحتماالًبه ماکروفاژها در حضور سرم نرمال انسان 

کاندیدیازیس علیهها در دفاع میزبان نوتروفیليشدهشناختهو اهمیت (chemoattractant)ها عملکرد جذب نوتروفیل
.نسبت به بیماري منتشره سازگاري داردC5داراي نقص هايموشبودن ترحساسبا ،منتشره

کمپلمان را دارند که با ظرفیت CR3و CR2رسپتورهاي فعالیت شبهکاندیدا آلبیکنسهايسلولاست که بدانیم که توجهقابل
.شودمیآشکار iC3bو C3dشده با (coat)پوشاندهقرمز گوسفند هايگلبولبراي چسبیدن به هاآن



شوندمیی که با سرم نرمال انسان مواجه یهاو هایفیآسپرجیلوسهاي کنیدي. کنندمیپاتوژن نیز کمپلمان را فعال هايقارچسایر 
هاي و تولید آنافیالتوکسینآسپرجیلوسهايژنآنتیفعال شدن کمپلمان با . شوندمیمتصل iC3bو C3bیعنی C3به قطعات 

C3a وC5aشوندمیسهیم پنداشته بروز آسم آلرژیکدر.

هیستوپالسما کپسوالتوم، پاتوژن دیگري شامل هايقارچفعال شدن سیستم کمپلمان براي ،آزمایشگاهیشرایطهمچنین در 
هايگونهو کوکسیدیوئیدس ایمیتیس، بالستومایسس درماتیتیدیس، پاراکوکسیدویوئیدس برازیلینسیس، اسپوروتریکس شنکئی

هیستوپالسما .کمتر روشن شده استهاقارچاین علیهاما کیفیت نقش کمپلمان در دفاع میزبان ،اثبات شده استتریکوفیتون
.شوندمیها متصل اپسونیزه نشده توسط رسپتورهاي کمپلمان به فاگوسیتستومایسس درماتیتیدیسکپسوالتوم و بال

PTX3 (long. کنندمیشرکتهاقارچعلیهذاتی هايدفاعمحلول سرمی در هايمولکولعالوه بر اجزاء سیستم کمپلمان، سایر 

pentraxin) يکنندهفاگوسیتهايسلول. شودمیمتصل آسپرجیلوسهاي يکنیداست که به شناسایییک ملکول ترشحی
نقص دارند و نسبت به آسپرجیلوزیس تهاجمی ریوي آسپرجیلوس فومیگاتوس شناساییدر ) PTX3(ملکول فاقد این هايموش

.باشندمیحساس 

. باشندمی(Beta-defensins)ها سینـو بتادفن(histatins)هابزاق حاوي پپتیدهاي ضدکاندیدائی است که شامل هیستاتین
.کندمیبه کاندیدیازیس دهانی کمک (xerostomia)این مسئله در توضیح استعداد بیماران مبتال به خشکی دهان 


