
Komplement

 objavený v 1893 Julesom Bordetom a nazvaný „alexín“

 v 1899 ho Paul Ehrlich premenoval na komplement 
(kompletizuje funkciu protilátok)

 netvorí ho jedna látka ale komplex rôznych molekúl



 zložky komplementu sa označujú písmenom C + číslo v 
poradí, v akom boli objavené

 C1 má 3 podjednotky (C1q,2xC1r a 2xC1s)

 fragmenty proteolytického štiepenia zložiek sa označujú „a“ 
(menší fragment) a „b“ (väčší fragment) – výnimka C2

 ďalšia degradácia fragmentu b sa označuje c, d, ...

 zložky komplementu resp. komplex zložiek označené nad 
svojím názvom vodorovnou čiarou majú enzýmovú aktivitu 
(napr. C4b2b)

 zložky označené ako faktory (faktor B, D, P, H, I) patria k 
alternatívnej ceste aktivácie alebo k regulačným proteínom

 fragment so stratenou biologickou aktivitou sa označuje na 
začiatku „i“ (napr. iC3b)

 niektoré zložky majú označenie podľa funkcie (MBP, ...)

Nomenklatúra



Klasická cesta aktivácie

 objavená ako prvá

 závislá na protilátkach a ich reakcii s antigénom

 Spúšťaná  retrovírusmi, mykoplazmami, E. coli, Klebsiella
pneumoniae, pneumokokovým polysacharidom, 
polyaniónmi (heparín, protamín, dextran)

 dochádza k časovému posunu naštartovania o 4-5 dní

 CRP má niektoré podobné vlastnosti ako protilátky 
(opsonizuje cudzorodé častice a spúšťa aj klasickú cestu 
aktivácie) a vzniká do 1-2 dní



Usmrtenie buniek



Lektínová cesta aktivácie

 objavená ako posledná

 makrofágy po pohltení baktérií produkujú cytokíny, ktoré 
indukujú tvorbu zápalových proteínov v pečeni

 kolektín MBP (manose binding protein) sa viaže na sacharidy 
vo forme tetraméru alebo hexaméru (analóg C1q)

 následne sa viažu MASP-1 a MASP-2 (MBP asociated serine
protease sú analógy C1r a C1s)

 zvyšok lektínovej cesty je rovnaký ako klasická cesta

 proteíny lektínovej cesty sú fylogeneticky staršie



Alternatívna cesta aktivácie
Schopnosť aktivácie ihneď po vstupe cudzorodých buniek

 agregovanými IgG, IgA a IgE

 polysacharidmi (dextrán, zymozán, inulín, agar)

 LPS (G-), kys. teichoovou (G+)

 polyaniónmi, DNA

 vírusmi

 hubami (kvasinky, plesne)

 parazitmi

 mnohými nádorovými bunkami

Vyžaduje sa prítomnosť C3b (môže byť aj hydrolyzovaná 
forma C3(H2O) resp. C3(NH3))









Biologické účinky komplementu Komplement

Lýza buniek C5b-C9, MAC

Zápalová odpoveď

degranulácia mastocytov a bazofilov C3a, C4a, C5a

degranulácia neutrofilov C5a

degranulácia eozinofilov C3a, C5a

extravazácia a chemotaxia leukocytov v mieste zápalu C3a, C5a, C5b67

agregácia trombocytov C3a, C5a

uvoľňovanie neutrofilov z kostnej drene C3c

uvoľňovanie hydrolytických enzýmov z neutrofilov C5a

zvýšenie expresie CR1 a CR3 na neutrofiloch C5a

opsonizácia, stimulácia fagocytózy C3b, C4b, iC3b

neutralizácia vírusov C3b, MAC

solubilizácia a odstraňovanie imunokomplexov C3b



 Poruchy komplemetu-ochorenia

  prejavujúsa zníženou obranyschopnosťou 
organizmu

  zvýšený sklon k recidivujúcim infekciám 
pyogénnymibaktériami

  sklon k imunokomplexovémuochoreniu



Vrodené poruchy komplementu

Deficiencia Choroba Dedičnosť

C1q SLE, glomerulonefritída, CHPI AR

C1r SLE, CHPI AR

C4 SLE, Sjogrenov syndróm, CHPI, autoimunitné 

choroby

AR

C2 SLE, juvenilná reumatoidná artritída, 

glomerulonefritída

AR + HLA

C3 CHPI, glomerulonefritída, reumatoidná artritída AR

C5 SLE, chronické neisseriové inf. AR

C6-8 SLE, chronické neisseriové inf. AR

C9 sklerodermia, purpura AR

C1Inh hereditárny angioedém AR

P, D, I CHPI AR

SLE systémový lupus erythematosus, CHPI chronické pyogénne infekcie



Imunodifúzia v agare

 Test na stanovenie koncentrácie - napr. IgG, IgA, IgM, 
C3, C4, proteiny akútnej fázy - ceruloplazmín, 
makoglobulín………….

 Princíp - do agaru sa zamieša protilátka proti látke, 
ktorú chceme dokázať. Do vytvorených jamiek
kvapneme štandardy (4-5) so známou klesajúcou
koncentráciou a neznáme vzorky. Vytvorí sa prstenec 
na základe difúzie séra s hľadanou látkou a reakcie
AgAb. Veľkosť prstenca je úmerná koncentrácii a 
porovnaním so štandardou vypočítame koncentráciu. 



Úloha 4: Stanovenie C3, C4
 Elektroforetická separácia séra

 Deň 1 - Na sklo alebo gélovú platňu nalejeme 
agarózu – stuhnutie

 Deň 2 – vyrezanie jamiek, napipetovanie séra 

 Deň 3 – vysušená a fixovaná platňa 

 Deň 4 – farbenie, odčítanie


