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Komplemento sistemos vertinimą reikia atlikti pacientams, kuriems 
pasireiškia bakteriemija, meningitas ar sisteminės Neisseria (N. meningitidis 
ar N. gonorrhea) sukeliamos infekcijos.

• C1, C4 ar C2 deficitas gali pasireikšti pasikartojančiomis pneumokokų 
sukeliamomis infekcijomis, t. y. otitu, pneumonija ar bakteriemija. 

• Pirmųjų komplemento komponentų deficitas, dažniau nei 
infekcijomis, pasireiškia autoimuniniais susirgimais, pvz., sistemine 
raudonąja vilklige.

• C3 deficitas yra labai retas ir pasireiškia pasikartojančiomis 
sunkiomis bakterinėmis infekcijomis, tokiomis kaip pneumonija, 
bakteriemija, arba išsivysto difuzinis membraninis glomerulonefritas.

• Sisteminės Neisseria sukeliamos infekcijos, ypač vaikams ir 
paaugliams, leidžia įtarti C5–7 deficitą.

 › Nustatomos lytinių ir šlapimo takų infekcijos.
 › Gali būti odos vilkligė ar kitos autoimuninės ligos (dažnesnės 

esant C1, C2 ar C4 deficitui). Įgimta angioedema atsiranda dėl 
C1 esterazės inhibitoriaus deficito. Ši PID forma paveldima 
autosominiu dominantiniu būdu. Šiai ligai būdingi pasikartojantys 
angioedemos epizodai įvairiose kūno vietose (dažnai kvėpavimo 
takuose ir virškinamajame trakte), trunkantys 2–5 dienas. 
Daugeliui pacientų pasireiškia pilvo skausmas dėl laikinos žarnyno 
obstrukcijos, kurią sukelia gleivinės edema. Išskiriami trys šios 
ligos fenotipai: I tipas – angioedema dėl sumažėjusio C1 esterazės 
inhibitoriaus kiekio, II tipas – angioedema dėl sutrikusios C1 
esterazės inhibitoriaus funkcijos, tačiau jo kiekis išlieka normalus 
ar net padidėjęs, III tipas – nežinomos kilmės paveldima 
angioedema. 

Įgimta angioedema diagnozuojama remiantis būdingais klinikiniais 
požymiais (pasikartojančiais angioedemos epizodais) ir sumažėjusiu C1 
esterazės inhibitoriaus kiekiu ar jo funkcija ir (ar) sumažėjusiu C4 kiekiu. 

KOMPLEMENTO 
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LABORATORINIAI TYRIMAI

• Geriausias atrankinis tyrimas komplemento deficitui nustatyti yra CH50. 
Siekiant nustatyti alternatyvaus komplemento kelio aktyvinimo sutrikimą 
(komponentų deficitą) atliekamas AH50 tyrimas. Nustačius pakitimus 
atrankos tyrimuose, detalesni komplemento komponentų tyrimai atliekami 
specializuotose laboratorijose.

• C1 esterazės inhibitoriaus ir C4 koncentracijos kraujyje tyrimai atliekami 
įtariant įgimtą angioedemą.

GYDYMAS

Esant komplemento komponentų trūkumui infekcijos profilaktikai gali būti 
skiriami antibiotikai. Asmenims, kuriems diagnozuotas bet kuris nuo C5 iki C9 
deficitas, rekomenduojama skirti meningokokinę vakciną ir (arba) profilaktinį 
antibakterinį gydymą.  Visi pacientai, kuriems yra komplemento deficitas, turi 
būti skiepijami nuo pneumokokinės infekcijos. 

Dažnos pirmųjų komplemento komponentų deficito komplikacijos yra 
autoimuninės ligos, tokios kaip sisteminė raudonoji vilkligė, į vilkligę panašus 
sindromas, glomerulonefritas ir infekcijos. Įgimtos angioedemos atveju 
priepuolio metu skiriama C1 esterazės inhibitoriaus ar šviežiai šaldytos plazmos 
(kadangi plazmoje yra visų komplemento komponentų). Dažnų atakų retinimo 
tikslu skiriama androgeninių steroidų arba fibrinolizės inhibitorių.


