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Kompleman COVID-19’da bir hedef olabilir mi??  

COVID -19  etkin tedavilerini geliştirmeye acilen gereksinim vardır. İmmunologlar ve klinisyenlere bu 

hastaların tedavisinde,  kompleman sisteminin hedeflenmesi önerilmektedir. 

COVID-19'un etkeni SARS-CoV-2 enfeksiyonunu takiben kritik durumdaki hastaların çoğunda akut solunum 

yetersizliği sendromu (ARDS)  gelişir. Akciğer fonksiyonunun bozulması, artan viral yükden  ziyade yetersiz 

edinsel bağışık yanıta bağlıdır. Akciğerde yerleşik bağışıklık hücrelerinin, patern tanıma reseptörleri (PRR) 

yoluyla aktivasyonu, pro-enflamatuar sitokinlerin salınmasını ve nötrofillerin ve monositlerin kandan bronşlara 

çıkışını tetiklemektedir. Bu hücreler, özellikle SARS-CoV-2’nin, giriş reseptörleri ACE-2 bulunan solunum 

epitel hücrelerinde ve vasküler endotel hücrelerinde kolateral doku hasarına neden olarak hava-kan bariyerini 

bozabilir;  vasküler endotelyal hücrelerin hasarlanması, trombositik mikroanjiyopatilere sebep olabilir.  

COVID-19 tedavisinde  çeşitli antiviral ilaçlar, anti-enflamatuar ajanlar ve anti-sıtma ilacı hidroksiklorokin dahil 

daha etkili tedavileri geliştirme çabaları devam etmektedir. Devam etmekte olan IL-6 ve IL-1 blokajına ilişkin 

klinik çalışmalarda umut verici ön sonuçlar alınması,  immünoterapi yaklaşımları için bir temel oluşturabilir.  

Kompleman, virüslere karşı doğal bağışık yanıtın bileşenidir ve proinflamatuar yanıtın uyarıcısıdır. SARS-CoV-

2 ile yakından ilişkili olan SARS-CoV ile ilgili bir çalışmada, kompleman bileşeni C3 aktivasyonunun, SARS-

CoV ile ilişkili ARDS’de hastalığı şiddetlendirdiği bulmuştur. SARS-CoV ile enfekte olmuş C3 eksikliği olan 

fareler, akciğerlerindeki eşdeğer viral yüklere rağmen daha az solunum fonksiyon bozukluğu sergilemiştir. 

Akciğerde nötrofiller ve enflamatuar monositlerin infiltrasyonunun azalması, hem akciğerde hem de serumda 

düşük sitokin ve kemokin seviyeleri ile ilişkilidir. Bu durum, C3 inhibisyonunun SARS-CoV-2 enfeksiyonunun 

enflamatuar akciğer komplikasyonlarını da hafifletebileceğini düşündürmektedir.  SARS-CoV ile enfekte olmuş 

C3 eksik farelerde, görülen hem intrapulmoner hem de plazma IL-6 seviyelerinin azalması, C3 inhibitörleri ile 

anti-IL-6 kombinasyon tedavisini düşündürmektedir. Ayrıca doğal bağışıklıkta, C3 sinyallerinin artması, şu anda 

COVID-19 lu hastalarda test edilen AMY-101 gibi maddelerle C3 blokajı, daha geniş antienflamatuar 

potansiyele sebep olmaktadır. 

C3 inhibisyonu; eş zamanlı olarak alveolar makrofajlardan veya diğer hücrelerden (C3a reseptörlerini ve / veya 

C5a reseptörlerini eksprese eden) IL-6 salınımı ile  intrapulmoner C3 aktivasyonunu ve  C3a, C5a oluşumunu da 

bloke eder böylece akciğer hasarını iyileştirebilir. In vitro da, C3 inhibitörü AMY-101 kullanımının, IL-6 

salınımını engellediği gösterilmiştir.  

Kompleman aktivasyonu çeşitli altta yatan hastalıkların neden olduğu ARDS patofizyolojisi ile ilişkili olmasına 

rağmen, SARS-CoV-2 ile ilişkili ARDS gelişiminde, kompleman aktivasyonunun rolü hakkındaki klinik veriler 

azdır. Bir başka çalışmada, şiddetli COVID-19'lu hastalardan alınan akciğer biyopsi örneklerinin, C3a üretimi ve 

C3 komponenti birikimi ile karakterize yaygın kompleman aktivasyonu gösterdiği bildirilmiştir.  Serum C5a 

düzeylerinde de belirgin bir artış gözlenmiştir. Daha da önemlisi, anti-C5a antikoru olan hastaların tedavisi, artan 

akciğer oksijenasyonu ve azalmış sistemik inflamasyon ile ölçülebilen ani klinik iyileşmeye yol açmıştır. 

C5 inhibitörleri, klinikte yaklaşık 15 yıldır güvenle kullanılmaktadır ve klinik çalışmalarda kullanımı, ARDS 

patofizyolojisinde C5a-C5aR bağlanmasını desteklemektedir.  
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Ancak, bu ajanlarla C5 inhibisyonu kısmi olabilir, bu da terminal yolun aktivasyonuna ve  enfeksiyonlarda 

sıklıkla görülen aşırı kompleman aktivasyonu şeklinde istenmeyen etkinliğe yol açabilir. Ayrıca, bu ilaçlar C3a-

C3aR bağlanmasını etkilemez.  

 Kompleman sistemi göz önüne alındığında, tüm bu ajanlar potansiyel olarak,  akciğer inflamasyonuna yol açan 

ilk adımları önleyebilir (Şekil 1). Anti-C3 ajanlarla (AMY-101 gibi) yetersiz edinsel  inflamatuar yanıt üzerinde 

daha geniş bir inhibitör etki elde edilebilir. Bazı kompleman aktivasyon yoluna özgü inhibitörler de etkinlik 

gösterebilir (örneğin, lektin yolağı inhibitörleri). Komplemanın alternatif yoldan veya klasik yoldan 

aktivasyonunu  özel olarak önlemenin yararları da açıklığa kavuşturulmalıdır. 

 

Şekil 1: SARS-CoV-2 ile ilişkili akciğer hasarında komplemanı hedefleme. Kompleman aktivasyonu, şiddetli 

COVID-19’lu  bazı hastalarda yetersiz edinsel  enflamatuar yanıta katkıda bulunabilir. C3 veya C5 inhibisyonu,  

terapötik potansiyele sahip olabilir. 

COVID-19 için kompleman inhibitörlerinin terapötik kullanımı ile ilgili sorular bulunmaktadır. Hastaların 

sadece küçük bir kısmında agresif hastalık gelişir, ancak hastalık ilerlemesinde bu hastaları erken tanımlamak 

için güvenilir klinik göstergeler yoktur. Kompleman  aktivitesinin biyobelirteçleri, çoğu kararsız olduğundan ve 

çok kısa  yarılanma süresine  sahip olduğundan rutin olarak kullanılmaz. Bununla birlikte, ARDS gelişiminin 

klinik göstergeleri ile  bilinen inflamasyon biyobelirteçleri (C-reaktif protein, plazma IL-6 seviyeleri ve ferritin) 

nin kombinasyonu, kompleman  inhibisyondan yararlanabilecek hastaların belirlenmesini sağlayabilir. COVID-

19'un  ileri aşamalarında C3 inhibisyonu, sadece ARDS'yi değil, aynı zamanda ciddi vakalarda  komplikasyon 

gibi görünen böbrek, beyin ve diğer hayati organların mikrovasküler yataklarını etkileyen sistemik enflamasyonu 

geniş bir şekilde kontrol etme potansiyeline sahiptir.  

Kompleman,  patojenlere karşı koruyucu bağışıklıkta anahtar rol oynar, ancak aşırı veya düzensiz aktivasyonu, 

kolateral doku hasarına neden olabilir.  

 Bu olağanüstü zamanlarda, COVID-19'da komplemanın  rolünü anlama çabaları, bilim adamlarına ve  ilaç 

geliştirme çabalarına katkı sağlayacaktır. 
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