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ائية والبائيةتمستقبالت الخاليا ال  

 Light chainsاصطناع السالسل الخفيفة 

، ولتركيب القطاع  λ ولمبدا Kيوجد مورتتان تشفران للقطاع الثابت من السلسلة الخفيفة هما کابا 

 : المتغير يتم تأشيب نوعين من القطع المورثية هي

، Diversity، ولكنها ال تملك مورثة تنوع Joining، ومورثة ربط Variableمورثة متغيرة 

 .وتتم العملية بنفس اآللية في السلسلة الثقيلة

 .TCRينطبق على السلسلة ه من  BCRما ينطبق على السلسلة الخفيفة من 

 

 

لمستقبالت  aأو السلسلة  BCRصنع السلسلة الخفيفة لمستقبالت الخلية البائية . 7الشكل 

 TCRالخلية التائية 
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 المستوى الذي تحدث عنده إعادة تنظيم

، أي mRNAهذه تحدث على مستوى  rearrangementإعادة التنظيم : أثناء نضج الخلية     

لنحصل على رنا مرسال ناضج  Splicingنحصل على رنا مرسال غير ناضج يخضع للتضفير 

mature mRNA تتم ترجمته. 

 :الخلية، فهذا يعني أنه DNAفإذا افترضنا أن عمليات إعادة التنظيم حدثت على مستوى  

  سيتم الحصول على مستقبلIgM  دونIgD 

  تصبح الخلية قادرة على صنع مستقبلBCR وال تستطيع صنع األضداد التي تفرزها 

  وهذا ال يحدث  |( كما سنذكر الحقا)ال تصبح الخلية قادرة على القيام بتعديل المستقبالت

 .في الحقيقة

 :في الخلية المصورية

وتعرضها للمستضد تنقسم وتتمايز تمايزة نهائية لخاليا مصورية  BCRعند صنع الخلية      

، وعند تحولها لخلية ..وغيرها IED IgMوالتي بدورها ستنتج األضداد بأنواعها المختلفة 

في حال  IgMوال يعود بإمكانها صنع  DNAمصورية تصبح إعادة التنظيم على مستوى ال 

 ...وهكذا IgEفي حال قرر عليها صنع  IgAأو أن تصنع  lgEكان من المقرر عليها أن تصنع 

 

 :في الخلية الذاكرة

الخلية الذاكرة هي النوع اآلخر الذي ينتج عن الخلية اللمفاوية البائية يمكن أن تخضع لعملية  

 Immunoglobulin classوبولينات المناعية التحول من صنف آلخر في تصنيع الغل

switching  أي أنها تتحول مثال من إنتاجIgM  إلىIgG . 

بينما التي  IgMلن تنتج إال  Naive cellبسيطة  Bكل الخاليا المصورة التي نتجت عن خلية 

 .IgMأو أي منها عدا  IgDأو  IgGالذاكرة يمكنها أن تعطي  Bتنتج عن خلية 

 

 اللمفاوية البائيةنضع الخلية 

من نسائلها خاليا جذعية لمفاوية، % 51كما ذكرنا سابقا إن الخلية الجذعية الدموية تعطي       

تتمايز  B، خاليا لمفاوية (منشأ هذه الخاليا غير مؤكد) NKوالتي تنقسم في التقي لتعطي خاليا 

تذهب إلى التوتة لتتابع تمايزها المركزي، ثم تخرج الخلية اللمفاوية  Tفي النقي وخاليا لمفاوية 

B من نقي العظم لتستقر في األعضاء اللمفاوية الثانوية. 

 :Bنسب تواجد اللمفاوية 

 من اللمفاويات فيه% 08-08: في نقي العظم. 

 من اللمفاويات% 08-08: في الطحال 

 ALT توجد بنسبة تقترب من نسبتها في الطحال 

 08-08تشكل : في العقد اللمفية% 

 :إذا يتم تكاثر الخاليا اللمفاوية في مكانين مختلفين

 ومعدل  التيموس ونقي العظام، وتنتج فيها لمفاويات بسيطة مدة حياتها قصيرة،: ألولا

 . إنتاجها مقرر تلقائيا وتنتقل إلى المحيط
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 الخاليا فقط إذا تم تفعيلها بعد األعضاء اللمفاوية الثانوية، حيث تتكاثر هذه : الثاني

 .التعرف على المستضد كجزء من االستجابة المناعية النوعية المكتسبة

 

 Central differentiationالتمايز المركزي 

 ـ ويتميز ب Primary maturationيدعى أيضا التمايز األولي      

 (.التائية نقي العظم للخلية البائية وفي التوتة للخلية)يحدث في عضو مناعي مرکزي ( 5 

 . يحدث هذا التمايز قبل التعرض للمستضد( 2 

 .يحدد نوعيتها BCRنتيجة لهذا التمايز تحمل كل خلية لمفاوية بائية ( 0

 :مراحل التمايز المركزي

 (:Bأي خلية ما قبل قبل الخلية ) Pre pre Bcellتحول الخلية الجذعية اللمفاوية إلى ( 5 

 .، تتميز بأنها تحمل ال الثقيلة ميو (سليفة الخلية البائية) Pro B cellوتسمى أيضا 

 :pre B cellإلى  pro B cellتحول ( 2

ال تحمل )والتي تكون موجودة في هيولى الخلية  μإلعطاء السلسلة الثقيلة  mRNAتتم ترجمة 

 (.على سطحها B cell receptorالخلية في هذه المرحلة أي مستقبل 

 :Immature B cellإلى  pre B cellتحول ( 3

تصنع الخلية كامل السلسلة الثقيلة والخفيفة ويتم ربطهما على شكل سلسلة خفيفة مع سلسلة ثقيلة 

وأخرى خفيفة مع أخرى ثقيلة ثم يتم ربط السلسلتين الثقيلتين مع بعضهما فيصبح لدينا أربع 

 .يتوضع على سطح الخلية IgMسالسل مرتبطة مع بعضها لتشكل مستقبل من صنف 

 :Mature B cellإلى  Immature B cellتحول ( 4 

 .virgin B cellأو العذراء  Naive B cellتدعى أيضأ بالخلية البسيطة أو الساذجة 

مستقبل من صنف  IgMعندما تحمل باإلضافة ل  matureناضجة  Bتصبح الخلية اللمفاوية  

 IgD.ـ ال

إلى  Immature B cellإن جميع المراحل السابقة تتم في نقي العظام عدا مرحلة تحول الى 

Mature B cell  فإن هذه العملية تتم أثناء انتقال الخلية المناعيةB  من نقي العظام إلى األعضاء

 .المناعية المحيطية أو الثانوية

ولم تلتق بعد بمستضدها النوعي  T receptorأو  B receptorأو آ تحمل  Bكل خلية 

الخلية اللمفاوية ) Naive lymphocyteاسمها وموجودة باألعضاء المناعية الثانوية يكون 

 (.Tأو  Bالبسيطة 

وانتقلت الخاليا  Central Differentiationبعد هذه الخطوات تكون قد انتهت مرحلة ال 

 Secondaryإلى األعضاء المناعية الثانوية والتي ستخضع فيها إلى النضج الثانوي  Bاللمفاوية 

Maturation  أو التمايز المحيطيPeripheral Differentiation  وهو التمايز النهائي الذي

 .Effector Cellسيعطي الخاليا الوظيفية 
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 تمايز الخاليا البائية. 8 الشكل

 

 :clonal deletionالحذف النسيلي 

قد تكونت بمحض الصدفة وبغياب التحريض من  BCRبما أن جميع المستقبالت       

المستضدات الغريبة فإن هذه المستقبالت من الممكن أن تكون نوعية ألحد مستضدات الذات 

 : مثال. وبالتالي يمكن لها أن تسبب رد فعل مناعي مؤذ تجاه الثوي

 ن كولي إذا كانت نوعية لمستقبالت األستيل كولين فستشكل أضداد لمستقبالت األستيل

 . وستكون النتيجة الوهن العضلي الوبيل

 أضداد  أو إذا كانت نوعية لمستقبالت اإلنسولين الموجودة على سطح الخاليا، فستشكل

 .لمستقبالت اإلنسولين ونكون أمام داء السكري

وبالتالي للتخلص من هذه الخاليا اللمفاوية البائية المؤذية يتم تعريضها لنماذج مستضدية من  

نوعي لمستضدات الذات فإنها ستلقى  BCRمستضدات الذات في نقي العظم، وكل خلية تحمل 

 :أحد المصائر التالية

  يصدر لها أمر بالموتApoptosis  

  أو تعطي فرصة لتقوم بتعديل المستقبلReceptor editing ال  وإعطاء مستقبل جديد

 يتفاعل مع مستضدات الذات 

التي تعود للعالم بورنيت حيث تحذف  Clonal deletionوهذا ما نسميه بنظرية الحذف التسيلي 

ألن هذه التوليفة التي أدت إلنتاج مستقبل نوعي المستضدات الذات ( وليس كل خلية)كل النسيلة 

ولم يعرف بعد ما  Forbidding cloneي أي تصبح نسيلة محرمة لن تعاد مرة أخرى في التق

 .هي اآللية في عدم ظهور هذه النسبيلة مرة أخرى في النقي

 ـويمكن أيضا أن يعطل عملها في المحيط وهو ما يعرف ب Clonal anergy  فتصبح

 حالة دائمة من عدم االستجابة للمستضد في
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 الناضجة في نقي العظاممصير الخاليا البائية غير . 9الشكل 

 

 peripheral differentiationالتمايز المحيطي 

، يحدث في األعضاء المناعية Secondary maturationويدعى أيضا التمايز الثانوي  

المحيطية كالطحال والعقد اللمفاوية واللوزات والناميات والنسج اللمفانية المرتبطة بالمخاطيات 

 :وله عدة مراحل

 Antigen recognition  المستضد التعرف على (5

 Proliferationالتكاثر   (2

 Differentiationالتمايز   (0
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 :Antigen recognitionالتعرف على المستضد 

 تنقل بعض المستضدات الموجودة في النسيج أو الدم لتلتقي بالخاليا اللمفاوية البائية (5

 والموجودة في األعضاء اللمفاوية الثانوية كالطحال والعقد Naive B cellالبسيطة 

 . اللمفية والتي لم يسبق لها أن تعرضت لمستضدات غريبة

 clonal االنتقاء النسبيليتنتقي هذه المستضدات خلية لمفاوية بسيطة بعملية تدعى  (2

Selection  مع (بشكلها الطبيعي ودون الحاجة للمعالجة)حيث ترتبط المستضدات

 . Recognitionعملية التعرف النوعية لها فتحدث  Bمستقبالت الخاليا 

 .   Bتحرض عملية التعرف سبل نقل اإلشارة التي تؤدي إلى تفعيل الخلية    (0

 .Differentiationوتمايزها  Proliferationمما يؤدي إلى تكاثرها  Bتتفعل الخلية   (0

 

 :Proliferation ( Clonal Expansion )االنقسام أو التكاثر 

خلية على سبيل المثال كلها  588تدخل الخلية في الدورة الخلوية وتبدأ تكاثرها فتنقسم وتعطي 

 . Cloneوتدعى هذه الخاليا المتشابهة بالنسيلة  BCRمتشابهة وكلها تحمل نفس المستقبل 

قادرة على أن تتعرف عليه  Bبليون من الخاليا  55وبكالم آخر فإن لهذا اإلبيتوب على األقل   

، (إذا افترضنا أنه يوجد في الطبيعة بليون إبيتوب فإنه يوجد على األقل خلية واحدة لكل إبيتوب

ة الخاليا بليون، فتزيد كثاف\588خلية تصبح النسبة  588وبعد االرتباط والتكاثر وزيادة العدد ل 

B النوعية لإلبيتوب. 

 

 :Differentiation or maturationالتمايز أو النضج 

 :في هذه المرحلة يسلك التمايز أحد طريقين وذلك حسب طبيعة المستضد

 :T dependent antigen Tمستضدات معتمدة على ( 1

 :تتميز بأنها تحتوي جزء بروتيني حتما، يؤدي التعرض لها إلى تشكيل

  نهائية التمايزتنتج األضداد من نوع  :مصوريةخالياIgM . 

 غير نهائية التمايز، ال زالت تحمل  :خاليا ذاكرةB cell receptor ،عمرها طويل ،

 قادرة

على إعطاء خاليا ذاكرة وخاليا مصورية خالل يوم واحد اذا التقت بالمستضد الذي حرض     

تشكلها وذلك علما أن تكون هذه الخاليا استغرق عند التعرض للمستضد للمرة األولى أسبوع 

ويكفي أن ترتبط بالمستضد حتى تنقسم لتعطي  Tتقريبا، وذلك ألنها لم تعد بحاجة إلى الخاليا 

 .ية وخاليا ذاكرةخاليا مصور

 :T independent antigen Tمستضدات غير معتمدة على ( 2

دون تدخل الخاليا التائية المساعدة وتؤدي  Bتستطيع هذه المستضدات أن تفعل الخاليا      

فقط وال تعطي خاليا ذاكرة، وتكون هذه المستضدات عبارة  IgMالتشكل خاليا مصورية تنتج 

ية أو دسمة أو حموض نووية مثل عديدات السكاريد المكونة المحفظة عن سالسل سكرية أو ببتيد

 .في الجراثيم سلبية الغرام LPSالجراثيم وكذلك 

عادة هذه االستجابة المناعية ال تكون ناضجة بشكل جيد عند األطفال و لذلك ال نستطيع إعطاء 

 .لقاح عديد سكاريد المحافظ بعمر مبكر
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 :بشكل مباشر نوعان Bوللمستضدات القادرة على تفعيل الخاليا 

 :Repeated identical epitopesسالسل تحوي إبيتوبات متماثلة متكررة  (1

 Cross-بأن معا  Bعلى سطح الخلية  BCRترتبط المستضدات بعدد كبير من المستقبالت      

linking على االنقسام وإعطاء عدد كبير من  وتفعلها ويكون هذا االرتباط كافية لتحريض الخلية

الخاليا كلها ستتمايز إلى خاليا مصورية دون أن تعطي خاليا ذاكرة، كما أن الخاليا المصورية 

وال تعطي كميات كبيرة من األضداد، . IgMفقط ألن الخاليا الذاكرة ال تنتج  IgMالناتجة تنتج 

 .باإلضافة لعدم تكون خاليا ذاكرة

 :Mitogensالميتوجينات  (2

، يكون (idiotypeالمختلفة النوعية مختلفة ال Bهي مواد تسبب انقسام عدد كبير من الخاليا      

بشكل  Bبحسب تركيز هذه المواد فإذا كان تركيزها كبيرة تقوم بتفعيل الخاليا  Bتفعيل الخاليا 

وهذا يسمى التفعيل متعدد النسائل ( سواء كانت تحمل مستقبالت للميتوجين أم ال)غير نوعي 

Polyclonal activation  أما إذا كان تركيز الميتوجين منخفضة فإنه يحرض الخالياB 

 .النوعية فقط

 : مثال 

 Aفي جدار الجراثيم سلبية الغرام الذي يتكون من الشحم  LPSعديد السكاريد الشحمي      

ولنفترض أن سلسلة عديد  Aمستقبل للشحم  Bيوجد على سطح الخاليا : وسلسلة عديدة السكاريد

 Aسيرتبط مع مستقبل الشحم  LPSإبيتوبات فهذا يعني أن  58السكاريد تكون ما يقارب ال 

مما يؤدي إلى ( 5اإلبيتوب رقم )حد بيتوبانه النوعي أل BCRويرتبط بنفس الوقت مع مستقبل 

نوعي  BCRومع مستقبل  A، ويمكن لجزيء آخر أن يرتبط مع مستقبل الشحم Bتفعيل الخلية 

المختلفة  Bوهكذا مما يؤدي إلى تفعيل عدد كبير من الخاليا ( 2اإلبيتوب رقم )إلبيتوب آخر 

 .النوعية

 

 

 ( B ) T ير المعتمدة علىالمستضدات غ( A)الميتوجينات . 11الشكل 

 

 : أهم الميتوجينات

5. Phytohemagglutinin  (PHA  :) يفعل الخاليا ، وهي مادة نباتية يمكن أن تسبب

 . تراص الدم

2.  .Concanavalin-A   : يفعل الخالياT . 

 .T  ،Bيفعل اللمفاويات : Pokeweed mitogenميتوجين عنب الذئب  .0
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تفيد هذه المواد في كشف الكفاءة الوظيفية للخاليا اللمفاوية عن طريق إضافة أحد هذه 

في الدم  Lymphoblastوتحري وجود خاليا أرومية لمفاوية ( LPSمثل )الميتوجينات 

 lymphoblastفوجودها يعني أن الخاليا اللمفاوية فعالة وظيفية ويدعى هذا االختبار 

transformation test. 

 

 B Cell markers واسمات الخلية البائية

عندما يحمل على السطح خلية وال يحمل على أخرى ليس جميعها للحفظ  Markerيسمى       

 : لكن يجب أن نتذكر منها التالي

 أما التي تفشل Bتحمله كل خلية لمفاوية  :B cell receptorمستقبل الخلية البائية  .5

فعلى الرغم أن جميعها من  Bبصنعه تموت، وال يمكن استعماله لعد الخاليا اللمفاوية 

الخاص بها،  Epitopeلكنها تختلف من خلية ألخرى بحسب نوعيتها ال  IgMـ صنف ال

يتكون  في المستقبل هو وحيد الوحدة، أما الذي يفرز في الدم IgMوالغلوبيولين المناعي 

 . مرتبطة بشكل نجمي pentamerمن خمس وحدات وحدوية 

 major histocompatibility   1-مستضدات معقدات التوافق النسيجي من النوع  .2

 complex ( MHC class  1) : والتي تحملها كل الخاليا المنواة، والخاليا اللمفاوية

B  هي خاليا منواة وبالتالي فهي تحملMHC1.  

0.   MHC class:  خلديا فقط تحمل وتصنع  0يوجدMHC2  وهذه الخاليا هي

: المساعدة وهي Tالمتخصصة في تقديم المستضدات الببتيدية المعالجة للخاليا اللمفاوية 

 . Bالكبيرة، الخاليا التغصنية، الخاليا  البالعات

0.  CD40 :  يوجد على سطح الخاليا اللمفاويةB  وهو مهم جدا ألنه يرتبط معCD40L 

وهذا له دور في تفعيل الخلية  T helper cellة المساعد Tالموجود على سطح الخاليا 

B  وتكوين خاليا الذاكرة من الخليةB . 

1.   B7 :  تحمله الخاليا المقدمة للمستضد (APCs ) antigen presenting cells  وهو

الموجود على سطح  B7إن (  CD86 ) B72و (  CD80 ) B71عبارة عن جزيئتين 

  .T من سطح الخلية CD28يرتبط مع  Bالخلية 

عن طريق فإنه يجب أن يرتبطا T    من الخاليا  Bحتى تتم االستفادة القصوى للخاليا 

 :وسائل هي 3

 CD40  مع CD40L   

  B7   مع CD28   

   المستضد الببتيدي المعالج المقدم ضمنMHC  معTCR.  

0. CD19 , CD20 , CD21  : وتوجد فقط على سطح الخلية اللمفاويةB  لذلك تستخدم

هو مستقبل ألحد مكونات  CD21ولها وظائف أخرى كنقل إشارات تفعيلية،  للعد 

 .  EPVويستعمله فيروس إبشتاين بار  المتممة

0.   CD81 :  وله وظيفة في تلبيغ اإلشارة ويعمل كمستقبل لفيروس التهاب الكبدC 

 .والمتصورات النشيطة

 


