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 ائية والبائيةتمستقبالت الخاليا ال

 

بهذا االسم ألنها تعمل من خالل الخليتين  Specific Immunityالمناعة النوعية سميت       

، وهما الخليتان المناعيتان الوحيدتان اللتان تعمالن بشكل نوعي، وذلك نظرا Tو  Bاللمفاويتين 

، وبشكل أدق Antigen Specific Receptorمستقبالت نوعية للمستضدات المتالكهما 

، والجواب المناعي المتشكل سواء الخلطي أو (اإلبيتوبات)مستقبالت للمحددات المستضدية 

الخلوي يكون لإلبيتوب الواحد، وكما نعلم أن اإلبيتوب الواحد ال يحرض جواب مناعي إال إذا 

لوي لمستضد فبالتأكيد كان جزءا من مستضد، وبالتالي حين نقول أنه قد تشكل جواب مناعي خ

سيكون جواب مناعي خلوي ألكثر من إبيتوب، وإذا قلنا أنه قد تشكل جواب مناعي خلطي 

 . لمستضد فهذا يعني تكون أكثر من ضد تجاه أكثر من إبيتوب

 (.غليكوبروتين)إن المستقبالت بشكل عام تكون ذات طبيعة بروتينية أو بروتينية سكرية 

 T - cell receptor  لنائيةبنية مستقبالت الخاليا ا

سواء السامة أو المساعدة من سلسلتين  T - cell receptor تتكون مستقبالت الخاليا التائية      

 :كل سلسلة لها ثالثة أجزاء( βو α)ببتيديتين 

   Intracytoplasmic region( taill )جزء ضمن الهيولى  (1

 Hydrophobic transmembrane region. جزء ضمن الغشاء الهيولي كاره للماء (2

( βو α)يتكون هذا الجزء في كل سلسلة : Extracellular regionجزء خارج خلوي  (3

 - Sالجسور ) Disulfideالكبريت  الروابط ثنائيةبسبب وجود  Domainsقطاعين من 

S )يتكون القطاع الواحد في السلسة الببتيدية من خالل جزيئتين من . الرابطة بينها

السيستيئين، إذ تخسر كل جزيئة ذرة هيدروجين وترتبط بالكبريت المقابل مشكلة رابطة 

في السلسة  Two Domainsقطاعين : ، ولهذا السبب يتشكل لدينا(S - S)كبريتية بينهما 

α  1و يدعيانα   2وα  وقطاعين في السلسة ،β  1يدعيانβ  2وβ 

SH + SH        S-S + H2 
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 .TCRبنية مستقبالت الخاليا التائية . 1الشكل 

 

 . سالسل ببتيدية 4تتكون كل جزيئة ضدية من 

 سلسلتان ثقيلتان (H  )Heavy chain 

  سلسلتان خفيفتان (L ) Light Chain  

 Domains 4و . في السالسل الخفيفة domains 2ومن خالل الجسور الكبريتية ينشأ قطاعان 

 . في السالسل الثقيلة

 :تمتلك السالسل الببتيدية ثالثة أجزاء

 .جزء ضمن الهيولى( 1 

 .جزء ضمن الغشاء( 2 

 .وجزء خارج خلوي( 3 
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 .BCRبنية مستقبالت الخاليا البائية . 2الشكل 

 (خلية مصورية) Effector cellعندما ترتبط باإلبيتوب النوعي تتمايز إلى  Bإن الخلية      

ال يملك الجزء عبر الغشاء )مرتبطأ على سطحها إلى إنتاجه مفرزة  BCRفإنها تتحول من إنتاج 

 (. والجزء داخل الهيولى

 : إذا نميز نوعيين من األضداد

تتواجد بشكل حر في سوائل البدن، وتضم  :secreted antibodiesاألضداد المفرزة  .1

 .  IgM , IgA , IgG , IgE , IgD خمسة أصناف

 .التي تشكل مستقبالت الخاليا البائية البائية الخاليااألضداد المرتبطة على سطح   .2

 

 .الشكل المفرز والشكل المرتبط لألضداد. 3الشكل 
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 BCRو TCRمقارنة بين 

 :التشابه

 :النوعية

هما المسؤوالن عن تحديد نوعية المستضد الذي سترتبط به الخلية  TCR , BCR ـفال      

 .اللمفاوية، وال يمكن أن تكون الخلية اللمفاوية نوعية ألكثر من إبيتوب واحد

. على سطح نفس الخلية متماثلة لجهة اإلبيتوب الذي استمسك به TCRg BCRوأن كل من  

 Idiotype.ـ التي تمتلكها المستقبالت تجاه إبيتوب بنفسه بال specificityالنوعية تسمى هذه 

 

  :مثال

لخلية بائية  Idiotypeمن فيروس الحصبة وال  1الخلية بائية هي لإلبيتوب رقم  diotype ـال

 .لفيروس السل مثال 3ثانية نوعية لإلبيتوب رقم 

 :العدد

ألف نسخة على سطح كل ( 122-222)حيث يوجد من كل نوع من المستقبالت ما ال يقل عن     

 .Idiotypeخلية وجميعها لها نفس ال 

 :التركيب

 :إن تركيب المستقبالت يخضع لعملية دقيقة تدعى

أو  Recombination التأشيبأو  Gene rearrangement إعادة ترتيب الجينات 

 . ، وإن التنوع الكبير في المستقبالت يساوي تنوع اإلبيتوبات في الطبيعةSplicingالتضفير 

 

 :االرتباط بالمستضد

لنقل اإلشارة لتفعيل الخاليا اللمفاوية البائية  التنبيه األولارتباط المستضد بمستقبالته يولد 

 .والتائية
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 :االختالف

 :TCRو BCRيوضح الجدول التالي بعض االختالفات بين 
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 Signal transduction complexمعقد تتبيغ اإلشارة 

وظيفته فقط االرتباط باإلبيتوب والجزء داخل الهيولى  BCRو TCRالجزء الخارجي من      

 . Signal transductionغير قادر لوحده على تنبيغ اإلشارة ( Tailالذيل )

بالمستقبل محرضة الخاليا على االنقسام فمن يقوم بنقل اإلشارة عند ارتباط اإلبيتوب      

 والتمايز؟

تعمل على تنبيغ  Accessory moleculesجزيئات مساعدة للمستقبالت تبين وجود       

 : اإلشارة توجد إلى جانب المستقبالت النوعية للمستضد على سطح الخاليا اللمفية البائية والتائية

  فيTCR : معقد تنبيغ هوCD3 ( سالسل 5يتكون من )فعندما  .وهو بروتين سكري

حيث يوجد ارتباط ) CD3باإلبيتوب يقوم الذيل بنقل التنبيه إلى سالسل  TCRيرتبط 

الخلية  التي تفعل شالل من األحداث داخل( CD3مع  8و aالتساهمي بين السالسل 

 • . تؤدي إلى تفعيلها، ومن ثم انقسامها وتمايزها

  فيBCR :اإلشارة يتمثل بسلسلتين من الغلوبولين المناعي  معقد تنبيغlg  هي(Iga 

IgBg ) باإلضافة إلىCD19 وCD21 وCD81. 

 

 

 .معقد تنبيغ اإلشارة في الخاليا اللمفية. 4الشكل 

 

 

 CD21 هو مستقبل للمتممة ويدخل منه فيروس أبشتاين بار إلى الخلية B . 

 . CD81  هو مستقبل لفيروس التهاب الكبدC وللمتصورة النشيطة Plasmodium 

vivax 

  لدي الخاليا اللمفية التائية مساعد واحد هوCD3 ولدى الخاليا اللمفية ،B  عدة مساعدات

 (. Igα , Igβ , CD19 , CD21 , CD81 )هم 

 تنوع المستقبالت واألضداد

يوجد في الطبيعة ما يقارب البليون إبيتوب وذلك استدعی وجود آلية لتكوين عدد مماثل من      

المستقبالت لمواجهة هذه اإلبيتوبات، ولو افترضنا أن كل مستقبل تشقر له مورثة مستقلة فهذا 

يتطلب على األقل بليون مورثة لصنع كل سلسلة من سالسل هذه المستقبالت، وهذا يفوق بكثير 
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ألف مورثة في الجينوم (  35 - 33) لمورثات الموجودة في الخلية الحية حيث يوجد فقط عدد ا

 البشري 

إذا كيف يشقر هذا العدد القليل من المورثات لهذا الكم الهائل من البروتينات في جسمنا من      

 الخ؟... مستقبالت، هرمونات، هيموغلوبين 

فالمورثة المشفرة لبروتين ما عند تجاوز نكليوتيد  Frame reading ـطرح موضوع ال     

منها أو إضافة نكليوتيد إليها أثناء عملية االنتساخ فهذا سيؤدي لتشكل بروتين جديد يختلف عن 

، وسمي هذا أيضا بالوظيفة Gene Overlappingاألول وهكذا، حيث يوجد تداخل للمورثات 

 .المضاعفة للمورثات

قبالت يتم تحقيق التنوع المطلوب بآلية مختلفة وذلك بواسطة سلسلة من أما في حالة المست      

 rearrangement of DNAالعمليات المعقدة التي تهدف إلى إعادة تنظيم قطع الدنا 

segments 

 coding، والمورثات المعبر عنها والتي تحوي Non functionalهو  DNAمن ال %  77

exons ) Coding region ) المتبقية و هي % 77، وال %2أقل منNon coding. 

 

 :BCRو TCRتفسير التنوع في 

ثابت ومتغير،  Two domainsمكونة من قطاعين  βو  αكل من السلسلة  TCR ـفي ال• 

 Variableومنطقة متغيرة  constant region  ( Cα ) فالسلسة وتتكون من منطقة ثابتة

region  ) (Vα   )والسلسة ىβ  أيضا تتكون منCβ  وVβ. 

فيوجد  Tله نفس التركيب على سطح كل الخاليا  ( Cα )وألن القطاع الثابت من السلسلة ألفا  

مورثة التصنيع كل  52فيكفي  (   Vα)مورثة واحدة مسؤولة عن تصنيعه، أما القطاع المتغير 

 .TCRالتنوعات التي نراها في 

  .على بيتا وما ينطبق على السلسة ألفا ينطبق أيضا

 : فيتكون من BCR للـ أما بالنسبة • 

 CL ) Constant وتتكون كل منهما من قطاع ثابت: Light chainsسلسلتين خفيفتين ( 1

domain )وقطاع متغير VL ) Variable domain ) وينطبق عليها ما ينطبق على السلسلتين

 .بالنسبة لعدد المورثات TCRألفا وبيتا في 

منهما من أربعة قطاعات وأحيانأ خمسة  تتكون كل :Heavy chainsسلسلتين ثقيلتين ( 2 

 , IgD  ،IgGفي (   CH2 , CH3، CH1)وثالثة قطاعات ثابتة ( VH)وهي قطاع متغير خارجي 

IgA  وأربعة قطاعات (CH1  ،CH4 , CH3 , CH2  ) فيIgE  ،IgM  وينطبق عليها ما ينطبق

 -  52)فله  VHمن مورثة واحدة فقط أما  Cو CH3و CH24 CH1حيث يكون  TCRعلى سالسل 

 .مورثة( 222

 

(  N . Terminal)  النهاية األمينيةيوجد عند  BCRو TCRفي ( V)القطاع المتغير 

 .الخارجية للسالسل الببتيدية المكونة لهذه المستقبالت
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 .السالسل الثقيلة والخفيفةفي  قطاعات الغلوبولينات المناعية. 5الشكل 

 

 Heavy chainsاصطناع السالسل الثقيلة 

 :Variable domainsالقطاعات المتغيرة 

المختلفة والتي يمكن تأشيبها  DNAيوجد عند كل فرد عدد كبير من قطع ال      

Recombination  وتضفيرهاsplicing  للحصول على ترتيب جديد ومميز للحموض األمينية

 حيث يتم صنع هذه القطاعات عن BCRsفي القطاعات المتغيرة لمستقبالت الخلية البائية 

) مورثة متغيرة : طريق تفعيل وتأشيب ثالث قطع مورثية يتم اختيارها بشكل عشوائي

Variable ( V  ومورثة تنوع ،(Diversity ( D  ومورثة ضم ،(joining ( J ) 

 : حيث يصبح لدينا حتى اآلن

 التي يمكن صنعها  Vـعدد مورثات ال X Dعدد مورثات التنوع  XJعدد مورثات الربط =  عدد المستقبالت

 .Point mutationتساهم آليات أخرى في إحداث التنوع كالطفرات النفطية 

 :Constant domainsالقطاعات الثابتة 

 9تتشابه جميع المستقبالت التابعة لنفس الصنف بالجزء الثابت من السلسلة الثقيلة ويوجد  

 :مورثات تشقر ألصناف السالسل الثقيلة الخمسية وهي

 μمورثة لميو 

 δ مورثة لدلتا 

 γ (1γ  ،2γ  ،31γ  ،4γ )مورثات الغاما  4

 (1α ،2α)مورثتين أللفا 

 εمورثة إلبسيلون 
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، وهذا ما يفسر کون  δويليها دلتا  VDJمجاورة لمورثات  μ تكون مورثة السلسلة     

حيث يتوجب ) IgDو IgMمن النوع  B cell receptorمستقبالت الخاليا اللمفاوية البائية 

ودائما يتم التعبير ( Variable domainالتعبير عنهما فهما األقرب لمورثات القطاع المتغير 

تعمل عندما تصبح الخلية كاملة التضج، أي أن الخلية التي  δفي البداية، أما مورثة  μعن مورثة 

 .هي خلية ناضجة تماما BCRاک gDتحمل على سطحها 

 TCRينطبق على السلسلة و من  BCRما ينطبق على السلسلة الثقيلة من 

 

 

لمستقبالت  Bأو السلسلة  BCRصنع السلسلة الثقيلة لمستقبالت الخلية البائية . 6الشكل 

 TCRالخلية التالية 

 

 

 


