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داراي یـک   Tهـاي   باشد که سلول حاکی از این می Tژن سلول  هاي ویژه آنتی ماهیت پاسخ

با این وجود ماهیت ایـن پذیرنـده تـا    . باشند ژن می ژه آنتیپذیرنده با محدودیت کلونال و وی

نتایج آزمایشگاهی مربوط بـه ایـن امـر،    . ناشناخته باقی ماند BCRها پس از شناسایی  مدت

باشـد، چـرا کـه پذیرنـده سـلول       ضد و نقیض بوده و درك آن با یک مدل ماده دشوار مـی 

T (TCR)  با پذیرنده سلولB اول این که . اي دارد هاي عمده تفاوتTCR     بـه غشـا متصـل

از این رو ارزیابی . به شکل محلول وجود داشته باشد ECRرسد که مانند  بوده و به نظر نمی

باشد و جهت بررسی و تعیین ویژگی  هاي کالسیک بیوشیمیایی دشوار می ساختار آن با روش

هـاي   اتصال پذیرنـده دوم این که برهمکنش و . باشد نیاز می  هاي سلولی پیچیده آن به آزمون

در . تري نیاز دارد هاي حساس باشد و به آزمون بادي می تر از آنتی ژن ضعیف به آنتی T سلول

ژن متصل به یک مولکـول   ژن، بلکه براي آنتی ها نه تنها براي آنتیTCRنهایت این که اکثر 

هاي  با روش TCRاین ویژگی مانع از تخلیص . باشد نیز اختاصصی می MHCکد شده توسط 

شود و بررسی این پذیرنده نیازمند سیستم آزمایشـگاهی پیچیـده    ژن می ساده اتصال به آنتی

  .باشد می

  

  TCRمطالعات اولیه  -

  به دست آوردنـد،  Tمحققین شناخت زیادي در مورد عملکرد سلول  1980در اوایل دهه 

ژن صـورت   یهاي چندانی جهت شناخت و جداسازي پذیرنده متصل شونده به آنت اما تالش

موجب شـد تـا    Tو  Bهاي  هاي شناسایی  سلول با این وجود، اختالفات بین عملکرد. نگرفت

هـا  TCRها و  هاي ساختاري بین ایمونوگلبولین هاي آزمایشگاهی جهت بررسی شباهت تالش
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و   T (IgI)همراه با سلول  Igهاي  حاکی از کشف ایزوتایپ 1970گزارشات دهه . انجام گیرد

هـا را بـا   TCRهـا و   بـادي  هاي ناحیه متغیر مشترك بر روي آنتی م بود که شاخصسر آنتی

صحت این آزمایشات اثبات نشد چـرا کـه مشـخص شـد     . کنند ویژگی یکسان شناسایی می

TCR  وIg هاي ژنـی   عوامل شناساگر مشترکی نداشته و هریک از این عوامل توسط خانواده

  .شوند مجزایی کد می

  

  اند خودي را اثبات کرده MHCبه  TCR، محدودیت آزمایشات کالسیک -

هـاي ویـژه    CTLتواننـد   هـا متوجـه شـدند کـه مـی      ایمونولوژیست 1970در اوایل دهه 

هـا بـا ویـروس     به عنوان مثال زمانی که موش. هاي هدف آلوده به ویروس ایجاد کنند سلول

LCM  ،آلوده شوندCTL  کننـد کـه در شـرایط     هایی را تولید مـیin vitro     قـادر بـه لیـز

 LCMتوانند بـه ویـروس    ها نمیCTLحال،  باشند با این، می LCMهاي هدف آلوده به  سلول

پاسخ به این سـئوال از آزماشـات کالسـیک    . هاي ویروسی آزاد متصل شوند ژن آزاد یا آنتی

  ).8-15شکل (به دست آمد  1974زینگرناگل و هر دو هرتی در سال 

ژن  نه تنهـا بـراي آنتـی    Tژن توسط سلول  شناسایی آنتیدهند که  این مطالعات نشان می

باشـد   نیز اختصاصی مـی  MHCژن همراه با یک مولکول  ویروسی به تنهایی، بلکه براي آنتی

  ).9-1شکل (

  

  .خودي MHCبه  TCRمحدودیت : 9- 1شکل 
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خودي نامیده شده و موجـب تمـایز رونـد شناسـایی      MHCمحدودیت به این خصوصیت، 

  .شود می Tهاي  و سلول Bهاي  سلول ژن توسط آنتی

-dualمـدل  . پیشـنهاد شـده اسـت     MHCبـه   TCRدو مدل براي توضـیح محـدودیت   

receptor  یک سلولT ژن و دیگـري   یک یـراي آنتـی  : دهد را یا دو پذیرنده مجزا نشان می

کند که تنهـا یـک    پیشنهاد می altered-seflو مدل   IIیا  Iکالس  MHCهاي  براي مولکول

دهـد از طریـق اتصـال ایـن      خودي را تشخیص می MHCهاي  یرنده که تغییر در مولکولپذ

آزمایشات کاپلر و ماراك اثبات نمـود کـه   . شود هاي بیگانه تحریک می ژن ها با آنتی مولکول

اطالعات عملکردي قابـل تـوجهی   . ژن ویژگی دارد و هم براي آنتی MHCپذیرنده هم براي 

  .به دست آمده است  altred-selfاز زمان تأیید مدل 

  

- TCRهاي کلونوتایپ جداسازي شده است ي باد ها با استفاده از آنتی  

هـاي   بادي منوکلونال براي کلون با تولید مقادیر زیادي از آنتی TCRشناخت و جداسازي  

بادي ویژه کلون یا  ها جهت تشخیص یک آنتی بادي و سپس غربالگري آنتی Tمختلف سلول 

هاي ساختاري عمده را در  شود این تکنیک بایستی تفاوت تصور می. رت گرفتکونوتایپ صو

ژنـی   آنتـی   بایستی یک شاخص Tاي از یک کلون دیگر تشخیص دهد و کلون سلول  پذیرنده

این پذیرنـده را جـدا    1980محققین در اوایل دهه . مشابه با شاخص ایدیوتایپ داشته باشد

  .باشد می βو  αهاي  ي متشکل از زنجیرهکردند و دریافتند که آن، هترودایمر

هـا بـه    سـرم  شود، برخی از آنتیسرم تهیه  ، آنتیβαزمانی که با استفاده از هترودایمرهاي 

هاي دیگر، ویژه کلون  سرم شوند، در حالی که آنتی ها متصل می تمام کلون αβهترودایمرهاي 

 β TCRو  αهـاي   د آمینـه زنجیـره  باشد که توالی اسی ها حاکی از آن می این یافته. باشند می

هـا شناسـایی شـده و بـه عنـوان       بـادي  باشند که توسط آنتـی  داراي نواحی ثابت و متغیر می

 TCRنـوع دیگـري از هترودایمرهـاي    . شوند هاي ایزوتایپی و ایدیوتایپی شناخته می شاخص

  .نیز شناخته شده است δو  γهاي  متشکل از زنجیره
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کننـد و بقیـه    را عرضـه مـی   βα ، هترودایمرهـاي Tهـاي   در انسان و مـوش اکثـر سـلول   

  .کنند می را بارز γδ، هترودایمر Tهاي  سلول

  

  با استفاده از دورگه سازي حذفی، کلون شده است β TCRزنجیره   ژن -

هاي  کدکننده زنجیره TCR ،RNAهاي  هدریک و دیویس جهت شناسایی و جداسازي ژن

α  وβ  یک کلون سلولTH باشـد، چـرا کـه     البته این کار چنـدان سـاده نمـی   . درا جدا کردن

mRNA  پذیرنده تنها بخشی از کلmRNA 9-2شکل (شود  سلولی را شامل می.(  

  

  .Tکدکننده پذیرنده سلول  cDNAتولید و شناسایی یک کلون : 9- 2شکل 
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این مرحلـه  . باشد ها در بخش ریبوزومی غشا می لنفوسیت mRNA% 3از آنجایی که تنها 

پس از آن، هـدریک و دیـویس جهـت حـذف     . شود سلولی می mRNA% 97حذف  موجب

cDNA  نشاندار باP32
باشد، از روشی تحت عنـوان دورگـه    نمی Tهاي  که منحصر به سلول 

استدالل آنها براي این مرحله مبتنی برآزمون هـاي قبلـی   . بهره گرفتند DNAسازي حذفی 

و   Bهاي  شوند، بین سلول ها بیان می لنفوسیت هایی که در ژن% 98دیویس بود که نشان داد، 

T هـاي   هاي بیان شده که منحصر به سـلول  ژن% 2. باشند مشترك میT  باشـند شـامل    مـی

هایی که cDNAسازي حذفی، توانستند بنابراین با دورگه. باشند می Tهاي کد کننده سلول ژن

نشـاندار بـا    cDNAد، شو تصور می. باشند را حذف کنند مشترك می Bو  Tهاي  بین سلول

P32
ریبـوزومی   پلـی  mRNAمانـد، معـرف    مـی  که هیبرید نشده و پس از این مرحلـه بـاقی   

  .باشد می TCRکد کننده  mRNAبوده و شامل  THباشد که منحصر به کلون سلول  می

P32هیبرید نشده نشاندار شده با  GDNAکلون کردن 
 10موجب تشکیل یک کتابخانه از  

 cDNAهـاي   جهت شناسایی کلـون . باشد که شناسایی شده است می cDNAکلون مختلف 

هـایی بـراي جسـتجوي     باشد، تمام آنها به عنوان پـروب  می  TCRکه مختص  Tویژه سلول 

این روش مبتنی بر این . بالغ مورد استفاده قرار گرفت Tهاي  هاي بازآرایی شده در سلول ژن

هاي آنها  ژن  باشد، احی ثابت و متغیر میداراي نو TCR βαباشد که از آنجایی که  فرض می

  .شوند می DNAنیز دچار بازآرایی 

گـذاري سـاترن    ،کبدي و ماکروفاژها را با آنالیز لکـه T،Bهاي  سلول DNAاین دو محقق، 

 Tهـاي   در سـلول  DNAدهد که بازآرایی  نشان می  مورد بررسی قرار دادند و اتصال پروب

  .ر این اتصاالت وجود نداردهاي دیگ صورت گرفته اما در سلول

بالغ را شناسایی  Tدودمان مختلف سلول  6از  DNAالگوي مختلف  cDNA ،6 این پروب

هاي بازآرایی شـده   نمایانگر ژن  شود که این الگوهاي مختلف، تصور می). 9-2شکل (کند  می

TCR هاي بازآرایی شده  این نتایج در مواردي که ژن. باشند میTCR هـاي   تنها در سلولT 

دودمـان   6مشاهداتی از ایـن کـه هـر یـک از     . باشد بالغ وجود داشته باشند مورد انتظار می
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هاي مورد انتظـار در   دهند، با تفاوت گذاري ساترن متفاوتی را نشان می الگوهاي کله Tسلول 

  .اثبات شد T هاي سلول هر یک از دودمان TCRویژگی 

  

  Tسلول  δγو  TCR βαنقش و ساختار  -

ــا ســاختار دومــن هترودایمرهــاي  δγTCRو  βαارهاي هترودایمرهــاي ســاخت ، مشــابه ب

باشـد، بنـابراین بـه عنـوان اعضـایی از خـانواده بـزرگ ایمونوگلبـولین          ها مـی  ایمونوگلبولین

هـاي حـاوي یـک پیونـد      داراي دومـن  TCRهـاي   هر یک از زنجیـره . شوند بندي می دسته

انتهاي   دومن. باشند اسیدآمینه می 75تا  60اوي باشند که ح اي می سولفید داخل زنجیره دي

هـاي   دهند اما بقیه تـوالی  اي نشان می العاده ها، تنوع توالی فوق آمینی در هر دوي این زنجیره

از لحـاظ سـاختاري   TCRهـاي   از این رو دومن. باشند ها، حفاظت شده می هر یک از زنجیره

 Fabمشابه یک قطعه  TCRباشند و مولکول  ها می ایمونوگلبولین Vو  Cهاي  مشابه با دومن

  ).9-3شکل (باشد  شاي سلول میغمتصل به 

  

  .αβTو  Bغشایی سلول  IgMدیاگرام شماتیکی از شباهت ساختاري بین : 9- 3شکل 

  

رسـند معـادل    العاده متغیر دارند که بـه نظـر مـی    سه ناحیه فوقا TCRهاي متغیر  دومن 

CDRمونوگلبولین باشندهاي سبک و سنگین ای هاي زنجیره.  
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باشـند کـه در    ها عالوه بر دومن ثابت داراي یک توالی اتصالی کوتاه می هر یک از زنجیره

. دهد سولفید با زنجیره دیگر این هترودایمر تشکیل می آن یک بینان سیستیئن، یک پیوند دي

ر زنجیـره  باشد که در ه اسیدآمینه می 22یا  21پس از ناحیه اتصالی، یک ناحیه غشاگذر با 

هـا داراي   هاي غشاگذر هـر دوي ایـن زنجیـره    دومن. در غشاي پالسمایی لنگر انداخته است

  .باشند هاي اسیدآمینه با بار منفی می بنیان

را عرضـه   T βαهـاي سـلول    در گردش خون انسان و موش، پذیرنـده  Tهاي  اکثر سلول

و عرضه شـده بـر روي سـطح     هاي پپتیدي پردازش شده ژن ها با آنتی این پذیرنده. کنند می

APCهـاي   به تازگی مشخص شـده اسـت کـه برخـی از سـلول     . دهند ها، واکنش میδγ   بـا

واکـنش    MHCهـاي   هاي پروتئینی پردازش نشده و عرضـه نشـده توسـط مولکـول     ژن آنتی

  .دهند می

بـه علـت ایـن کـه      TCR βα  .TCR δγژن  هاي نواحی متصـل شـونده بـه آنتـی     تفاوت

آلیسـون و گـاربوکزي   . باشـد  بینـی مـی   کنند، قابل پیش تلفی را شناسایی میهاي مخ ژن آنتی

 2δ(شـود   را مورد مطالعه قرار دادند که اغلب در خون محیطی انسان یافت می δγپذیرنده 

دهـد کـه    شیار عمیقی در سطح این مولکول، فسفولیپید میکربی را در خود جـاي مـی  ). 8γو 

شناسـایی   MHCژن بدون عرضه توسـط   این آنتی. شدبا براي آن اختصاصی می δγپذیرنده 

گیـري   در جهت βαترین مشخصه این ساختار، چگونگی تفاوت آن با پذیرنده  جالب. شود می

 Cو  Vاي تحت عنـوان زانـویی بـین محورهـاي طویـل نـواحی        ناحیه. باشد می Vو  Cنواحی 

TCR δγ  111، زاویه
0

  ،TCRβαداشته و در مورد 
0

  ).9-4ل شک(باشد  می 148
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انسان با  γδمقایسه زاویه زانویی مولکول  γδTCR .(a)و  αβTCRمقایسه ساختارهاي کریستالی : 9- 4شکل 

αβ .(b)  مجموعهγδTCR  موش با مولکولMHC  غیرکالسیکT22.  

  

 TCRپس این افراد با استفاده از رزونانس پالسمونی سطحی نشان دادند که اتصـال بـین   

δγ  و یک مولکوMHC-I  غیر کالسیک به نامT22   باشـد   ، بسـیار قـوي مـی)M1/0=Kd .(

توسـط حلقـه    TCR δγژن و  دهد که تماس اساسی بین آنتـی  ساختار این مجموعه نشان می

CDR3  زنجیرهδ در واکنش بین . باشد میTCR  هـايβα  ژن،  و آنـیCDR3    یـک تمـاس

و  CDR1. آورد مـی به وجـود   MHCهاي  ژنی عرضه شده توسط مولکول عمده با پپتید آنتی

-T22در واکـنش بـین   . دهنـد   واکـنش مـی   MHCدو حلقه با مناطق حفاظت شده مولکول 

TCRδγ  نیز تماسCDR3 کند اما این تماس، با واسطه  ژن برقرار می اي با آنتی تماس عمده

باشد و با جایگاهی خارج از ناحیه متصـل   نمی MHCاتصال به پپتید عرضه شده در مولکول 

شناسایی مولکول . شود تماس ایجاد می T22غیر کالسیک   MHCپپتید از مولکول شونده به 

T22  در غیاب پپتید، حاکی از آن است که پذیرندهδγ    هـاي   بـیش از آن بـه پذیرنـدهβα 

  .باشد شبیه می (RRR)هاي شناساگرالگو  شبیه باشد به پذیرنده
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TCRهاي  سازمان یافتگی و بازآرایی ژن -

هاي دودمان سلول  کنند، تنها در سلول را کد می δγو  Tβαهاي سلول  ذیرندههایی که پ ژن

T چهار جایگاه . شوند عرضه میTCR )α ،β ،γ  وδ (یابند  اي سازمان می در رده زایا به شیوه

  ).9-5شکل (باشد  هاي ایمونوگلبولین می که بسیار شبیه به سازمان یافتگی ژن

ــازآرایی قطعــات  TCRي کارآمــد هــا ، ژنIgهــاي  همچنــین در مــورد ژن ــا ب د   Jو  Vب

. شوند تولید می δو  βهاي زنجیره  درخانواده  Dو  V ،Jو قطعات  γو  αهاي زنجیره  رخانواده

واقـع   13و  6، 14هـاي   بـه ترتیـب در کرومـوزوم    γو  α ،βقطعات ژن زنجیـره    در موش،

موقعیت . اند واقع شده  Jαو  Vαقطعات بین  14در کروموزوم  δقطعات ژن زنجیره . اند شده

موجـب   αیک بازآرایی کارآمد قطعات ژن زنجیره . باشد با اهمیت می δخانواده ژن زنجیره 

 δγبه همـراه پذیرنـده    TCR βα، پذیرنده Tشود، به طوري که در یک سلول  می Cαحذف 

میـت  با اه γδو  Tβαهاي  هاي مختلف سلول این تعهد دودمانی در عملکرد. شود عرضه نمی

  .باشد می
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  .δو  α ،β ،γسازمان یافتگی رده زایا قطعات ژنی زنجیره : 9- 5شکل 

 DNA  ًقطعـه   80رده زایاي موش حاوي حدوداVα  وJα     و یـک قطعـهCα  باشـد  مـی .

باشدکه با فاصله زیـادي از قطعـات    می Vقطعه ژن  10داراي حدوداً  δخانواده ژنی زنجیره 

هاي بازآرایی شده زنجیره  مشترك در ژن Vچه برخی از قطعات اگر. اند قرار گرفته Vαژنی 

α  و زنجیرهδ  مشاهده شده است اما دو قطعه ژنDδ  و دو قطعه ژنJδ    و یـک قطعـهCδ 

و دو قطعه تکراري تقریبـاً   Vقطعه ژن  30تا  β 20خانواده ژن زنجیره. اند نیز شناسایی شده

C,J, D راي یک دارد که هریک از این قطعات تکراري داDβ  ،6 Jβ  و یکCβ  باشـند   مـی

  ).9-2جدول (
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باشند که آنهـا را بـه    این خانواده ژنی در انسان و موش شامل اعضاي جهش یافته نیز می

هـاي ایـن    ها معموالً به طـور طبیعـی بـه عنـوان ژن     این ژن. آورد صورت غیرکارآمد در می

 9-3به عنوان مثال جدول . باشند هاي کارآمد نمی شوند اما جزو ژن خانواده ژنی محسوب می

. باشـند  هاي کاذب در تنوع ژنی دخیـل نمـی   باشد، چرا که ژن هاي کارآمد می تنها شامل ژن

  .باشد هاي رده زایا می مربوط به ژن 9-5شکل 

  

  باشد بادي می هاي آنتی ، مشابه با ژنTCRهاي ناحیه متغیر  بازآرایی ژن -

و   C ،J،Dتوسط قطعات ژنی  βزنجیره . شود کد می  Cو  V،Jتوسط قطعات ژن  αزنجیره 

V بازآرایی قطعات ژنی زنجیره . شود کد میα  وβ TCR  موجب اتصالVJ   به زنجیـرهα  و

  ).9-6شکل (شود  می βبه زنجیره  VDJاتصال 

و ترجمـه آن،   RNA، پـردازش  TCRهـاي بـازآرایی شـده     بـرداري از ژن  پس از نسـخه 

 Tسـولفید بـر روي غشـاي سـلول      هترودایمرهایی با پیوند ديبه صورت  βو  αهاي  زنجیره

شامل یک دومن ثابت، یک توالی اتصالی، یـک تـوالی    TCRهر ناحیه ثابت . شوند عرضه می

  .باشد غشاگذر و یک توالی سیتوپالسمی می
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 T سلول αβنمونه اي از بازآرایی که موجب تشکیل یک ژن کارآمد کدکننده پذیرنده : 9-6شکل مروري 

  .شود می

  

DNA  رده زایا که نواحی ثابت زنجیرهα  وβ TCR  کننـد خیلـی سـاده تـر از      را کد مـی

DNA باشـد  رده زایاي زنجیره سنگین ایمونوگلبولین می .DNA   زنجیـرهTCRα    تنهـا یـک

محصوالت پروتئینی . باشد می Jو  Cشامل دو قطعه ژن  βزنجیره  DNA. دارد Cقطعه ژن 

  .باشد ا در چند اسید آمینه تفاوت داشته و عملکرد آنها کامالً مشابه میاین دو گروه ژنی تنه

  

Tپذیرنده سلول  DNAهاي بازآرایی  مکانیسم -

بـازآرایی شـده و    TCRرده زایـا   DNAهایی کـه از آن طریـق،    رسد مکانیسم به نظر می

بـه  . شـند با Igهـاي بـازآرایی ژن    شوند، مشابه مکانیسم هاي کارآمد پذیرنده حاصل می ژن

شـامل هـر دو    (RSSs)هاي پیام نوترکیبی حفاظت شده نونـامر و هپتـامر    عنوان مثال، توالی

 DNAبوده و در کنار ) جفت بازي 23(و دو پیچ ) جفت بازي 12(توالی جدا کننده یک پیچ 

 TCRهاي ژن  تمام بازآرایی). 5-6شکل (قرار دارند  V ،D ،J، قطعات ژن TCRرده زایاي 

کنند، بنابراین نوترکیبی تنها بین دو  پیروي می Igهاي  دوپیچ همانند ژن/نون یک پیچنیز از قا

  .گیرد مختلف صورت می RSSنوع 
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-RAG)هاي فعال کننده نـوترکیبی   ، ژنBساز نیز مانند سلول پیش Tساز  هاي پیش سلول

2,RAG-1) 2آنزیم ریکامبنیاز . کنند را بیان می,RAG1 ر و نونـامر  هاي نوترکیبی هپتام پیام

هاي مشابه  توسط مکانیسم TCRرا طی بازآرایی ژن  V-D-J,V-Jرا شناسایی کرده و اتصال 

بحـث شـد،    Igهـاي   در مـورد ژن  5همان طور کـه در فصـل   ). 5-7شکل (کند  کاتالیز می

RAG-1/2  یک شکاف درDNA هـاي کـد کننـده     هاي پیام و تـوالی  اي بین توالی تک رشته

شـود کـه    تصـور مـی  . کنـد  هاي شکل گرفته در این فرآیند را قطع می کند و حلقه ایجاد می

ها در طی بـازآرایی ژن   محصوالت حلقوي ناشی از این برش، با فرآیند حذفی و تشکیل حلقه

TCR 5-8شکل (آیند دهد، به وجود می ها رخ می که در تیموسیت.(  

 Igو ژن  TCRن هـاي ژ  ، شواهدي از شباهت بازآراییSCIDهاي  مطالعات بر روي موش

دو  DNAهـاي   در ژن مورد نیاز جهت تـرمیم شکسـت   SCIDهاي  موش. دهد را نشان می

 DNAدر طی بازآرایی   Jو   Dدر نتیجه این نقص قطعات ژن . باشند اي دچار نقص می رشته

ها حاکی از آن  این یافته). 5-10شکل (یابند  ، به یکدیگر اتصال نمیIgو یا  Tپذیرنده سلول 

  .نقش دارند Tو   Bهاي  سلول V-D-Jهاي ترمیم مشابهی در بازآرایی  شدکه آنزیمبا می

  

   TCRهاي  حذف آللی ژن -

. شوند حذف می αقرار گرفته است و با بازآرایی زنجیره αهاي  طور که ذکر شد، ژن همان

. انـد  بر روي یک کروموزوم واقـع شـده   αهاي  این وقایع منجر به طرد غیرقابل برگشت ژن

دهد، اما اسـتثناهایی   نیز به همین ترتیب رخ می α ،βTCRهاي  هاي زنجیره ف آللی ژنحذ

  .نیز وجود دارد

باشد که  به دو گروه دوتایی به این معنی می βي  زنجیره Jو  Cیافتگی قطعات ژنی  سازمان

توانـد یـک بـازآرایی دیگـر را      در صورتی که یک بازآرایی ناکارآند رخ دهد، تیموسیت مـی 

. دهـد  افـزایش مـی   βکارآمد را براي زنجیره  V-Jاین مسئله شانس بازآرایی . ت دهدصور

 βصورت گرفت، بـازآرایی آلـل دیگـر     βهمین که بازآرایی کارآمد براي یک آلل زنجیره 
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مشـاهده   αTCRهـاي زنجیـره    در مورد حذف آللی، اغلب استثناهایی در ژن. شود مهار می

را عرضـه   Tسـلول   β/αکه یک پذیرنـده   Tهاي سلول  کلونبه عنوان مثال، آنالیز . شود می

را به طور کارآمـد   αهاي زنجیره ها هردو آلل آشکار ساخته است که برخی از کلون  کنند، می

را  β/αبـالغ کـه یـک پذیرنـده      Tزمانی که یک لنفوماي سلول   بنابراین،. کنند بازآرایی می

 βهاي  شود که آلل زنجیره کلون حاصل می کند، شروع به تکثیر نمود، چندین ساب عرضه می

  .باشد آنها متفاوت با آالل بیان شده توسط کلون والد می αمشابه داشته و آلل زنجیره 

  

  آیند به وجود می Jو  V ،Dاز تجمع قطعات  TCRهاي بازآرایی شده  ژن -

  . نشان داده شده است 9-7در شکل  TCRهاي بازآرایی شده  ساختار عمومی ژن

  

که اگزون هاي کدکننده دومن هاي مختلف  αβ-TCRدیاگرام شماتیکی از ژن هاي بازآرایی شده : 9- 7ل شک

  .ها را نشان می دهدCDRو موقعیت تقریبی  Tسلول  αβپذیرنده 

  

کـد   V-D-Jو  V-Jهـاي بـازآرایی شـده     توسط تـوالی  Tهاي سلول  نواحی متغیر پذیرنده

و  Vβ ،Vα ،CDR1، اتصال ترکیبی قطعات ژنی  TCRهاي  رسد در ژن به نظر می. شوند می

CDR2   پـذیري اتصـاالتی و اضـافه شـدن      آورنـد، در حـالی کـه انعطـاف     را به وجـود مـی

 TCRهـاي بـازآرایی شـده     ژن. شـود  مـی  CDR3موجـب تشـکیل    Nنوکلئوتیدهاي ناحیه 

. شـند با می V-D-Jو  V-Jهاي  در باالدست توالی (L)همچنین داراي یک اگزون کوتاه رهبر 
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پپتید در حال تولیـد   شوند، همزمان با ورود پلی اسیدهاي آمینه که توسط اگزون رهبر کد می

  .شود به شبکه اندوپالسمی، شکسته می

هـاي   شود و اگزون کد می Cتوسط یک قطعه ژن  TCRهاي  ناحیه ثابت هر یک از زنجیره

-3شکل (باشند  ئین میهاي ساختاري در پروت که متناظر با دومن) 9-7شکل (متعددي دارد 

کنـد؛ اگـزون بعـدي،     زنجیره را کد مـی  Cهاي  ، بیشتر دومنC اولین اگزون در قطعه ژن). 9

کند و پـس از آن اگزونـی وجـود دارد کـه      اگزون کوتاهی است که توالی اتصالی را بیان می

  .کند سیتوپالسمی را کد می ناحیه غشا گذر و دم

  

  شود اما بدون جهش سوماتیک ایجاد میبادي،  نظیر تنوع آنتی TCRتنوع  -

بسـیار   V، قطعـات ژن  Igرده زایـاي   DNAنسـبت بـه    TCRرده زایاي  DNAاگر چه 

 TCRسبب تنـوع بسـیار بـاال در     TCRکمتري دارد ولی چندین مکانیسم طی بازآرایی ژن 

هـاي   بادي و مولکـول  هاي آنتی ، ایجاد تنوع ین مولکول9-8و شکل  9-3در جدول . شود می

TCR مورد مقایسه قرار گرفته است.  

  

عالوه بر مکانیسم هاي نشان داده . Igو  TCRمقایسه مکانیسم هاي دخیل در ایجاد تنوع ژن هاي : 9- 8شکل 

رخ  TCRو  Igدر ژن هاي  Pاضافه شدن نوکلئوتیدها به ناحیه ) dو  a ،b ،c(شده در شکل 

اتصال ترکیبی زنجیره هاي بیان . یردصورت می گ Igدهد و جهش هاي سوماتیک در ژن هاي  می

  .می شود Igو  TCRشده موجب تنوع بیشتري در مولکول هاي 
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را  TCRهاي  تنوع ترکیبی قطعات ژن ناحیه متغیر، ترکیب تصادفی بسیار باالیی از زنجیره

 VHو  VLنسـبت بـه قطعـات     Vβ  ،Vα TCRقطعـات ژن  اگـر چـه   . آورد به وجـود مـی  

رده زایـاي   DNAدر  J، ولی این اختالف بـا تعـداد زیـاد قطعـات     ایمونوگلبولین کمتر است

TCR ژنی یک  با فرض این که ویژگی آنتی. شود جبران میTCR      بـه ناحیـه متغیـر هـر دو

10زنجیره بستگی دارد، ترکیب تصادفی 
650با  Vαساخت  3×3

منجـر بـه   Vβساختار  4×2

10تولید 
هـاي   مورد ایجـاد تنـوع در ژن  به بیان دیگر، در . شود می TCRαβساختار  4/1×6

. آیـد  میلیـون سـاختار بوجـود مـی     4/1حـداقل    شود، که در زیر شرح داده می TCRمتغیر 

هاي پیام نوترکیبی یک پیچ و دو پـیچ، در   نشان داده، موقعیت توالی 9-8طور که شکال  همان

DNA  زنجیرهδ  وβ TCR  ازDNA  زنجیره سنگینIg  بـه علـت نـوع    . باشـد  متفاوت مـی

ممکن است طور دیگـري   D، اتصال قطعات ژنی TCRرده زایاي  DNAها در RSSآرایش 

بنابراین امکان این وجـود  . شود دو پیچ نیز مشاهده می/رخ دهد، در حالی که قاعده یک پیچ

متصل شـود و یـک واحـد     Jβیا  Dβمستقیماً به یک قطعه ژنی  Vβدارد که یک قطعه ژن 

(VJ)β  یا(VDJ)β اتصال قطعات ژنـی زنجیـره    .به وجود آیدδ   توانـد واحـدهاي    نیـز مـی

دیگـر متصـل شـده و     Dδتواند به یـک   می Dδعالوه براین، یک . مشابهی را به وجود آورد

(VDDJ)δ  ،(VDDDJ)δ هـاي   این مکانیسم تنوع قابل تـوجهی را در ژن . را به وجود آورد

TCR آورد به وجود می.  

. دهـد  پذیري اتصالی را نشـان مـی   ، انعطافTCR اتصال قطعات ژنی در طول بازآرایی ژن

هـاي ناکارآمـد بسـیاري را موجـب      تواند بازآرایی پذیري می ، این انعطافIgهمانند ژن هاي 

شود، همچنین با کد کردن چندین اسـیدآمینه در هریـک از اتصـاالت نیـز، تنـوع افـزایش       

در هر یـک از اتصـاالت اضـافه    تواند  نوکلئوتید می 6با این مکانیسم، تا ). 9-8شکل (یابد می

با این وجود برخی از ایـن سـاختارها منجـر بـه     . ساختار بوجود آورد 5461گردد و بیش از 

شـوند و یـا بـا     مـی  TCRهاي ناکارآمد شده و به طور ناقص موجب خـتم زنجیـره    بازآرایی

بـه صـورت    TCRشـوند تـا محصـول زنجیـره      جایگزینی اسیدهاي آمینه دیگر موجب مـی 
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اسیدآمینه را کـد   10-20تنها   TCRاگر چه هر یک از نواحی اتصال در ژن . مد باشدناکارآ

برآوردها نشـان  . وجود آورند کنند ولی تنوع قابل توجهی را ممکن است در این نواحی به می

توانـد   و انعطاف پذیري اتصالی می  Pو  Nدهند که تنها اضافه شدن نوکلئوتیدهاي ناحیه  می

10با 
13

  .به وجود آورد TCRید آمینه در نواحی اتصالی توالی اس 

دهد که  آید به پذیرنده این امکان را می بوجود می TCRمکانیسمی که از آن طریق تنوع 

محققین بر این باورند کـه شـمار   . هاي پردازش شده را شناسایی کند ژن شمار زیادي از آنتی

 CDR1ودي از نواحی جهت کد کردن شمار محد DNA TCRرد  Vاندکی از قطعات ژنی 

ایـن  . شـوند  گـزینش مـی   MHCهاي  مولکولαبا میل پیوندي براي نواحی مارپیچ CDR2و 

کند چرا کـه نـوع    صدق نمی TCR -پپتید – MHCعقیده جالب در مورد ساختار مجموعه 

که بـه   TCRهاي  عالوه بر این، بنیان. باشد یکسان می CDR3و  CDR1تماس بین پپیتد و 

یابند، به ندرت داراي ناحیـه   اتصال می MHCشوند، نسبت به آنهایی که به  پپتید متصل می

CDR3 باشند بسیار متغیر می .CDR3  پذیرنده سلولT  نسبت بهIg   ها نیز تنـوع بیشـتري

، اتصاالت چندین قطعه ژنی V ،D ،Jدر نتیجه تنوع اتصالی در قطعات  CDR3تنوع در . دارد

D  و واردشدن نوکلئوتیدهايP  وN   در اتصاالتV-D-J  وV-J 7شـکل  (ید آ به وجود می-

9.(  

  

   T :TCR-CD3مجموعه پذیرنده سلول  -

هـاي غشـایی    با پـروتئین   Bهاي  غشایی سلول Igشرح داده شد،  4طور که در فصل  همان

Igα/Igβ باشدو  در ارتباط میBCR همچنـین  ). 4-22شکل (آورد  را به وجود میTCR   بـا

CD3 وعه غشایی مرتبط بوده و مجمTCR-CD3 آورد را به وجود می.  

باشد از  هاي غشایی همراه می با سایر مولکول Tاولین شواهدي که نشان داد پذیرنده سلول 

بادي فلورسانت ضد پذیرنده موجب تجمع پـروتئین   آنتی  آزمایشاتی شناخته شد که در آن،

هـاي ایجـاد    اده از معـرف آزمایشات آلیسون و النیر با استف. باشد می (CD3)غشاي دیگري 
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کننده اتصال متقاطع، نشان داد که فاصله بین دو زنجیره 
0A 13باشد آزمایشـات بعـدي    می

باشد بلکه بیان آن جهت  می βαنه تنها کامالً در ارتباط با هترودایمر  CD3نشان دادند که 

غشـاي  ضروري بوده و هر هترودایمر بر روي  Tسلول  δγو  βαهاي  عرضه غشایی پذیرنده

و یـا   CD3هـاي کـد کننـده     فقـدان ژن . دهـد  ، یک مجموعه تشـکیل مـی  CD3با  Tسلول 

  .گردد موجب عدم حضور این مجموعه می TCRهاي  زنجیره

CD3 باشد که بـا یکـدیگر    می) نامتغیر(پپتیدي ثابت  زنجیره پلی 5اي متشکل از  مجموعه

  .دهند سه دایمر را تشکیل می

هاي اپسـیلون   ، یک هترودایمر از زنجیره (γε)اپسیلون و گاما  هاي یک هترودایمر از زنجیره

هـاي زتـا    یا همودایمري از زنجیـره  (ζη)هاي زتا و اتا  و هترودایمري از زنجیره )εδ(و دلتا 

(ζζ) ) 9-9شکل.(  

شوند، اما بـه علـت تفـاوت در پـردازش      هاي مشابهی کد می توسط ژن ηو  ζهاي  زنجیره

RNAهـاي   مجموعه% 99حدود . یل با یکدیگر تفاوت دارند، در انتهاي کربوکسCD3  داراي

  .باشند می ηζو مابقی هترودایمر  ζζهمودایمر 

اعضایی از خانواده بزرگ ایمونوگلبولین بوده و هر یک  CD3مولکول  εو  γ ،δهاي  زنجیره

باشند که یک ناحیـه غشـاگذر و پـس از آن یـک دومـن       داراي یک دومن خارج سلولی می

ساختار متفاوتی داشته بـه   ζزنجیره . اسیدآمینه قرار گرفته است 40پالسمی با بیش از سیتو

اسـیدآمینه، یـک ناحیـه غشـاگذر و یـک       19اي که یک ناحیه خارجی کوتاه بـا تنهـا    گونه

پپتید  هاي پلی نواحی غشاگذر تمام زنجیره. اسیدآمینه دارد 113سیتوپالسمی طویل حاوي  دم

CD3  باشند می) اسید آسپارتیک یا گلوتامیک اسید(اسیدآمینه با بار منفی داراي یک بنیان .

 TCRهـاي   که با یک یا دو اسید آمینه با بار مثبت در ناحیه غشاگذر هـر یـک از زنجیـره   

  ).9-9شکل (دهند  واکنش می
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 را Tکه پذیرنده متصل شونده به آنتی ژن سلول  TCR-CD3دیاگرام شماتیکی از مجموعه : 9- 9شکل 

  .تشکیل می دهد

  

کننـده   داراي یک توالی با نام توالی تیزوزینی فعـال  CD3هاي  هاي سیتوپالسمی زنجیره دم

هاي دیگر نظیر هترودایمر  ا در برخی از پذیرندههITAM. باشند می (ITAM)پذیرنده ایمنی 

Igα/Igβ  در مجموعهBCR  هاي  و پذیرندهFc IgG  وIgE   مشـخص  . شـوند  نیز یافـت مـی

داده و در انتقـال پیـام نقـش     با تیروزین کنیازهاي واکنش ITAMست که جایگاههاي شده ا

باشـند،   می ITAMهر یک داراي یک  εو  γ ،δهاي  ، زنجیره CD3در . مهمی برعهده دارند

  ).9-9شکل (سه نسخه از آن را دارند  ηو  ζهاي  در حالی که زنجیره

  

   T هاي کمکی سلول مولکول -

گیرد  صورت می CD3-TCRژن توسط مجموعه  آنتی -MHCجموعه اگر چه شناسایی م

، نقش کمکـی  Tسازي سلول  ژن و فعال هاي غشایی دیگري نیز در شناسایی آنتی ولی مولکول
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 Tهـاي   ها موجب استحکام واکنش بین سلول برخی از این مولکول). 9-4جدول (کنند  ایفا می

ل پیـام نقـش داشـته و برخـی هـر دو      شوند، برخـی در انتقـا   هاي هدف می یا سلول APCو 

  .عملکرد را دارند

  

 Iکالس  MHCهاي  به نواحی حفاظت شده مولکول CD8و  CD4هاي  پذیرنده -

  شوند متصل می  IIو 

بـه دو گـروه    CD8و  CD4هـاي غشـایی    توان برحسب عرضه مولکول را می Tهاي  سلول

ژن را  آنتی CD4+Tهاي  سلول هاي قبل توضیح داده شد، همان طور که در فصل. تقسیم نمود

بوده و به طـور عمـده بـه عنـوان      MHC-IIهاي  کنند که در ترکیب با مولکول شناسایی می

+CD8هـاي   کنند، در حالی که سلول یا دیگر عمل می Tهاي  سلول
ژنـی را شناسـایی    ، آنتـی  

هـاي   بـوده و عمـدتاً بـه عنـوان سـلول      MHC-Iهـاي   کنند کـه در ترکیـب بـا مولکـول     می

کیلـو دالتـون    55یک گلیکوپروتئین غشـایی منـومر بـا     CD4. کنند ایتوتوکسیک عمل میس

، یـک ناحیـه آبگریـز    (D1-D4)دومن شبه ایمونوگلبولین خارج سلولی  4باشد که داراي  می

باشد کـه   و داراي سه بنیان سرین می) 9-10شکل (باشد  سیتوپالسمی می غشاگذر و یک دم

  .توانند فسفریله شوند می

  

؛ دومن هاي شبه ایمونوگلبولینی به صورت حلقه CD8و  CD4ساختار عمومی پذیرنده هاي : 9- 10شکل 

 CD4مولکول . می باشد ααیا همودایمر  αβداراي هترودایمر  CD8. هایی نشان داده شده است

 Igداراي یک دومن چین  CD8بوده و هر زنجیره در مولکول  Igمنومر داراي چهار دومن چین 

  .دمی باش
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CD8  عموماً متشکل از یک هترودایمرβα سولفید یا همودایمر  تصال ديبا اαα می باشد .

کیلـو دالتـون    30-38هـاي کـوچکی بـا وزن     گلیکـوپروتئین  α,β CD8هـاي   هر دو زنجیـره 

یـک   ها داراي یک دومن شـبه ایمونوگلبـولین خـارج سـلولی،     هریک از این زنجیره. باشند می

که ) 9-10شکل (باشند  سیتوپالسمی می یه آبگریز غشاگذر و یک دمو ناح stalkناحیه ساقه 

  .باشد که تعدادي از آنها ممکن است فسفریله باشند بنیان می 27تا  25داراي 

CD4  وCD8  را برحسب توانایی آنها در شناسایی مجموعهMHC –    پپتید و نقـش آنهـا

و  CD4هاي خارج سـلولی   دومن. شوند بندي می در انتقال پیام به عنوان کمک پذیرنده دسته

CD8  به نواحی حفاظت شده مولکول هايMHC ژن یا  هاي عرضه کننده آنتی بر روي سلول

  .هاي هدف متصل می شوند سلول

 αα CD8ژن و یک همودایمر  ، یک پپتید آنتی MHC-Iمطالعات بلورنگاري یک مجموعه 

 β2و همچنـین   α3 MHC-Iو  2αهـاي   بـا اتصـال از طریـق دومـن     CD8دهد که  نشان می

در این اتصـال، جهـت   ). 9-11شکل (شود  متصل می MHC-Iهاي  میکروگلبولین به مولکول

متصل  MHCاین ساختار اتصالی تنها با یک مولکول . کند اندکی تغییر می  Iکالس  α3دومن 

هـاي   مر به مجموعـه  مولتی Iباشد و هیچ شاهدي مبنی بر احتمال اتصال کالس  می CD8به 

CD8 دهنـد کـه شـیوه اتصـال      هاي ساختاري نشان می داده. مشاهده نشده استCD4   بـه

مسـتلزم تمـاس    MCH-IIو  CD4واکنش بین . باشد می CD8نیز مشابه   MHC-IIمولکول 

 β2و  α2هـاي   هـاي دومـن   با یک حفره آبگریز متشکل از بنیـان  CD4دوم دیستال غشایی 

MHC-II 9-11شکل (باشد  می .(
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دیاگرام روبانی و ساختار سه  MHC .(a)و  TCRبرهمکنش کمک پذیرنده ها با مولکول هاي : 9- 11شکل 

برهمکنش دومن خارج  CD8αα .(b)متصل به هترودایمر  Iکالس  HLA-A2بعدي مولکول 

  .MHC-II-با مجموعه پپتید CD4سلولی 

  

CD4 هاي پپتید  در نیتجه شناسایی مجموعهMHC-II هـاي   ي سلولساز انتقال پیام و فعال

T هـاي   پذیرنـده   وجود تفاوت بین نقـش کمـک  . کند را تسهیل میCD4  وCD8    هنـوز بـه

هـاي سـاختاري، ماهیـت     شود که علیرغم شـباهت  یادآوري می. شود صورت فرضی بیان می

باشد چراکه مولکول کالس  متفاوت می IIو  Iکالس  MHCهاي  اتصال یک پپتید به مولکول

I  هـاي   داده. شـود  که به یک پپتید کوچک با ویژگی بسیار باال متصل می دارد  اي شیار بسته

دسـت   MHC-بـه مجموعـه پپتیـد    TCRاي کـه درآن،   اخیر حاکی از آن است که زاویـه 

هـاي   پذیرنـده  ها در ایفاي نقش کمک تفاوت. باشد متفاوت می IIو  Iهاي  یابد، بین کالس می

CD4  وCD8 طـور کـه در    همـان . ها در اتصال باشـد  تممکن است در نتیجه این گونه تفاو

هاي کمک تحریکی سلول  به انتقال پیام CD8 و  CD4هاي  بیان شد، اتصال مولکول 10فصل 

T خصوصــیات انتقــال پیــام هــر دو . کنــد کمــک مــی CD4  وCD8  هــاي  از طریــق دومــن

  .شود گري می سیتوپالسمی آنها میانجی
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  ها افزایش یابد به واسطه کمک پذیرنده  TCRمیل پیوندي -

از  Kdپپتید، کم یا متوسط بوده و میزان  – MHCبراي مجموعه  TCRمیل پیوندي 
4-

تا  10
7-

بـادي ضـعیف    آنتی –ژن  هاي آنتی این میزان میل پیوندي در مقایسه با واکنش .باشد می 10

آن حدود  Kdباشد که عموماً میزان  می
6-

تا  10
10-

 به هـر حـال،  ). 9-12شکل (باشد می 10

هاي چسبان سلولی نیز  بستگی ندارد و مولکول TCRتنها به اتصال با  Tهاي سلول  برهمکنش

. بخشـند  ژن یا سلول هـدف را اسـتحکام مـی    و سلول عرضه کننده آنتی Tاتصال بین سلول 

به طور مسـتقل بـه    CD45Rو  CD2 ،LFA-1 ،CD28چندین مولکول کمکی غشایی نظیر 

هـاي هـدف متصـل     ژن یـا سـلول   ي عرضـه کننـده آنتـی   هـا  لیگاندهاي دیگربر روي سلول

  ).9-12و شکل  9-4جدول (شوند می
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ثابت تفکیک سیستم هاي زیستی  TCR .(a)نقش کمک پذیرنده ها در میل پیوندي اتصال : 9- 12شکل 

و مولکول هاي کمکی  MHC-و مجموعه پپتید TCRدیاگرام شماتیکی از برهمکنش  (b). مختلف

  ).راست(و یک سلول هدف ) چپ( APCاي آنها روي یک مختلف با لیگانده

  

گیـرد،   هاي چسبان سـلولی صـورت مـی    زمانی که تماس سلول به سلول از طریق مولکول 

  .را در غشا بررسی کند MHC-هاي پپتید تواند مجموعه می Tپذیرنده سلول 

ـ   CD4هاي خارج سـلولی   هاي اخیر در مورد برهمکنش بین بخش داده -دو مجموعـه پپتی

MHC دهد که میـل پیونـدي بسـیار ضـعیفی بـین آنهـا وجـود دارد و در برخـی          نشان می

کننده بـراي   توضیح توجیه). 9-11شکل (گونه اتصالی نشان داده نشده است آزمایشات، هیچ

  . نشان داده شده است 9-13این تفاوت در شکل 

. شـود  د میپیشنها TCRو مجموعه  CD4اي بین  در این شکل یک برهمکنش چند مرحله

بــا  CD4و مولکــول  TCRدهــد کــه بــرهمکنش بــین مجموعــه  ایــن دیــاگرام نشــان مــی

 ζζو همـودایمر  CD4و هـر دو   p56LCKهاي دوگانه بین مولکـول انتقـال پیـام     برهمکنش
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 Tبر روي غشاي سلول  CD4گردد که  همچنین پیشنهاد می. گردد پایدار می CD3مجموعه 

  .انتقال پیام، نقش اساسی برعهده دارد هاي دخیل در در فراخوانی مولکول

  

  

به طور قابل توجهی با دو تماس افزایش می  APCو  Tدر برهمکنش بین سلول  CD4نقش : 9- 13شکل 

می باشد،  MHCو مولکول هاي  CD4یابد که نه تنها مستلزم اتصال بخش هاي خارج سلولی 

P56lckتقال پیام و اتصال مولکول ان CD4بلکه نیازمند برهمکنش داخل سلولی 
 ζبا زنجیره  

  .نیز می باشد CD3مجموعه 

  

  

  TCR-پپتید - MHC  ساختار سه بعدي مجموعه -

هاي سلولی و هومورال به  در پاسخ MHCژن متصل به  در یک آنتی TCRبرهمکنش بین 

عناصر مولکولی این برهمکنش، امروزه به طور دقیق با بلورنگـاري  . باشد عنوان یک اصل می

. توصیف شـده اسـت   MHCهاي  متصل به پپتید همراه با مولکول TCRهاي  مولکول xپرتو 

ایـن  . ساختار سه بعدي این مجموعه سه مولکولی ابتدا توسط گاربوکزي و وایلی گزارش شد

باشد که به یک پپتیـد   می HLAو یک مولکول  β TCRو  αهاي  ساختار پایه شامل زنجیره

مجموعه با هریک  TCRمقایسه . است متصل شده HTLV-1ژنی از رتروویروس انسانی  آنتی

بـا مجموعـه    TCRحاکی از وجود اختالف در چگونگی تمـاس    IIیا  Iهاي کالس  از مولکول
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 γδبه طور قابل توجهی با ساختارهاي پذیرنده  TCRاین ساختارهاي . باشد می MHC-پپتید

  ).9-4شکل (باشد  متفاوت می

  

  

  

انسانی  TCRمدل برهمکنش بین  TCR-MHC .(a)-ي مجموعه پپتیدساختارهاي سه بعد: 9- 14شکل 

 TCRدیاگرامی از مجموعه سه گانه  HTLV-1 (b)از  Taxبا پپتید ) پایین( HLA-A2و مولکول ) باال(

H-2b/kموش متصل شونده به مولکول
دومن  CDR1, 2و  TCRαدومن متغیر زنجیره  CDR1, 2و پپتید  

  .از باال MHCتصویر مولکول  (c). داده شده استنشان  CDR3و  βمتغیر زنجیره 

  

متصـل بـه    TCRشامل یک مولکول  MHC-αβTCR-، مجموعه پپتد xطبق آنالیز پرتو 

هـاي متیغیـر خـود بـا      از طریـق دومـن   TCR. باشـد  و پپتیـد آن مـی   MHCیک مولکـول  

 و پپتیـد  MHCبا توجـه بـه مولکـول    ). 9-14شکل (کند  تماس پیدا می MHCهاي  مولکول

نسبت به محور طولی پپتید به صورت مـورب   TCRتوان نتیجه گرفت که  متصل به آن، می

در مرکز این پپتید و  β TCRو  αزنجیره  CDR3هاي  حلقه). 9-14شکل (قرار گرفته است 

 CDR1باشـد، در حـالی کـه     در انتهاي آمین ایـن پپتیـد مـی    αTCRزنجیره  CDR1حلقه 
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در تمـاس بـا    CDR2هـاي   حلقه. ن پپتید واقع شده استدر انتهاي کربوکسیل ای βزنجیره 

  ).9-14شکل (باشند  می MHCمولکول 

از  MHC-بینی شد، شناسایی مجموعـه پپتیـد   ها پیش طور که در مورد ایمونوگلبولین همان

گیرد که در تماس با پپتید و ناحیـه بزرگـی از    صورت می β TCRو αطریق هر دو زنجیره 

اغلب به صـورت   باشد، TCRین پپتید بیش از این که در معرض ا. باشند می MHCمولکول 

 MHCدر مولکـول   TCRو مولکـول  ) 9-14شکل (شود  پنهان می MHCعمقی در مولکول 

ایـن  . یابـد  تمـاس مـی   MHCبـا پپتیـد و    TCRگیرد و از طریق یک سطح صاف،  جاي می

دهـد کـه نـواحی     ییابد نشان م تماس می MHCبا هر دو پپتید و  CDR1واقعیت که ناحیه 

  .باشند در اتصال پپتید دخیل می CDR3دیگري به جز 

  

-TCR هاي کالس  به طور متفاوتی با مولکولI   وII دهد واکنش می  

هـاي   به بـرهمکنش  TCR-پپتید – Iهاي کالس  توان از ساختار سه بعدي مجموعه آیا می

TCR هاي کالس  با مولکولII سـئوال را بـا آنـالیز یـک     هرز و همکارانش این  برد؟ راین پی

ژن اختصاصـی آن، حـل    مـوش و آنتـی  IIدر ترکیب با یک مولکول کـالس   TCRمولکول 

مشـابه    IIو  Iهـاي کـالس    اگر چه ساختارهاي نواحی اتصال بـه پپتیـد در مولکـول   . نمودند

یـک   MHC-II-و پپتیـد  MHC-I-بـا پپتیـد   TCRهاي یـک   مقایسه بر همکنش. باشند می

گیرد را  قرار می MHCهاي  بر روي مجموعه TCRاي که مولکول  در زاوایهتفاوت با اهمیت 

 MHC-IIو  TCRهـاي تماسـی بـین     توجه به این که بنیـان  با). 9-15شکل (دهد  نشان می

  .گردند باشند و با میل پیوندي باالتري پایدار می تر می بیش
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  .αβTCR- MHC-II-پپتید (b)و  αβTCR - MHC-I-مقایسه برهمکنش بین پپتید (a): 9- 15شکل 

  

   Tهاي  آلوراکتیویتی سلول -

و  Tهـاي   ژن بـه سـلول   در عرضه آنتـی  MHCهاي  هاي قبل بر روي نقش مولکول بخش

هـاي   با ایـن وجـود، مولکـول   . تأکید داشت MHC-هاي پپتید ها با مجموعهTCRبرهمکنش 

MHC زدن  هاي پس کنشوا. زدن بافت بیگانه زودتر شناخته شدند به علت نقششان در پس

باشـد کـه بـه عنـوان      مـی  Tهـاي   توسط سـلول  MHCهاي  پیوند، ناشی از شناسایی مولکول

مورفیسـم بـاالي    اکثر افراد یک گونه به علت پلی. کنند هاي سازگاري بافتی عمل می ژن آنتی

MHCهاي  ، مجموعه منحصر به فردي از مولکولMHC هاي سازگاري بافتی را  ژن و یا آنتی

به طـور   Tهاي  از این رو، سلول). 17فصل (باشند  و به طور قابل توجهی آلوژنیک میداشته 

به طور قابل  MHCهاي  پاسخ داده و مولکول) گونه پیوند اعضاي یک(ها  مؤثري به آلوگرافت

  IIهـاي کـالس    ژن بـه آلـو آنتـی    CD4+Tهاي  عموماً سلول. باشند ژنیک می توجهی آلوآنتی

  .دهند پاسخ می Iهاي کالس  ژن به آلو آنتی CD8+Tهاي  ولآلوراکتیو بوده و سل
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رسـد   اول این که به نظـر مـی  . باشد به دو دلیل گمراه کننده می Tهاي  آلوراکتیویتی سلول

هاي آلوژنیک سازگاري بافتی، متناقض با شـواهدي   ژن در پاسخ به آنتی Tهاي  توانایی سلول

 MHCهـاي   هاي بیگانه به همراه مولکول ژن تیتنها به آن Tهاي  دهد سلول است که نشان می

 MHCهاي  ، پیوندهاي آلوژنیک حاوي مولکولTهاي با این حال، سلول. دهند خودي پاسخ می

 MHCهـاي   بـه مولکـول   Tمسئله دوم مربوط به پاسـخ سـلول   . کنند بیگانه را شناسایی می

تخمین زده . باشد ر زیاد میآلوراکتیو بسیا Tهاي  اي که شمار سلول باشد به گونه آلوژنیک می

دهنـد کـه فراوانـی     ژن خاص واکنش مـی  با یک آلوآنتی Tهاي  کل سلول% 1-5شود که  می

ژنـی بیگانـه بـه همـراه      پاسـخ دهنـده بـه هـر گونـه پپتیـدآنتی       Tهاي طبیعی آنها از سلول

MHC باشد خودي بیشتر می.  

 Tهـاي  بـاالي سـلول  یک توضیح توجیه کننده و ممکـن از لحـاظ زیسـتی بـراي فراوانـی      

ژنـی بیگانـه همـراه یـک مولکـول       ویژه یک پپتید آنتی TCRباشد که بک  آلوراکتیو، این می

MHC هاي  تواند با مولکول خودي، میMHC به عبارت دیگر، . خاصی واکنش دهد  آلوژنیک

آلوژنیک با یک پپتید آلوژنیـک همـراه شـود، یـک نـوع       MHCدر صورتی که یک مولکول 

TCR هر دو مجموعه پپتید تواند می-MHC  از آنجـایی کـه هـر یـک از     . را شناسایی کنـد

10هاي آلوژنیک  سلول
5

هاي بـا   حامل گیرنده Tهاي  کند، سلول عرضه می MHC-Iمولکول 

اتصـال  ) بـا تـراکم بـاال   (ژن غشایی  توانند به آلوآنتی واکنش متقاطع و میل پیوندي پایین می

آلوراکتیـو توسـط رایسـر و     TCRهـاي اتصـال    نیسـم اطالعات مربوط بـه مکا . برقرار کنند

 Iموش در مجموعه با یک مولکول کـالس   TCRولی ساختار یک . همکارانش به دست آمد

این آنـالیز سـاختاري، شـباهت سـاختارهاي     . آلوژنیک حاوي یک اکتاپپتید را شناسایی کرد

موجب شد  خودي آشکار ساخت و MHC-Iهاي  به مجموعه TCRگزارش شده را با اتصال 

خـودي   MHCهـاي   تا این محقق اثبات کند که نحوه شناسایی آلوژنیک با شناسایی مولکول

  .تفاوتی ندارد
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بـدین  (تواند به صورت مستقیم یـا بـه صـورت غیـر مسـتقیم       بیگانه می MHCشناسایی 

بیگانه را پس از پردازش، تجزیه و عرضه آن در اتصـال بـا    T ،MHCهاي  صورت که سلول

MHC  9-16شکل (باشد ) کند شناسایی میخودي .(  

  

در . موجب شناسایی مستقیم یا غیرمستقیم آلوآنتی ژن ها می شود Tآلوراکتیویتی سلول هاي : 9- 16شکل 

در مدل . غیرخودي در شکل طبیعی و دست نخورده شناسایی می شود MHCمدل مستقیم، 

عرضه می شوند، در همراهی که پردازش شده و  MHCغیرمستقیم، پپتیدهاي مشتق از مولکول 

  .خودي شناسایی می شوند MHCبا مولکول هاي 

  

توانند ساختارهاي بسیاري را شناسایی کنند، دو  میزبان، می Tهاي با توجه به این که سلول

در مدل غیر مستقیم، عدم گزینش منفی بـراي پپتیـدهاي حاصـل از    . اظهار نظر وجود دارد

آلوراکتیـو دخیـل    Tهـاي   تواند در فراوانی باالي سلول بیگانه، می MHCهاي  تجربه مولکول

 MHCهـاي در معـرض مولکـول     این شرایط، به همراه اخـتالف در سـاختار بخـش   . باشند

یک توضـیح دیگـر بـراي شـمار     . باشد آلوژنیک، ممکن است مسئول پدیده آلوراکتیویتی می

هاي بالقوه باشد که  ژن نتیآلوراکتیو ممکن است وجود تعداد زیاد آ Tهاي  بسیار باالي سلول

  .هاي پپتیدي حاصل شده باشد ژن بیگانه به همراه آنتی MHCدر نتیجه مولکول 

  



  فصل نهم                                                                                                                            448

  تمرکز بالینی -

هاي سرطانی به عنوان شاخص براي سلول Tهاي سلول  بازآرایی -

بـه صـورت کنتـرل نشـده      Tهـاي   ، تکثیر جمعیت کلونال سـلول Tهاي سلول  در سرطان

. آمیز، مستلزم تشخیص سـریع، دقیـق و قطعـی مـی باشـد      ان موفقیتدرم. گیرد صورت می

باشد یـا   آمیز می گردد، جهت تعیین این که رژیم درمانی موفقیت زمانی که درمان شروع می

هاي  هاي سلول در اصل، از آنجایی که سرطان. هاي قابل اعتمادي باید انجام گیرد خیر، تست

T  ماهیــت کلونــال دارنــد، جمعیــت ســلولT تــوان از روي عرضــه  رطانی شــده را مــیســ

بـادي   ویـژه کلـون بـا یـک آنتـی      TCRشناسایی . شناسایی و کنترل کرد TCRهاي  مولکول

بـادي اختصاصـی    باشد، چرا که مستلزم مهیا ساختن آنتی منوکلونال ویژه به ندرت عملی می

تنهـا یـک    هـا نیـز   همچنین در همـه سـرطان  . باشد ضد ناحیه متغیر بوده و بسیار دشوار می

ابزار دیگر براي شناخت . بادي قابل شناسایی باشد حضور ندارد که با این آنتی TCRمولکول 

، یک TCRهاي  الگوي حاصل از بازآرایی ژن. باشد آنها می T ،DNAهاي  یک کلون از سلول

از آنجایی که بازآرایی . آورد سرطانی فراهم می Tهاي  شاخص منحصر به فرد را براي سلول

را  Tهـاي   گیـرد، سـلول   ، پیش از عرضه مولکول صورت مـی Tهاي  در سلول  TCRاي ه ژن

  .توان در مراحل اولیه تکوین شناسایی کرد می
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تـوان بـه    شـود را مـی   ناشی می TCRβها در ناحیه  که از بازآرایی این ژن DNAالگوهاي 

بازآرایی، با یکـی از   وجود دارد که طی Vβقطعه ژنی  70تقریباً . استفاده نمود  عنوان شاخص

و  9-6شـکل  (شد  متصل می  Jقطعه ژن  14و متعاقب آن با یکی از  Dدو قطعه ژنی ناحیه 

هاي منحصر بـه فـردي واقـع     در کنار توالی Vهاي ناحیه  از آنجایی که هر یک از ژن). 8-9

شـود کـه منحصـر بـه سـلول       مـی  DNAهاي جدید  این فرآیند موجب ایجاد توالی  اند، شده

از . شناسایی کرد PCRگداري ساترن و  هاي لکه توان با روش این توالی جدید را می. باشند می

هـا و   شـناخته شـده اسـت، کاوشـگر     TCRβژن  Cو  D،Jآنجایی کـه تـوالی کامـل ناحیـه     

گذاري ساترن مورد استفاده قرار  هاي لکه هاي محدود کننده مناسبی جهت انجام روش آنزیم

  .گیرند می

تواند به عنوان یک ابزار تشخیصـی در   بازآرایی شده می Tپذیرنده سلول  DNAشناسایی 

این شرایط ممکن است . مواقع تورم غیر طبیعی و مزمن غدد لنفاوي مورد استفاده قرار گیرد

. ناشی از التهاب در نتیجه عفونت مزمن یا در نتیجه تکثیر یک سلول لنفوئیدي سرطانی باشد

جدا شده از آنها،  DNAشوند و  ها مشتق می ها از انواعی از کلون در موارد التهاب، این سلول

باشد، در این مورد هیچ قطعه منحصـر بـه    می TCRهاي متعدد و مختلف  مخلوطی از توالی

دهنـدة تکثیـر کلـونی     در صورتی که تورم غدد، مداوم باشد نشـان . شود فردي شناسایی نمی

هـاي سـرطانی    چرا که همه سلول  ود دارد،غالب وج DNAدر این مورد، یک قطعه . باشد می

. باشـند  در سلول والد مـی  DNAمشابه بوده و حاصل از بازآرایی  DNA TCRداراي توالی 

. باشد یا خیر می Tهاي  بنابراین این سئوال که آیا تورم مذکور در نتیجه رشد سرطانی سلول

. شود پاسخ داده میجمعیت سلولی ناهمگن  DNAبا توجه به وجود یک قطعه ژنی خاص در 

هـاي   شـوند، روش  بازآرایی مـی  TCRهاي  اي مشابه با ژن به شیوه Igهاي  از آنجایی که ژن

 DNAبـا الگوهـاي    Bها جهت شناسایی جمعیت کلونی سـلول   مشابهی با استفاده از کاوشگر

از ایـن رو ایـن روش بـراي طیـف وسـیعی از      . شـود  منحصر به فرد آنها به کار گرفته مـی 

  .باشد هاي لنفوئید مفید می سرطان
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 TCRهاي بازآرایی شـده   حاصل از ژن DNAاگر چه شناسایی یک قطعه منحصر به فرد 

  اي، دهـد ولـی فقـدان چنـین قطعـه      را نشـان مـی    Bو  Tهـاي   ، تکثیر و بدخیمی سلولIgیا 

سلولی که درگیر شده اسـت ممکـن   . باشد هاي لنفوئیدي نمی دهنده نبود سرطان سلول نشان

هـا یـا    تـوان بـا روش   باشد و ایـن امـر را مـی    Igیا   TCRهاي بازآرایی شده  ت فاقد ژناس

  .کاوشگرهاي مورد استفاده تعیین نمود

دهنـده کـه بیمـار     نشـان  DNAدر صورتی که آزمایش و سایر معیارهاي تشخیصی قطعه 

درمـان  پایش موفقیت ایـن  . بایستی درمان مناسبی صورت گیرد  سرطان سلول لنفوئید دارد،

درمــانی  در صــورتی کــه رژیــم. ارزیـابی کــرد  DNAتــوان بــا اســتفاده از کاوشــگر   را مـی 

در صـورتی  . یابد هاي سرطانی به طور قابل توجهی کاهش می آمیز باشد، شمار سلول موفقیت

برسـد، آنـالیز بـا     Tهـاي   کل جمعیت سـلول % 1-2هاي سرطانی به کمتر از  که شمار سلول

در این مورد، . قادر به شناسایی این قطعه منحصر به فرد نخواهد بود گذاري ساترن دیگر لکه

هـاي متعـدد از    تکثیر و ایجاد نسخه. استفاده نمود PCRتوان از یک روش حساس با نام  می

تـوان بـه    باشد و پرایمرها را می پذیر می امکان PCRدر یک نمونه، با  DNAیک توالی ویژه 

  .د نمود و یک نسخه از آن توسط پلیمراز به وجود آورددو انتهاي این توالی ویژه هیبری

بازآرایی شـده   V، یک قطعه از ناحیه TCRبازآرایی شده  DNAجهت شناسی بخشی از 

به عنوان پرایمر دیگري  βزنجیره  Cبه صورت یک پرایمر تکثیر یافته و یک قطعه از ناحیه 

شود که اندازه و کیفیت آن  حاصل می TCRبازآرایی شده  DNAیابد و یک قطعه  تکثیر می

جهـت کنتـرل    PCRهـاي کمـی    اخیـراً روش . باشد براي شناسایی با الکتروفورز مناسب می

تا بـا توجـه بـه تعـداد      گیرند، باشند مورد استفاده قرار می بیمارانی که تحت رژیم درمانی می

  .هاي سرطانی به طور قطعی مورد ارزیابی قرار گیرند سلول
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  خالصه -

هاي سلول  یرندهاکثر پذT ژن پردازش  ژن محلول واکنش نداده بلکه با آنتی با آنتی

.دهند خودي واکنش می MHCشده و متصل به مولکول 

TCRهاي منوکلونال کلونوتایپیک جداسازي شدند و  بادي ها براي اولین بار توسط آنتی

و یک  γیا یک زنجیره  βو یک زنجیره  αهایی متشکل از یک زنجیره  هترودایمر

ها را بدون پردازش و عرضه  ژن آنتی ،δαهاي  برخی از پذیرنده. باشند می δزنجیره 

.کنند شناسایی می MHCتولید توسط 

هاي  زنجیرهTCR اند دهی شده هاي ثابت و متغیر سازمان متصل به غشا در دومن .

داراي نواحی بسیار متغیر  Vبوده و ناحیه  Igهاي   مشابه دومن TCRهاي  دومن

.باشند می

DNA  رده زایايTCR هاي هاي چند ژنی با زنجیره به صورت خانوادهα ،β ،γ وδ 

.ها چندین قطعه ژنی دارند هریک از این خانواده. سازمان یافته است

هاي ایجاد تنوع  مکانیسمTCR بادي  هاي ایجاد تنوع آنتی عموماً مشابه با مکانیسم

.گیرد سوماتیک صورت نمی جهش TCRهاي  ن باشد، جز این که در ژ می

TCR  کامالً در ارتباط باCD3 باشد می .CD3  جهت عرضه سطحیTCR  ضروري

.باشد می

هاي  سلولTهاي سطحی نظیر  ، مولکولCD4 ،CD8 ،CD2 ،LAF-2 ،CD28  و

CD45R کنند که در عملکرد سلول  را عرضه میT  یا انتقال پیام نقش کمکی ایفا

.کنند می

 گانه تشکیل مجموعه سهMHC- ژن آنتی-R  مستلزم اتصال یک پپتید به مولکول

MHC  و سپس اتصال مجموعهMHC-  پپتید بهTCR باشد می.

 برهمکنش بینTCR و پپتید-MHC از برهمکنش آن با پپتید-MHCII  در نقاط

.باشد متفاوت می TCRو  MHCهاي  تماس بین مولکول
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TCRδγ هاي اصلی از  ژن به واسطه توانایی آن در اتصال به آنتیTCRβα  متمایز

.شود می

هاي  سلولT  عالوه بر واکنش باMHC به   هاي بیگانه، ژن خودي به همراه آنتی

زدن پیوندهاي  دهند، این واکنش به پس بیگانه نیز پاسخ می MHCهاي  مولکول

.شود آلوژنیک منجر می

  

  سئواالت درسی -

در صـورتی کـه تصـور    . باشـد  کدام یک از جمالت زیر درست و کدام نادرست مـی -1

.اي نادرست است دلیل خود را بیان کنید کنید گزینه می

رسوب  CD4را با   BCR، همزمان  CD4بادي منوکلونال اختصاصی  آنتی) الف

  .دهد می

که در یک نوع سلول (mRNAسازي  توان براي غنی سازي حذفی را می  دورگه) ب

  .ستفاده کردا) وجود داشته و در سلول دیگري وجود ندارد

  .استفاده شده است TCRبادي منوکلونال کلونوتایپیک براي جداسازي  آنتی) پ

استفاده  Bرا همانند سلول  Jو  D ،Vمجموعه مشابهی از قطعات ژنی  Tسلول ) ت

  .برد متفاوتی را به کار می Cکند، اما قطعات ژنی  می

  .اردژن د دو ظرفیتی بوده و دو جایگاه اتصال به آنتی TCRβα) ث

را عرضه  αو یک آلل زنجیره  βتنها یک آلل زنجیره  αβTهاي  هر یک از سلول) ج

  .کنند می

و  BCRعملکردهاي مشابهی به ترتیب در  CD3و  Igα/Igβهترودایمر ) چ

TCR دارند.  

مستلزم هر دو  TCRچرا زینکرناگل و دوهرت استنباط کردند که شناسایی به واسطه -2

باشد؟ می MHCهاي  ژن و مولکول آنتی
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.را رسم کرده و آن را با ساختار پایه ایمونوگلبولین مقایسه کنید TCRساختار پایه -3

سازي سلول  ژن و فعال در شناسایی آنتی TCRمولکول هاي غشایی متعددي عالوه بر -4

T  هاي غشایی سلول ها و عملکردهاي متفاوت مولکول ویژگی. باشند دخیل میT  را

شرح دهید

CD4) بCD3)الف

CD2 )تCD8  )پ

  Ig، کدام یک مربوط به TCRهاي زیر مربوط به  نشان دهید کدام یک از ویژگی -5

و  TCR ،Igبه ترتیب به صورت : باشد بوده و کدام یک شامل هر دو می Bسلول 

)TCR/Ig (نشان دهید.

  .باشد می CD3در اتصال با ) الف

  یک ظرفیتی است) ب

  .دارد به اشکال ترشحی و غشایی وجود) پ

  .باشد هایی با ساختار چین ایمونوگلبولین می داراي دومن) ت

  .باشد می  MHCمحدود به ) ث

  .دهد تنوع ناشی از اتصال نادرست قطعات ژنی را نشان می) ج

  .دهد تنوع ناشی از جهت سوماتیک را نشان می) چ

هایی از  سازي حذفی براي جداسازي کلون هاي دورگه هدریک و دیویس از روش -6

cDNA ها  استفاده کردند که این کلونTCR خواهید از این  شما می. کنند را کد می

کند و داراي کلون هایی  که چند محصول ژنی را کد می cDNAروش براي جداسازي 

براي  mRNAیا  cDNAباشد به عنوان منبع  ها می از انواع مختلف سلول
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ستون چپ جدول زیر  براي هر محصول ژنی که در. سازي استفاده کنید دورگه

.ترین گزینه را انتخاب کنید فهرست شده است مناسب

، ماکروفاژ Tc (C)، دودمان سلول  TH2 (B)، دودمان سلول  TH1 (A)دودمان سلول 

(D)میلوماي ترشح کننده   ، سلولIgA (E)میلوماي ترشح کننده   ، سلولIgG (F) ،

  .B (H)، دودمان سلول (G)ساز میلوئیدي  پیش

 LCMزاي مختلف در ستون چپ جدول زیر با ویروس  هاي درون هاي با سویه موش -7

به  LCMهاي آلوده شده با  هاي مشتق شده از طحال این موش سلول. اند آلوده شده

Cr51هاي هـدف نشاندار با  منظور تعیین توانایی آنها در لیز سلول
 LCMو آلوده با  

نشان ) -(و (+) با عالمت . دندهاي فهرست شده در باالي جدول، بررسی ش سویه

Cr51دهید که آیا انتظار دارید که 
.هاي هدف رها شوند یا خیر از سلول 

8-TCRδγ  در پارامترهاي ساختاري و عملکردي باTCRβα توضیح دهید . تفاوت دارد

 Tژن سلول  هاي آنتی ها با یکدیگر مشابه بوده و با پذیرنده از چه لحاظ این پذیرنده

.باشند متفاوت می
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 20توضیح دهید چگونه از . باشند آلوراکتیو می Tهاي  قابل توجهی از سلول  بخش -9

.ها واکنش دهد تواند با آلوگرافت ، یکی می Tسلول 

در مجموعه با  TCRیک محقق ناشناس یک ساختار سه بعدي براي یک مولکول  -10

از آزمایشگاه این محقق بدون افشاي هیچ اطالعاتی ناگهان . ژن طراحی کرد آنتی

کدام یک از اشکال این . ناپدید شد ولی یک ساختار کامالً واضح را به جاي گذاشت

بوده است؟ TCRتواند به شما کمک کند تا شناسایی کنید که کدام نوع  ساختار می

هاي ژن تخریب شده  نسبت به موش α TCRموش هاي ژن تخریب شده زنجیره  -11

توانید توضیح دهید چرا؟ می. کنند بیشتر رشد می ζ CD3زنجیره 

در پاسخ . را با هم مقایسه کنید  BCRو  TCR βαهاي ایجاد تنوع در  مکانیسم -12

.ها را توضیح دهید خود هر دو زیرواحد این پذیرنده


