
  

  فصل دهم

  

Tبلوغ، فعال شدن و تمایز سلول 

هاي  بلوغ سلولT و تیموس

 گزینش تیموس و گنجینه سلولT

ول فعال شدن سلT

 تمایز سلولT 

هاي سلول  جمعیتT و مرگ سلولی



    فصل دهم                                                                                                                          458

  

  Tتیموس و بلوغ سلول  -

در مراحل اولیه خونسازي، در حدود روز یازدهم حاملگی در مـوش   Tهاي  ساز سلول پیش

مشـابه بلـوغ   . کنند و هفته هشتم یا نهم حاملگی در انسان، شروع به مهاجرت به تیموس می

رده زایـا و عرضـه    TCRهـاي   مستلزم بازآرایی ژن Tغ سلولدر مغز استخوان، بلو Bسلول 

هـا  تیموسـیت (Tهـاي   در تیمـوس، سـلول  . باشد هاي غشایی مختلف می شاخص
1

در طـول  ) 

یابند و در نهایـت دو زیـر جمعیـت عملکـردي مجـزا از       مسیرهاي تکوین، تکثیر و تمایز می

  .آورند بالغ را به وجود می Tهاي  سلول

در زیست شناختی سـلول   سینشان داده شده، تیموس، نقش اسا 2طور که در فصل  همان

T هاي  عالوه بر این که تیموس منبع اصلی تمام سلول. داردT هـاي  تنوع سلول. باشد میT  و

گزینش مثبت. گیرد اجرایی نیز در آنجا صورت می Tهاي  تشکیل گنجینه سلول
2

، تنهـا بـه   

باشند، امکان بقـا   خودي می MHCهاي کولآنها قادر به شناسایی مول TCRکه  Tهاي  سلول

خـودي   MHCمحـدود بـه    Tهـاي   بنابراین، این مرحله مسئول ایجاد گنجینه سـلول . دهد می

گزینش منفیمرحله دیگر گزینش، یعنی . باشد می
3

 MHCکه با قدرت باال به  Tهاي  ، سلول

ایجـاد یـک    گزینش منفی، یکی از عوامل مهـم در . کند دهند را حذف می خودي واکنش می

  .اولیه است که به خودي تحمل دارند Tهاي  گنجینه سلول

سازهاي لنفوئیدي مهاجر از خون به تیموس  ، با رسیدن شمار اندکی از پیشTتکوین سلول 

ها در تیموس تکثیـر و تمـایز یافتـه و تحـت مراحـل گـزینش، بـه         این سلول. شود آغاز می

                                                
1- thymocytes 
2- positive selection 
3- negative selection 
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زونیگاپفلوکر 2002در سال . یابند بالغ تکوین می Tهاي  سلول
1

و همکارانش نشان دادند که  

هاي  هاي بنیادي مغز استخوان روي روده سلول توان با کشت سلول را می Tهاي  تکوین سلول

 Tهـاي   سـلول   تکـوین . القـا نمـود   Notchهاي غشایی  استرومایی داراي لیگاند ویژه پذیرنده

هـاي   اولیـه کـه ژن   Tهـاي   لوغ سـلول باشد و عدم ب می  Notchنیازمند انتقال پیام با واسطه 

Notch هـاي بنیـادي خونسـاز     رشـد سـلول  . شاهدي براین مدعاست ،آنها تخریب شده بود

(HSC) هاي استرومایی که لیگاند  روي سلولNotch  کنند، منجر به تکوین این  را عرضه می

  ).10-1شکل (شود  می Tهاي بنیادي به رده  سلول

  

از سلول هاي بنیادي خونساز و سلول هاي استرومایی مغز استخوان که  Tتکوین سلول هاي : 10- 1شکل 

  .را عرضه می کنند Notchلیگاند 

  

به تیمـوس،   Tسازهاي سلول  دهد، هنگام رسیدن پیش نشان می 10-2طور که شکل  همان

را  CD8و  CD4هـاي   پذیرنـده  یـا کمـک   CD3، مجموعه TCRهاي سطحی همچون  شاخص

  .کنند عرضه نمی

                                                
1- J.C.Zuniga-Pfluker 
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  .در موش Tتکوین سلول هاي : 10-2ل مروري شک

  

خـود را بـازآرایی نکـرده و     TCRهـاي   سـاز، ژن  هـاي پـیش   در حقیقت هنوز این سـلول  

باشـند را عرضـه    که براي این بازآرایی ضروري می RAG-2و  RAG-1هایی مانند  پروتئین

و به کندي وارد کورتکس خارجی شده  Tسازهاي  پس از رسیدن به تیموس، پیش. کنند نمی

سـري   با عبور از یـک  Tهاي  اي آنها در تیموس، سلول هفته در طی تکوین سه. یابند تکثیر می

به دلیل این کـه  . یابند تمایز می شود، می مراحل که با تغییر خصوصیات ظاهري آنها مشخص

-CD4ها  این سلول
 CD8-

هاي دوگانه منفی سلولباشند، به آنها  می 
1
 (DN)  در . گوینـد  مـی

-cهـاي سـطحی    توان براساس حضور یا عدم حضور مولکول را می T DNهاي  یقت، سلولحق

Kit ،CD44  وCD25  به چهار زیر مجموعه(DN1-4) تقسیم نمود.  

 Tهـاي سـلول    قادرند به همه زیر مجموعـه  (DN1)شوند  هایی که وارد تیموس می سلول

هـاي   زمانی که سلول. باشند می -CD25و  c-Kit+ ،CD44highتمایز یافته و از نظر ظاهري،

DN1 شوند، شروع به تکثیر و عرضـه   وارد تیموس میcD25     کـرده و تبـدیل بـهc-Kit+ ،

CD44low ،CD25+ (DN2) هـاي   در ایـن مرحلـه، سـلول   . گردند میT  هـاي   بـازآرایی ژن

حـاوي   DNAبا این حال، احتماالً به دلیـل تـراکم   . شود آغاز می TCRو   ،هاي  زنجیره

. شـود  ، این جایگاه براي تشکیالت نوترکیبی قابل دسترس نبـوده و بـازآرایی نمـی   اي ه ژن

                                                
1- double negative (DN) 
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افـزایش    ، ،TCRمتوقـف شـده و بـازآرایی     DN3در مرحلـه   CD44و  c-Kitعرضه 

و  DN2از حالـت گـذر میـان     Tهاي  ها، جهت ساخت سلول درصد کمی از سلول. یابد می

DN3 هاي  مشتق شده و به سلولT 10-3شکل (شوند تبدیل می بالغ.(  

  

این . در طی تکوین جنین موش αβو تیموسیت هاي  γδمحدوده زمانی پیدایش تیموسیت هاي : 10- 3شکل 

+CD3گراف نشان می دهد که درصدي از سلول هاي 
را  γδTCRدر تیموس، دوگانه منفی می باشند و  

  .می کنندرا حمل  αβTCRحمل می کنند و یا دوگانه مثبت می باشند که 

  

-DN3 )cشـوند و فنوتیـپ    مـی  Tهاي  ، متعهد به تولید سلولDN2هاي  بیشتر سلول 

Kit-
 ،CD25+

-CD44و  
هاي حاصل از  کنند؛ تکثیر آنها متوقف شده و پروتیئن را کسب می) 

بـا گلیکـوپروتئین    هـاي   زنجیـره . در سیتوپالسم آنها قابل شناسایی است TCRبازآرایی 

KDa33 ن زنجیره تحت عنواT-Pre      ترکیـب شـده و بـا مجموعـهCD3    بـراي تشـکیل

  ). 10-4شکل (شوند  ترکیب می Pre-TCRمجموعه 
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  .pre-Tساختار و فعالیت پذیرنده : 10- 4شکل 

  

  Notchهایی که  سلول. در این مرحله از تکامل، نقش مهمی برعهده دارد Notchپروتئین 

  .ور نخواهند کردکنند، از این مرحله بلوغ عب را عرضه نمی

  :کند که چندین پیامد دارد مسیرهاي انتقال پیامی را فعال می  ،Pre-TCRتشکیل 

دهنده بازآرایی موفق زنجیره  نشانTCR باشد و پیامی جهت تکثیر و بلوغ می.

هاي زنجیره  مهار بازآرایی بیشتر ژنTCRشود ، که منجر به حذف آللی می.

 امکان بازآرایی زنجیرهTCR نماید ا براي سلول فراهم میر.

سبب تحریک تکوین بیشتر به سمت حالت دوگانه مثبت
1
 (CD4+CD8+)  شود می.

تا قبل از روز شـانزدهم یـا هفـدهم حـاملگی عرضـه       TCRهاي زنجیره  ها، ژن در موش

در روز هفدهم شـروع   و پذیرنده  CD3هاي دوگانه مثبت عرضه کننده  شوند؛ سلول نمی

  ).10-3شکل (رسند کنند و در زمان تولد به حداکثر تعداد خود می می به ظاهر شدن

  .گیرند کامل بوده و تحت گزینش مثبت و منفی قرار می TCR، داراي DPهاي  تیموسیت

درصـد   98در حـدود  . باشـد  یـک فرآینـد پرهزینـه بـراي میـزان مـی       Tتکوین سـلول  

 TCRه دلیل شکست در تولیـد ژن  ها در تیموس ب رسند؛ این سلول ها به بلوغ نمی تیموسیت

هـاي تیمـوس بواسـطه مـرگ      بازآرایی شده کارآمـد و یـا بـه دلیـل شکسـت در گـزینش      

                                                
1- double positive (DP) 
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را عرضه کـرده   TCR-CD3که مجموعه   DPهاي  تیموسیت. میرند ریزي شده می برنامه

CD4+1هـاي یگانـه مثبـت     بـه تیموسـیت  . ماننـد  و در نتیجه گزینش تیموس زنده مـی 
یـا   

+CD8یگانه مثبت هاي  تیموسیت
 

2
  .یابند نابالغ، تکوین می 

  

   Tگزینش تیموس و گنجینه سلول  -

تواند گنجینه بزرگی  ، با تنوع اتصالی میTCRرده زایاي  DNAها در  بازآرایی تصادفی ژن

10با تنوع بیش از (ها TCRاز 
15

10و    براي پذیرنده 
18

تولیـد  ) نوع بـراي پذیرنـده    

به صورت تئوري بایستی قـادر   ،TCRهاي بازآرایی شده  ل از ژنمحصوالت ژنی حاص. کند

غیر خودي همراه  MHCخودي یا مولکول  MHCهاي  هاي محلول، مولکو ژن به شناخت آنتی

هاي  ژن بالغ این است که تنها آنتی Tهاي  با این حال، خصوصیت بارز سلول. ژن باشند با آنتی

  .ا شناسایی میکنندخودي ر MHCهاي  بیگانه همراه با مولکول

هاي  هاي با قابلیت اتصال به مولکول پذیرنده :گزینش مثبتMHC  خودي را انتخاب

خودي MHCکند که پیامد آن محدودیت به  می
3

هایی که گزینش  سلول. باشد می 

.شوند ریزي شده، در تیموس حذف می شوند طی مرگ برنامه نمی

هاي  یل پیوندي باال براي مولکولهاي داراي پذیرنده با م تیموسیت: گزینش منفی

MHC  خودي به تنهایی یاMHC کند که  ژن خودي را حذف می خودي همراه با آنتی

تحمل به خودپیامد آن، 
4
.باشد می 

خـودي و تحمـل بـه خـود      MHCبالغ محدود بـه   Tهاي  هر دو فرآیند براي تولید سلول

ریـزي شـده    مـرگ برنامـه  ها در تیمـوس بـه دلیـل     درصد تیموسیت98. باشند ضروري می

هایی است که به دلیل  درصد بسیاري از این نرخ باالي مرگ مربوط به تیموسیت. میرند می

                                                
1- single positive CD4+ 
2- single positive CD8+ 
3- MHC restriction 
4- self- tolerance 
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ها،  این سلول. میرند خودي، در گزینش مثبت می MHCهاي  عدم شناخت اختصاصی مولکول

توجهی هاي رشد را دریافت نکرده و طی فرآیندي با نام مرگ در اثر بی تحریک
1
 .میرنـد  می 

از آزمـایش بـر روي    Tهـاي   شواهد اولیه مبنی بر نقش تیموس در گزینش گنجینـه سـلول  

  ).10-5شکل (هاي کایمرك که توسط زینکرناگال و همکارانش انجام شد، بدست آمد  موش

  

ضروري می باشد و پذیرنده هاي این  Tاثبات آزمایشگاهی این که تیموس جهت بلوغ سلول هاي : 10- 5شکل 

  .ی ژن عرضه شده بر روي سلول هاي هدف با هاپلوتایپ تیموس را شناسایی می کنندسلول ها آنت

  

فاقد تیموس و اشعه دیـده،   (AB)هاي نسل اول  را به موش  Bاین محققان، تیموس نوع 

هـاي مغـز    پیوند زدند و سپس سیستم ایمنی این حیوانات را با تزریق داخل وریـدي سـلول  

براي اطمینان از این که تیموس پیوند شده حاوي . زي کردنداستخوان نسل اول دوباره بازسا

در یـک چنـین   . بالغ نباشند، قبل از پیوند آن را تحت تأثیر اشعه قـرار دارنـد   Tهاي  سلول

مغـز اسـتخوان پیونـدي نسـل اول در تیمـوس بـالغ        Tسازهاي سـلول   سیستم تجربی، پیش

                                                
1- death by neglect 
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باشند؟  هاي هاپلوتایپ تیموس میMHCنسل اول، محدود به  Tهاي  آیا این سلول. شوند می

 Tهـاي   آلوده شده و سـلول  LCMهاي کایمریک با ویروس  براي پاسخ به این سئوال، موش

یا  Aهاي سویه  موش LCMVهاي هدف آلوده به  طحال آنها به منظور توانایی کشتار سلول

B هاي  وقتی سلول. مورد بررسی قرار گرفتTc ف هاي هـد  هاي کایمریک روي سلول موش

 LCMVهـاي هـدف آلـوده بـه      آزموده شدند، آنها توانستند سلول Bیا  Aهاي سویه  موش

داشتند  (B)ها هاپلوتایپ مشابه با تیموس پیوند شده  این موش. را بکشند Bهاي سویه  موش

در   MHCتیموس، تعیـین کننـده محـدودیت بـه      MHCبنابراین، هاپلوتایپ ) 10-5شکل (

  .باشد می  Tهاي  طول تکوین سلول

  

  باشد می MHCگزینش مثبت، تضمین کننده محدودیت به  -

هاي  گیرد و شامل واکنش تیموسیت گزینش مثبت، در ناحیه کورتکس تیموس صورت می

 TCRدهد که  شواهد نشان می ).10-6شکل (باشد  تلیال کورتکس می هاي اپی نابالغ با سلول

روي  MHCهاي  به تجمع با مولکول تمایل) سلول -سلول(ها، در محل اتصال  روي تیموسیت

هـا بـه    اند که ایـن واکـنش   برخی محققان پیشنهاد کرده. هاي ناحیه کورتکس را دارند سلول

کننده را که مـانع از مـرگ سـلولی     دهند تا یک پیام محافظت هاي نابالغ امکان می تیموسیت

 MHCهاي  به مولکول هاي آنها قادر به اتصال هایی که پذیرنده سلول. شود، دریافت کنند می

تلیال تیموس واکـنش دهنـد و در نتیجـه پیـام محافظـت       هاي اپی توانند با سلول نباشند، نمی

در طی گزینش مثبت، بیان . شوند کننده را دریافت نکرده و متحمل مرگ توسط آپوپتوز می

ند شو که براي بازآرایی مورد نیازند، از سرگرفته می TdTو  RAG-1 ،RAG-2هاي  پروتئین

معـین، بـراي    هاي نابالغ یک کلون، با زنجیـره   بنابراین هر کدام از تیموسیت). 5-7شکل (

هـاي حاصـله بـراي    TCRفرصت دارند و سـپس   TCRهاي زنجیره  بازآرایی متفاوت ژن

درمیـان  TCRهاي حاوي هترودایمر شوند، تنها سلول خودي گزینش می MHCتشخیص 

شـود کـه برخـی     را سبب افزایش احتمال این امـر مـی  اعضاي یک کلون بسیار مهم است زی
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را بـازآرایی نمایـد و    سلولی کـه زنجیـره   . سر بگذراند اعضا بتوانند گزینش مثبت را پشت

خودي را بشناسد، زنده مانده و سایر اعضاي کلون که  MHCشود که  TCRسبب تولید 

  .میرند روز می 4تا  3ریزي شده طی  در این امر شکست بخورند از طریق مرگ برنامه

  

  

  .گزینش مثبت و منفی تیموسیت ها در تیموس: 10- 6شکل 
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  باشد گزینش منفی، تضمین کننده تحمل به خود می -

انـد، داراي   که طی گزینش مثبت زنده مانـده  MHCهاي محدود به  جمعیتی از تیموسیت

عرضـه شـده توسـط    ژن خـودي   هایی با محدوده میل پیوندي کم تا زیاد براي آنتی پذیرنده

هاي بـا میـل پیونـدي بـاال طـی       هاي داراي پذیرنده تیموسیت. باشند می MHCهاي  مولکول

هـاي دنـدریتیک و ماکروفاژهـاي     در طی گزینش منفی، سـلول . شوند حذف می گزینش منفی

حاوي پذیرنده با میل پیوندي باال بـراي    با تیموسیت IIو  Iکالس  MHCهاي  حاوي مولکول

خـودي   MHCهاي  خودي یا تنها با مولکول MHCهاي  ي خودي همراه با مولکولها ژن آنتی

  ).10-6شکل (دهند  واکنش می

شواهد مبنـی  . عناصر اساسی در گزینش مثبت و منفی، توسط چندین آزمایش آشکار شد

کالس  MHCهاي  ها به مولکول براین که گزینش مثبت در تیموس نیازمند اتصال تیموسیت

I  وII  هاي ژن تخریب شده که قادر به تولیـد   هاي تجربی بر روي موش شد، طی بررسیبا می

  ). 10-1جدول (عملکردي نبودند بدست آمده است IIو  Iکالس  MHCهاي  مولکول

  

هـاي   به ترتیب مانع از گزینش مثبت سلول  IIیا  Iکالس  MHCهاي  عدم حضور مولکول

CD8+T  وCD4+
انس ژنیک، شواهد بیشـتري در مـورد   هاي تر آزمایش با موش. شوند می 

هاي بازآرایی  ها، ژن دراین آزمایش. در گزینش مثبت آشکار نمود  MHCهاي  نقش مولکول

ژن آنفــوالنزا همــراه بــا  ویــژه آنتــی CD8+Tهــاي ســلول  مشــتق از کلــون TCRشــده 
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یکـی داراي  (به داخـل تخـم بـارور دوسـویه متفـاوت مـوش        MHC-I (H-2k)هاي  مولکول

H-2kتایپ هاپلو
H-2dو دیگري  

  ).10-7شکل (تزریق شدند ) 

  

در موش هاي حامل ترانس ژن هاي کدکننده یک  Tاثر هاپلوتایپ میزبان بر روي بلوغ سلول : 10- 7شکل 

TCR  محدود بهMHC-I H-2b
  .ویژه ویروس آنفوالنزا 

  

 TCRهاي  ی سایر ژنبود، بازآرای پذیرنده انتقال یافته قبالً بازآرایی شده  از آنجایی که ژن 

هـاي ایـن    بنابراین درصد باالیی از تیموسـیت . هاي ترانس ژنیک مهار شده بود در این موش

  .کردند کد شده توسط ژن انتقال یافته را عرضه می Tهاي  هاي ترانس ژنیک، پذیرنده موش

هـاي خـودي همـراه     ژن دهنـده بـا آنتـی    هـاي واکـنش   شواهد مبنی بر حـذف تیموسـیت  

در یـک سیسـتم،   . ، از بررسی چند سیستم تجربی به دست آمـده اسـت  MHC هاي مولکول

اختصاصـی   TCRانتقـال یافتـه     هاي ترانس ژنیـک داراي ژن  ها در موش بلوغ تیموسیت

کد  Yپروتئین کوچکی که توسط کروموزوم (  H-Yژن  به همراه آنتی MHC-I (Dd)مولکول 

H-2dهاي ترانس ژنیک، از نـوع  وتایپ موش، هاپل در این آزمایش. بررسی شده بود) شود می
 

هاي ترانس ژنیک نرو ماده متناسـب   ها در موش میان گزینش تیموسیت  بود، بنابراین تفاوت

  .خواهد بود H-Yژن  با حضور یا عدم حضور آنتی
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هـاي مـاده داراي    هاي ترانس ژنیک آشکار نمـود کـه مـوش    ها در موش آنالیز تیموسیت

باشند، در صورتی که نرها فاقد ایـن گونـه    می H-Yویژه  TCR هاي عرضه کننده تیموسیت

  ). 10-8شکل (ها هستند  تیموسیت

  

خودي می  MHCاثبات آزمایشگاهی این که گزینش منفی تیموسیت ها مستلزم آنتی ژن و : 10- 8شکل 

H-2bدر این آزمایش ترانس ژن هاي ماده و نر . باشد
ویژه  TCRتولید می شوند که حامل ترانس ژن هاي  

Dbبه عالوه مولکول  H-Yآنتی ژن 
آنالیز . این آنتی ژن تنها در موش هاي نر عرضه می شود. می باشند 

FACS  این موش هاي ترانس ژن نشان می دهد که سلول هايCD8+T  بالغ ترانس ژنی را که در موش

با یک آنتی ژن خودي این حاکی از آن می باشد که تیموسیت ها . هاي نر وجود ندارد را عرضه می کنند

  .واکنش داده و طی گزینش تیموسی حذف می شوند

  

هاي نر، خود واکنشگر محسوب  در موش H-Yهاي واکنشگر با  تیموسیت  به عبارت دیگر،

را  H-Yژن  هاي ترانس ژنیک مـاده، کـه آنتـی    با این حال، درموش. گردند شده و حذف می

وقتـی  . نبوده و بنـابراین حـذف نشـده بودنـد    ها، خود واکنشگر  کردند، این سلول عرضه نمی

هـاي عرضـه    هاي نر ترانس ژنیک در آزمایشگاه در مجاورت سلول هاي این موش تیموسیت

ریزي شده قـرار گرفتنـد کـه     ها تحت مرگ برنامه کشت داده شوند، تیموسیت H-Yکننده 

  .باشد شاهد قوي مبنی بر گزینش منفی می
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  اند حل نشده باقی ماندهمباحث بسیاري در گزینش تیموس،  -

+CD4هاي  اگر چه مباحث بسیاري درمورد مراحل تکوین سلول
+CD8و  

شـناخته شـده    

: باشد یکی از مشهورترین آنها تناقض زیر می. است اي باقی مانده نشده است ولی مباحث حل

 MHCهـاي   ماندن دهد که با مولکول هایی اجازه به زنده اگر گزینش مثبت تنها به تیموسیت

هاي خودواکنشگر را حذف کنـد، پـس    دهند و گزینش منفی نیز تیموسیت خودي واکنش می

به اینجا خـتم   Tاز آنجایی که نتیجه تکوین سلول . به هیچ سلولی اجازه بلوغ داده نخواهد شد

محـدود بـه    Tهاي  شود، واضح است که عوامل دیگري مانع از حذف کل گنجینه سلول نمی

MHC  شوند می.  

در حل این مسـئله    (FTOC)جربی به دست آمده از کشت اندام تیموس جنینی شواهد ت

هاي تیموس موش را در روز شـانزدهم حـاملگی    در این سیستم، لوب. بسیار مفید بوده است

هـا بـه طـور غالـب حـاوي       در ایـن زمـان، لـوب   . دهنـد  بریده و در محیط کشت قـرار مـی  

توان مراحل  ام به تکوین خود ادامه داده و میهاي نابالغ دوگانه منفی در کشت اند تیموسیت

به  TAP-1هاي فاقد ژن  این روش به طور اختصاصی در موش. گزینش آنها را بررسی نمود

هـاي تیمـوس    روي سـلول  MHC-Iتنها میزان انـدکی از   TAP-1در غیاب . کار گرفته شد

+CD8هاي  شود و تکوین تیموسیت عرضه می
وقتی که پپتیـدهاي  با این حال، . گردد مهار می 

حامـل پپتیـد، روي سـطح     MHC-Iهـاي   شـوند، مولکـول   خارجی به کشت اندام اضافه مـی 

  .شود از سرگرفته می CD8+Tهاي  شوند و تکوین سلول هاي تیموس نمایان می سلول

. وجـود دارد  MHCهاي مثبت و منفی وابسـته بـه    دو نظریه براي توضیح تناقض گزینش

  .نظریه پیام تمایزينظریه میل پیوندي تام و 

 TCRهاي  که حاوي ترانس ژن TAP-1هاي فاقد ژن  با موش  فرضیه میل پیوندي تام،

هـا بـراي    از ایـن مـوش  . بودند، آزمون شـدند ) LCMویروس ( -MHCویژه مجموعه پپتید

  ).10-9شکل (سازي کشت اندام تیموس جنینی استفاده شد  آماده
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  .ینشنقش پپتیدها در روند گز: 10- 9شکل 

  

هـاي متفـاوت پپتیـد، متنـوع      با استفاده از غلظت MHC-TCRمیل پیوندي تام واکنش  

متصل به پپتیـد انـدك بودنـد و میـل      MHCهاي  مولکول  هاي کم پپتید، در غلظت. گردید

افـزایش   -MHCطور کـه غلظـت پپتیـد     همان. پایین بود TCR-MHCپیوندي تام واکنش 

یافت و در نتیجه آن میل پیوندي  نیز افزایش می -MHCد هاي پپتی یافت، تعداد مجموعه می

مدل پیام تمایزي، تعریف دیگري را براي تعیین گزینش مثبت . شد تام واکنش نیز بیشتر می

این مدل بیشتر کیفی است تا کمی و بیشتر روي ماهیـت پیـام   . کند بیان می Tو منفی سلول 

هاي  اساس این مدل، از مشاهده مجموعه .تأکید دارد تا قدرت پیام  TCRمنتقل شده توسط 

سازي ضعیف را منتقل کنند، در  توانند یک پیام فعال ایمنی به دست آمده است که برخی می

در این مدل، گزینش مثبت زمـانی  . هاي کامل را منتقل کنند توانند پیام حالی که سایرین می

هـاي   پپیتد، پیـام  -MHCهاي  ها، در برخورد با مجموعه تیموسیت TCRگیرد که  صورت می

  .افتد که پیام کامل انتقال یابد ضعیفی را انتقال دهند و گزینش منفی زمانی اتفاق می
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در یک . تواند روي گزینش تیموس تأثیر بگذارد نیز می  CD8میزان عرضه کمک پذیرنده 

به طور مصنوعی به دو برابر حالت طبیعـی افـزایش یافتـه     CD8آزمایش که میزان عرضه 

بالغ در تیموس به   CD8+Tهاي  ، شمار سلولبود
13

1
کـه ممکـن    مقدار طبیعی کاهش یافت، 

نیـز   MHC-Iهـا بـه    ، میزان میل پیوندي تـام تیموسـیت   CD8است به دلیل افزایش عرضه

  .افزایش یافته باشد و امکان گزینش منفی آنها بیشتر شده باشد

  DPهـاي   تیموس، این اسـت کـه چطـور تیموسـیت     سئوال بدون جواب دیگر در گزینش

ــه ســلول ــاي  مســتقیماً ب -CD8+T CD4ه
ــا   -CD8ی

 CD4+
ــی  ــدیل م ــزینش . شــوند تب گ

هـاي   و سـلول  MHC-Iمحـدود بـه    CD8+Tهاي  ، منجر به تولید سلولDPهاي  تیمموسیت

CD4+T  محدود بهMHC-II  سـازهاي   دو مدل براي توضیح تغییر شکل پیش. شود میDP 

  ).10-10شکل (پیشنهاد شده است  DPی از دو جمعیت به یک

  

در گزینش تیموسیت هاي  CD8و  CD4مدل هاي پیشنهادي از نقش کمک پذیرنده هاي : 10- 10شکل 

طبق این مدل فرضی، واکنش یک کمک . یگانه مثبت می شوند Tدوگانه مثبت که موجب ایجاد سلول هاي 

هاي استرومایی موجب تنظیم کاهشی کمک پذیرنده دیگر می بر روي سلول  MHCپذیرنده با مولکول هاي 

  .شود

  



                                                              T473                                                                                      شدن و تمایز سلول  بلوغ، فعال



و  TCR ،CD8 ،CD4شـود کـه واکـنش هـاي متعـدد میـان        مدل آموزشی، تصـور مـی   

هـاي یگانـه مثبـت     آموزد کـه بـه سـلول    هاي می به سلول  IIو  Iکالس  MHCهاي  مولکول

CD4+
+CD8یا  

بـه   CD8یـا   CD4ضـه  کند که عر مدل تصادفی، پیشنهاد می. تمایز یابند  

  .شود اختصاصی متوقف می TCRطور تصادفی بدون ارتباط با 

  

  Tفعال شدن سلول  -

و پپتید پردازش شـده و متصـل    TCR-CD3میان مجموعه   با واکنش T فعال شدن سلول

+CD8هاي  سلول( MHC-Iهاي  به یکی از مولکول
+CD4هـاي   سـلول (  IIیا کـالس  ) 

آغـاز  )

و  Tهـاي   هاي کمکی مختلف روي غشـاي سـلول   ازمند حضور مولکولاین فرآیند نی. شود می

APC بسیاري از محصوالت ژنی که در اثر واکنش با . باشد میAg توان  شوند را می ایجاد می

  ):10-2جدول (بندي کرد در یکی از سه گروه زیر طبقه
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از شوند و تعدادي  ژن بیان می ساعت پس از شناسایی آنتی طی نیم هاي فوري، ژن

.کنند را کد می NF-KBو  c-Fos ،c-Myc ،c-Jun - NFATعوامل رونویسی مثل 

ساعت پس از شناسایی  2تا  1در طی  هاي ابتدایی، ژنAg شوند و  بیان میIL-2 ،

IL-2R ،IL-3 ،IL-6 ،IFN-  کنند را کد می.

ژن بیان شده و  روز پس از شناسایی آنتی 2در طی بیش از  هاي تأخیري، ژن

.کنند هاي چسبان مختلفی را کد می مولکول

  

  افتد ، مسیرهاي متعدد انتقال پیام به راه میTCRبا درگیري  -

شود انتقال پیام با واکنش بین لیگاند و پذیرنده آغاز می.

باشد که  بسیاري از مسیرهاي انتقال پیام با تجمع برخی از اجزاي مسیر همراه می

.گیرد هاي تطابقی صورت می وسط پروتئیناین امر ت. شود توسط لیگاند تحریک می

دریافت پیام، معموالً منجر به ایجاد پیامبر ثانویه
1
.شود داخل سلولی می 

شوند پروتئین کنیازها و پروتئین فسفاتازها، فعال یا مهار می.

شوند ها توسط آبشارهاي آنزیمی تقویت می پیام.

بازتابی از عملکرد این   سازد، مرتبط میها  ژن را به فعال شدن ژن وقایعی که شناسایی آنتی

 -MHC، شناخت مجموعه پپتیدTهاي  عنصر کلیدي در آغاز فعالیت سلول. باشد روندها می

شـود   سري از وقایع داخل سلولی مـی  این رویداد منجر به تسهیل یک. باشد می TCRتوسط 

جـا منجـر بـه    رسـند و در آن  که از سطح داخلی غشاي پالسمایی شروع شده و به هسته می

  .گردند می Tشوند که موجب تمایز سلول  هایی می برداري از ژن نسخه

TCR       ،از یک واحد متصل شونده به لیگاند، یک واحد انتقـال دهنـده پیـام داخـل سـلولی

تشکیل شده و تمام ایـن اجـزا جهـت      (zeta)هاي  و همودایمري از زنجیره CD3مجموعه 

                                                
1- second massenger 
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دو مرحله آغاز و ایجاد پیام قابـل شناسـایی    Tاسخ سلول در پ. باشند انتقال پیام ضروري می

  .است

در سلول  :مرحله آغازT  ،در حالت استراحتp56LCK
یک پروتئین تیروزین کیناز  

معموالً. باشد می TCRبوده و جدا از مجموعه  TCRضروري براي آغاز انتقال پیام 

p56LCK
باشد که غنی  اي از غشا می ناحیه raftلیپید . شود یافت می raftکیناز در لیپید 

ژن  که به آنتی TCRمجموعه . باشد از اسنفگومیلین، گلیکواسفنگولیپید و کلسترول می

پپیتد، -MHCبا  TCRدرگیري . شود اتصال نیافته، خارج از این حوزه نگه داشته می

و  CD4هاي  شده و به دنبال آن، پذیرنده raftبا لیپید  TCRمنجر به تجمع مجموعه 

CD8   به ناحیه نامتغیر مولکولMHC تیروزین کیناز ). 10-11شکل (شوند  متصل می

p56LCK
ها  هاي سیتوپالسمی کمک پذیرنده که در حالت استراحت سلول به دنباله 

هاي  نزدیک شده و تیروزین TCRهاي سیتوپالسمی مجموعه  باشد، به دنباله متصل می

هاي فسفریله شده در  تیروزین. دکن را فسفریله می CD3لیپیدهاي  موجود در پلی

ITAM گاهی را براي پروتئین تیروزین کیناز دیگري به نام  زنجیره زتا، تکیهZAP-70 

.شود که پس از اتصال، فعال می) 10-11شکل (کنند  فراهم می

ZAP-70 هاي تطابقی همـراه غشـاي    فسفریالسیون پروتئینVan-1 ،Shc ،LAT  وSLP-

هـاي   ها داربستی براي فراخـوانی مولکـول   این پروتئین. کند یز میرا کاتال) 10-11شکل ( 76

گیرد کـه بـه یـک     صورت می  PLCیکی از این مسیرها، با واسطه . آورند واسطه فراهم می

این مولکول با فسفریالسـیون، فعـال شـده و فسـفولیپیدهاي     . باشد مولکول تطابقی متصل می

  .کند ولیز میغشایی را جهت تولید پیامبرهاي ثانویه هیدر
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  TCRپیام رسانی از طریق : 10- 11شکل مروري 

  

بسیاري از مسیرهاي انتقال پیام به دنبال مرحله  :هاي داخل سلولی متعدد ایجاد پیام

، تشکیل TCRهاي برجسته فارآغازین انتقال پیام  یکی از جنبه. شوند آغازین، فعال می

ساختمان فرامولکولی با نام سیناپس ایمنی
1

 (IS) شود که ورود  تصور می. باشد می

TCR  به لیپیدraft  براي تشکیلIS ناحیه مرکزي . ضروري باشدIS  غنی از

در حالی که . باشد هاي انتقال پیام داخل سلولی می و پروتئین TCR/CD3هاي  مجموعه

هایی  خارجی به صورت حلقه، دور قسمت مرکزي را فراگرفته و حاوي مولکول  قسمت

).10-11شکل (باشد  می LFA-1همچون 

                                                
1- immunological synapse 
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این آنزیم با فسفریالسیون فعال شده و با اتصال به پروتئین تطابقی  :C (PLC)فسفولیپاز

باشد، به سوبستراي  می T (ItK)که متصل به کیناز قابل القاي سلول  LATهمراه غشاي 

  ).10-12شکل (کند  خود دسترسی پیدا می

  

با فسفریالسیون فعال می  Cγفسفولیپاز  T .(a)به فعال شدن سلول مسیرهاي انتقال پیام مربوط : 10- 12شکل 

و  DAG(فعال یک جزء فسفولیپید غشاي سلولی را هیدرولیز کرده و دو پیامبر ثانویه دیگر  PLCγ. شود

IP3 (را به وجود می آورد .(b)  پروتئین کینازC  باDAG  وCa2+
 PKCاز جمله فعالیت هاي . فعال می شود 

و  NFκBموجب رها شدن  IKBفسفریالسیون . را فسفریله می کند IKBمی باشد که  IKKفعالسازي 

کلسی نورین یک فسفاتاز وابسته . فعال شدن وابسته به کلسیم کلسی نورین (c). انتقال آن به هسته می شود

+Ca2به 
می شود که  NFATکلسی نورین فعال موجب حذف یک گروه فسفات از . کالمودولین می باشد/ 

  .مکان انتقال این عامل رونویسی به هسته را فراهم می کندا

  

 PLCباشد را هیدرولیز  ، فسفواینوزیتول بیس فسفات که یکی از فسفولیپیدهاي غشایی می

+Ca2باعت رهایی سریع  IP3. کند را تولید می (DAG)گلیسرول  آسیل و دي IP3کرده و 
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+Ca2هاي  از شبکه اندوپالسمی شده و کانال
، DAG). 10-12شکل (کند  ی را باز میغشای 

  .کند را فعال می Cپروتئین کنیاز 

Ca2
یون کلسیم در محدوده وسیعی از مراحل زیستی مانند بینایی، انقباض عضالت و  :

+Ca2. غیره دخالت دارد
بوده و در نهایت  Tهاي سلول  یکی از عناصر ضروري در پاسخ 

موجب  NFATشود؛  می NFATمهمی مانند برداري  منجر به فسفریالسیون عوامل نسخه

.شود می T (IL-4, IL-2)هاي افزایش دهنده رشد سلول  برداري از ژن سایتوکاین نسخه

 PKCمنجر به فعال شدن  PLCایجاد شده توسط  C (PKC) :DAGپروتئین کیناز 

ین شود و در آنجا ا می raftمنجر به انتقال آن به داخل لیپید  PKCفعال شدن . گردد می

شکل (اندازد شود را، به راه می می NF-KBسازي  آنزیم، آبشاري از وقایع که منجر به فعال

12-10.(

باشد که توسط  برداري می یکی از عوامل نسخه :B (NF-B)اي کاپا  فاکتور هسته

 PLCتوسط  PKCفعال شدن . گردد ها القا می هاي مختلف در انواع بسیاري از سلول پیام

، CARMA-1هاي متصل شونده به غشا مثل  اي از پروتئین اع مجموعهمنجر به اجتم

BCL-10  وMALT-1 این مجموعه سبب فعال شدن آنزیم چند پروتئینی به نام . شود می

IKK گردد می .IKK مهار کننده ،B 10-12شکل (کند را فسفریله می .(IB  به طور

دارد، اما فسفوریالسیون  می متصل بوده و آن را در سیتو پالسم نگه NF-Bطبیعی به 

IB  توسطIKK  منجر به رها شدنNF-B یکی از . گردد و مهاجرت آن به هسته می

.باشد می IL-2، ژن NF-Bاهداف اصلی 

یکی از اجزاي مهم مسیرهاي انتقال پیام بوده و طی تکامل  Ras :کیناز Ras/MAPمسیر 

 G، پروتئین Ras. باقی مانده استها از مخمرتا انسان به صورت حفاظت شده  یوکاربوت

افتادن آبشاري از پروتئین  ، سبب به راهGTPکوچکی است که فعال شدن آن توسط 

. شود می) کینازMAP(کینازها تحت عنوان مسیر پروتئین کیناز فعال شونده توسط میتوژن 



                                                              T479                                                                                      شدن و تمایز سلول  بلوغ، فعال



موجب فعال شدن آن به ) ERKکیناز یا  MAP(فسفوریالسیون محصول نهایی این آبشار 

ELK 10-13شکل (شود  می.(

  

ها، از طریق عوامل تبادلی  TCRپیام رسانی ناشی از . Rasچک .پروتئین ك Gفعال شدن : 10- 13شکل 

فعال موجب راه  Ras. می گردد GTPبه  GDPو کاتالیز تبادل  Rasموجب فعال شدن  (GEFs)گوانین 

و  Fosبه دنبال فسفریالسیون . می شود Fosاندازي آبشاري از واکنش ها و افزایش تولید عامل رونویسی 

Jun این عوامل دایمریزه شده و عامل رونویسی ،AP-1 حاصل می شود.  

  

  باشند ضروري می Tهاي کمک تحریکی، جهت فعال شدن کامل سلول  پیام -

باشد، امـا ایـن    نیازمند واکنشی پویا بین چندین مولکول همراه غشا می Tفعال شدن سلول 

. باشـند  دست نخورده کافی نمی Tهاي  ي خود براي فعال شدن کامل سلولها به خود واکنش

نخورده به بیش از یک پیام نیاز دارند تا فعال شده، تکثیر یابند و سـپس   دست Tهاي  سلول

  :هاي اجرایی تبدیل شوند به سلول
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ایجـاد   TCR-CD3ژنـی بـا مجموعـه     که توسط واکنش میان پپتید آنتی) آغازین( 1پیام 

و اعضاي خانواده  Tسلول  CD28که عمدتاً بوسیله واکنش میان  2پیام   متعاقب آن،. شود می

B7 10-14شکل (گیرد  ژن صورت می سلول عرضه کننده آنتی.(  

  

مستلزم یک پیام کمک تحریکی می باشد که توسط سلول هاي  THفعال شدن سلول هاي : 10- 14شکل 

  .عرضه کننده آنتی ژن ایجاد می گردد

  

 CD28  وCTLA-4 هاي  لیگاندهاي مولکولB7 باشند که هر دو، روي غشاي سلول  میT 

هاي شـبیه هـم    از لحاظ ساختاري گلیکوپروتئین CTLA-4و  CD28اگرچه . شوند عرضه می

مهـاري بـوده و سـبب     CTLA-4پیام حاصـل از  . باشند ولی عملکرد آنتاگونیستی دارند می

در حـال اسـتراحت و    Tهـاي   روي سـلول  CD28. شـود  می Tکاهش تنظیمی فعالیت سلول 

هـاي درحـال اسـتراحت قابـل      روي سـلول  CTLA-4شود، اما  فعال عرضه می Tهاي  سلول

-CTLAشود و  می CTLA-4سبب القاي عرضه  TCRمعموالً درگیري . باشد شناسایی نمی

ساعت از زمان تحریک، قابل شناسایی شده و عرضه آن طی  24به سرعت پس ازگذشت  4

با وجـودي کـه حـداکثر میـزان     . رسد روز پس از تحریک، به حداکثر میزان خود می 3 تا 2

CTLA-4  غشایی ازCD28 تواند به طور مطلوبی در اتصال بـه   کمتر است، هنوز هم میB7 

  .باشد می CD28رقابت کند و این امر به دلیل میل پیوندي باالتر این مولکول نسبت به 
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  کی، آنرژي کلونال صورت می گیردهاي کمک تحری در غیاب پیام -

دهی یا آنـرژي   ، اغلب منجر به عدم پاسخTتوسط سلول  -MHCشناسایی مجموعه پپتید 

آیـا گسـترش کلـونی یـا     . باشـد  گردد که از خصوصیات آن، عدم تکثیر سلول می کلونی می

  هاي کمک تحریکی بستگی دارد؟  آنرژي کلونی، به حضور یا عدم حضور پیام

در حال استراحت پیـامی را بـا     Tدهد که اگر یک سلول ها نشان می سلولآزمایش کشت 

 Tدریافت کند و این پیام در غیاب پیام کمک تحریکی مناسب باشـد، سـلول    TCRواسطه 

هـاي ثابـت شـده بـا     APCبـه همـراه    Tهـاي   آنرژیک خواهد شد؛ به خصوص اگـر سـلول  

ـ APC). 10-15شکل (گلوتارآلدئید کشت داده شوند ت شـده قادرنـد پپتیـد را بـه     هاي ثاب

کنند ولی آنهـا قـادر    را تولید می 1در نتیجه، پیام . عرضه کنند MHC-IIهاي  همراه مولکول

بـه  (هـا   میـزان تولیـد سـایتوکاین     در غیاب پیام کمک تحریکـی، . باشند نمی 2به تولید پیام 

هاي طبیعی APCبا  Tهاي  همچنین، مجاورت سلول. بسیار ناچیز خواهد بود) IL-2خصوص 

شـکل  (تواند سبب ایجاد آنـژري گـردد    نیز می CD28بادي ضد  آنتی Fabدر حضور بخش 

15-10.(  

  

  .اثبات آزمایشگاهی آنرژي کلونی در مقابل گسترش کلونی: 10- 15شکل 

  

هـاي   هاي ثابت شده حامل مجموعـه APCدو آزمایش کنترل مختلف نیز اثبات نمود که 

در یـک  . انتقـال دهنـد   TCRیـام مـؤثري را بـه واسـطه     تواننـد پ  مناسب، می -MHCپپتید
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 -MHCهـاي   هاي ثابت شده حاوي مجموعـه APCهمزمان با هر دو  Tهاي  آزمایش، سلول

-15شـکل  (انکوبه شدند B7هاي طبیعی عرضه کننده APCو همچنین با  TCRپپتید ویژه 

10.( APC هاي ثابت شده موجب درگیريTCR  هـاي   سـلولT   هـاي   شـده و مولکـولB7 

. شـدند  Tسـلول   CD28هاي طبیعی نیز سبب اتصال متقـاطع  APCعرضه شده روي سطح 

اضـافه کـردن   . هر دو پیام را دریافت کرده و در نتیجه فعال شـدند  Tهاي بنابراین این سلول

نیـز پیـام    Tهاي  هاي ثابت شده و سلولAPCبه مخلوط  CD28بادي دو ظرفیتی ضد  آنتی

  ).10-15شکل (آورد  میکمک تحریکی مؤثري را به وجود 

  

هاموجب فعال شدن  ژن توسط سوپرآنتی MHC-IIو  TCRاتصال همزمان  -

  گردد می Tسلول 

 Vهاي ویروسی یا باکتریـایی هسـتند کـه همزمـان بـه دومـن        ها، پروتئین ژن سوپر آنتی

هـا بـا منشـأ     ژن سوپر آنتی. شوند متصل می MHC-IIمولکول  و زنجیره  Tپذیرنده سلول 

یخارج
1
و داخلی 

2
  ).10-16شکل (اند  شناسایی شده 

  

  .MHC-IIو مولکول هاي  Tاتصال متقاطع وابسته به سوپر آنتی ژن پذیرنده سلول : 10- 16شکل 

  

هـا ترشـح    باشند کـه توسـط بـاکتري    هاي محلولی می پروتئین :هاي اگزوژن ژن سوپرآنتی

هـاي ترشـح شـده توسـط      نتـوان بـه انـواع مختلـف اگزوتوکسـی      از میان آنها می. شوند می

                                                
1- exogenous 
2- endogenous 
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هـاي اسـتافیلوکوکی، توکسـین سـندرم شـوك       هاي گرم مثبـت مثـل انتروتوکسـین    باکتري

  ).10-3جدول (توکسیک و توکسین اگزوفولیاتیو اشاره نمود 

  

هاي خاصـی کـه    هاي غشایی هستند که توسط ویروس پروتئین: هاي اندوژن ژن سوپر آنتی

ـ  هاي پستانداران را آلوده مـی  سلول هـاي   یـک گـروه، توسـط ویـروس    . شـوند  د کـد مـی  کنن

هـاي مشخصـی از    سـویه  DNAتواننـد وارد   کـد شـده و مـی    (MTV)تومورپستان مـوش  

هـاي رتروویـروس روي غشـاي     ، پـروتئین DNAزا گردند؛ پس از ورود بـه   هاي درون موش

هـاي تحریـک    شـاخص هاي ویروسی بـا نـام    این پروتئین. شوند هاي آلوده عرضه می سلول

1(Mls)ستی فرعی لنفو
هـا اتصـال یافتـه و سـبب اتصـال      TCRخاصی در  Vهاي  به توالی 

  .شوند می MHC-IIبه  TCRمتقاطع 

 Tهر سلول . شوند ها به خارج از شیار اتصال به پپتید متصل می ژن از آنجایی که سوپرآنتی

زي، سـا  فعـال . ژن مرتبط با خود فعال خواهـد شـد   خاص، توسط سوپرآنتی  Vداراي توالی 

. اثر بگـذارد  THهاي  از کل جمعیت%) 5(تواند روي درصد قابل توجهی  کلونال بوده و می پلی

شـده و سـبب    THهـاي سـلول    سازي گسترده، منجر به تولید بیش از حـد سـایتوکاین   فعال

  .گردد سیستمیک می  توکسیسیتی

                                                
1- minor lymphocyte-stimulating determinants 
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  Tتمایز سلول 

+T  CD4هاي  سلول
 ،CD8+

هاي درحال استراحت  ولتیموس را ترك کرده و به عنوان سل 

+CD4هـاي   حدوداً تعداد سـلول . شوند وارد گردش خون می) G0مرحله (
دو برابـر تعـداد    

+CD8هاي  سلول
ژن مواجـه   که تا بـه حـال بـا آنتـی     Tهاي  سلول. باشد در حال گردش می 

بـرداري   با کروماتین متراکم، سیتوپالسم بسیار کم و فعالیت نسـخه ) دست نخورده(اند  نشده

نخورده، پیوسته بین خـون و سیسـتم لنفـاوي در     دست Tهاي  سلول. شوند ایین مشخص میپ

ژن برخـورد   دست نخورده در غده لنفی بـا آنتـی   T  اگر یک سلول. باشند حال بازگردش می

نکند، از طریق رگ لنفاوي وابران خارج شده و در نهایت بـه مجـراي توراسـیک و از آنجـا     

نخـورده طـی    دست Tشود که هر سلول  تخمین زده می. گردد دوباره به گردش خون باز می

بـه دلیـل   . گـردد  ساعت از خون به گره لنفی رفته و دوباره به جریان خون باز می 24تا  12

10این که تنها یکی از 
5

باشد، بـازگردش بـا چنـین     ژن می دست نخورده ویژه آنتی Tسلول 

  .دهد ژن مناسب را افزایش می آنتی نخورده با دست Tمیزان باالیی، شانس برخورد سلول

  

  کنند اي را ایجاد می هاي اجرایی و خاطره فعال شده، سلول Tهاي  سلول -

یا سلول هدف را شناسایی  APCسطح  -MHCدست نخورده مجموعه پپتید  Tاگر سلول 

بزرگ شده و  Tسلول   شدن، ساعت پس از فعال 48فعال خواهد شد حدود ) پاسخ اولیه(کند 

  ).10-16شکل (کند  شود و شروع به تقسیمات متوالی می ست تبدیل میبه بال

بـرداري از ژن   چرخه سلولی و نسخه G1به فاز  Tپیام کمک تحریکی موجب ورود سلول 

IL-2  وCD25 هاي کمک تحریکی سبب افزایش نیمه عمـر   به عالوه، پیام. شود نیز آغاز می

mRNA IL-2 بـرداري از   افزایش نسـخه . شوند میIL-2     همـراه بـا پایـداريmRNA  ،آن

و اتصال آن به  IL-2ترشح . کند برابر بیشتر می 100فعال را  Tدر سلول  IL-2میزان تولید 

شـود   نخورده مـی  دست Tشدن، تکثیر و تمایز سلول  پذیرنده با میل پیوندي باال موجب فعال

  ).10-17شکل (
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-ILموجب تنظیم افزایشی بیان  2و کمک تحریکی  1به کمک پیام هاي  THفعال سازي سلول : 10- 17شکل 

  .به چرخه سلولی می گردد Tشده که منجر به ورود سلول  IL-2و پذیرنده با میل پیوندي باالي  2

  

روز تقسـیم   5تـا   4بـار و بـه مـدت     3تا  2فعال شده از این طریق، روزي  Tهاي  سلول 

  .یابند مایز میاي ت اجرایی و خاطره  Tسازهاي جمعیت  شوند و پیش می

اجرایی مختلف، عملکردهاي متفاوتی همچون ترشـح سـایتوکاین، کمـک بـه      Tهاي  سلول

+CD8هايCTL(کشی  و فعالیت سلول) فعالTHهاي  سلول( Bسلول 
  .دارند) 

+CD4اجرایی  Tهاي  سلول
اند که براساس الگوي متفاوت  از دو زیر مجموعه تشکیل شده 

-TNFو  IL-2  ،IFN-کـه   TH1یک جمعیت . شوند ایز میترشح سایتوکاین از یکدیگر متم

 سازي  کند و مسئول عملکردهاي سلولی مثل ازدیـاد حساسیت تأخیري و فعال را ترشح می

را  IL-10و  IL-4 ،IL-5  ،IL-6بـوده کـه    TH2زیرمجموعه دیگـر  . باشند می Tcهاي  سلول

  .کند کمک می Bهاي  ترشح کرده و به فعال شدن سلول

هاي اجرایی حاصل  دست نخورده و از سلولTهاي  اي، از سلول خاطره Tهاي  ت سلولجمعی

شـوند و معمـوالً طـول     ژن تولیـد مـی   اي، در مواجهـه بـا آنتـی    خاطره Tهاي  سلول. شوند می
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ژن، پاسخ  هاي خاموش بوده که در صورت مواجهه با همان آنتی آنها سلول. عمرزیادي دارند

اي مدت زمان بیشتري پـس از کـاهش    خاطرهTهاي  جمعیت سلول .کنند  تري ایجاد می قوي

هـاي سـطحی    به طور معمول، بسیاري از شاخص. مانند اجرایی باقی می Tهاي  جمعیت سلول

سطحی که به طور قطع   اجرایی بوده و هیچ شاخص Tهاي  اي شبیه سلول خاطرهTهاي  سلول

  .شناخته نشده است  اي باشد، هاي خاطره مشخصه سلول

چرخه سـلولی   G0هاي در حال استراحت و در مرحله  اي، سلول خاطره Tهاي  اغلب سلول

هـاي   هـاي سـلول   گیـري نیازمنـدي   بـه سـخت    شدن، باشند، اما نیازمندي آنها براي فعال می

  .باشد نخورده نمی دست

  

+CD4+CD25تنظیم منفی پاسخ ایمنی، توسط زیر جمعیت  -
صورت  Tهاي  سلول 

  گیرد می

را توصیف کردند که  Tهایی از سلول  محققان براي اولین بار جمعیت 1970یل سال در اوا

نامیـده   (Ts)هاي سرکوبگر  ها، سلول این سلول. هاي ایمنی را سرکوب کنند توانستند پاسخ می

با ایـن حـال، اسـاس ملکـولی و     . باشند می CD8+T ها، شدند و اعتقاد براین بود که این سلول

ها مبهم ماند و در نهایت منجر به این امر شد که نسبت به حضـور   کوبگونه سر سلولی این

دهـد کـه    تحقیقـات اخیـر نشـان مـی    . سـرکوبگر تردیـد ایجـاد شـود     CD8+Tهـاي   سلول

هـا   سرکوبگر پاسخ ایمنی وجود دارند ولی به طور غیرقابل انتظـاري، ایـن سـلول    Tهاي سلول

CD4+
+CD4+CD25هاي  در میان جمعیت سلول. هستند 

  (Treg)تنظیمـی   Tسلول هـاي   ،

سـرکوب  . شوند in vitroدر  Tهاي سلول  توانستند مانع از تکثیر سایر جمعیت بودند که می

دهد، زیرا وابسته به فعـال   ژنی از خود نشان می هاي تنظیمی، ویژگی آنتی با واسطه این سلول

. باشـد  می هاي سرکوبگر و هدف ضروري تماس مستقیم سلولی بین سلول. است TCRشدن 

ناپـذیر از   فعـال شـوند ولـی توسـط یـک سـد نفـوذ         ژن هاي تنظیمی بوسیله آنتـی  اگر سلول

تنظیمـی کـه    Tهاي  وجود سلول. هاي خود جدا بمانند، سرکوبی صورت نخواهد گرفت هدف
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حـذف یـا   . کاربردهاي بـالینی دارنـد   کنند، هاي ایمنی را سرکوب می به طور اختصاصی پاسخ

هاي متداوال را  تواند پاسخ ایمنی به واکسن می  سازي، نظیمی به دنبال ایمنت Tهاي مهار سلول

سـرکوبگر   Tهـاي   کنند که حذف سلول با توجه به این امر، برخی پیشنهاد می. افزایش دهد

کننـدگی   برعکس، افزایش فعالیت سرکوب. تواند ایجاد ایمنی ضدتوموري را تسهیل نماید می

  .هاي خود ایمن و آلرژیک مفید باشد تواند در درمان بیماري تنظیمی می Tهاي سلول جمعیت

  

- APCها خصوصیت کمک تحریکی دارند  

هـا همـراه بـا     ژن ژن قـادر بـه عرضـه آنتـی     اي عرضـه کننـده آنتـی    هاي حرفه تنها سلول

سازي، تکثیـر و تمـایز    و انتقال پیام کمک تحریکی ضروري براي فعال MHC-IIهاي  مولکول

  .باشند می Tهاي  کامل سلول

هـاي کمـک تحریکـی اصـلی      مولکـول  B7-1 ،(CD86)B7-2(CD80)هـاي   گلیکوپروتئین

APCهاي دندریتیک به طور ساختاري مقـادیر بـاالیی از    سلول). 10-18شکل (باشند  ها می

کنند و به همین دلیـل قـدرت    را عرضه می B7-2و  MHC-I ،MHC-II ،B7-1هاي  مولکول

ماکروفاژهـاي  . اي دارنـد  دست نخورده، اجرایـی و خـاطره   Tاي ه سازي سلول باالیی در فعال

هـاي   کننـده  دست نخـورده نبـوده و فعـال    Tهاي سازي سلول درحال استراحت، قادر به فعال

ها  خواري باکتري ماکروفاژها با بیگانه. باشند اي و اجرایی می خاطره Tهاي  ضعیفی براي سلول

ماکروفاژهـاي  . توانند فعـال شـوند   می IFN-سط و یا تو LPSیا محصوالت باکتریایی مانند 

. دهنـد  را افـزایش مـی   B7و  MHC-IIهـاي   فعال شده به صورت تنظیمی، عرضـه مولکـول  

باشند اما در  اي و اجرایی می خاطره Tهاي  کننده سلول فعال  بنابراین، ماکروفاژهاي فعال شده،

  .باشند ف میدست نخورده به طور قابل توجهی ضعی Tهاي  سازي سلول فعال
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هاي حرفه اي و توانایی آنها در عرضه آنتی ژن و فعال سازي سلول  APCتفاوت خصوصیات : 10- 18شکل 

T.  

  

عمـل   Tسازي سـلول   ژن در فعال هاي عرضه کننده آنتی نیز به عنوان سلول Bهاي  سلول

ضـه  کننـد ولـی توانـایی عر    را عرضه می MHC-IIدر حال استراحت،  Bهاي  سلول. کنند می

 Tهاي  توانند سلول در حال استراحت، نمی Bهاي  سلول  در نتیجه،. را ندارند B7هاي  مولکول

  .را فعال کنند

  

  و مرگ سلولی Tهاي سلول جمعیت -

در طـی  . باشـد  هاي پرسـلولی مـی   هاي تکوین ارگانیسم مرگ سلولی یکی از مهمترین جنبه

گیري جنین را فـراهم   امکان شکل هاي غیرضروري، دوره جنینی، مرگ سلولی با حذف سلول

باشـد، بـه    هـا مـی   هاي مهم هومئوستاز لنفوسیت همچنین مرگ سلولی یکی از جنبه. آورد می

را پـس از تکثیـر انفجـاري، بـه میـزان طبیعـی بـاز         Bو  Tهـاي   طوري که جمعیت سـلول 

هـاي خودواکنشـگر در طـول گـزینش منفـی، نقـش        آپوپتوز در حذف تیموسیت. گرداند می
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در حال تکوین که قادر به شناسـایی   Tهاي  سی بر عهده دارد و همچنین برداشت سلولحسا

  .باشند خودي نمی MHCهاي  مولکول

گیرد ولی مرگ سـلولی، فرآینـدي    هاي مختلف صورت می اگر چه تحریک آپوپتوز با پیام

دهد کـه   ها نشان می بررسی. باشد ها حفاظت شده می مهره داران و بی است که در میان مهره

کند کـه فعالیـت    مرگ سلولی، وابسته به فعالیت ژنی است که سیستیئن پروتئازي را کد می

دانـیم کـه پسـتانداران     امروزه می. باشد آن براي زیرواحدهاي اسیدآسپارتیک اختصاصی می

هـاي سـلولی، نیازمنـد فعالیـت      دارند و تمام مرگ) کاسپاز(پروتئاز  نوع سیستئین 14حداقل 

هاي بـدن   دانیم که تمام سلول همچنین می. باشد ها می یرمجموعه از این مولکولحداقل یک ز

کنند و این امر، نشان دهنده این است کـه هـر    هاي کاسپاز را تولید می به طور ذاتی پروتئین

  .سلول، بالقوه توان آغاز مرگ خود را دارد

ل، از خودشـان در برابـر   داشتن کاسپازها به فرم غیر فعا ها با نگه در شرایط طبیعی، سلول

در صورت دریافت پیام مرگ، برخی کاسپازها بـا هضـم   . کنند مرگ آپوپتوزي محافظت می

کنند، که این امر منجر بـه فعـال    پروتئولیتیکی فعال شده و سپس سایر کاسپازها را فعال می

  .گردد شدن کاسپازهاي اجرایی می

اگر چه هنـوز مشـخص نشـده    . شود این آبشارکاتالیتیکی در نهایت سبب مرگ سلولی می

شود، امـا بـه    طور فعالیت کاسپازها مستقیماً منجر به مرگ آپوپتوزي سلولی می است که چه

  .دهد هاي حیاتی براي بقاي سلول انجام می احتمال زیاد این عمل را از طریق تخریب مولکول

-19شـکل  (نـد  کن سازي کاسپازها استفاده می از دو مسیر مختلف براي فعال Tهاي  سلول

10 .(  
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و  Fasمحیطی فعال مقادیر باالیی از  Tسلول هاي  T .(a)دو مسیر آپوپتوز در سلول هاي : 10- 19شکل 

FasL را عرضه می کنند .(b)  پیام هاي دیگر نظیر درگیريTCR  با مجموعه پپتید– MHC  بر روي

APCها که موجب فعال شدن مسیر مرگ میتوکندریایی می شود.  

  

تحریـک شـده و تولیـد     Tژنی منجر به تکثیر سـلول   محیطی تحریک آنتی Tهاي  در سلول

و  Fasشده، عرضه دو پروتئین سطحی  فعال Tهاي  سلول. شود می IL-2هایی مثل  سایتوکاین

FasL که نقش اساسی در مرگ سلول  T زمانی که . دهند دارند را افزایش میFas  بهFasL 

 8شود و به دنبال آن پروکاسـپاز   متصل می Fasشده و به فراخوانده  FADDباید،  اتصال می

 8منجر به هضم پروتئولیتیـک پروکاسـپاز    8با پروکاسپاز   FADDتجمع . شود فراخوانده می

  .کند تبدیل می 8شده و آن را به شکل فعال کاسپاز 

. گیـرد  صـورت مـی   Fasهاي آپوپتوزي از مسیر  عالوه بر این، در تیموس نیز بیشتر مرگ

شود و  می Fas ،FasLمحیطی منجر به عرضه همزمان   Tهاي  ریک پیوسته و پایدار سلولتح
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در  Fas/FasLبـا واسـطه    Tهاي  مرگ سلول. گردد ها می این موجب مرگ آپوپتوزي سلول

مرگ سلولی ناشی از فعالیتشدن،  نتیجه فعال
1
 (AICD) شود نامیده می.  

Fas  وFasL لیگاند /  اعضاي خانواده مرتبط با گیرندهTNF  وTNFR شـبیه  . باشـند  می

Fas  وFasL،   واکنشTNFR  غشایی باTNF شود سبب تحریک آپوپتوز می .TNF/TNFR  

مثـل  (شدن کاسپازهاي اجرایی و به دنبال آن فعال 8سازي کاسپاز  نیز مرگ را از طریق فعال

  .کند تحریک می) 3کاسپاز 

) TNFRو  Fasماننـد  (هاي پذیرنـده مـرگ    شدن آپوپتوز از طریق پروتئین عالوه بر فعال

بـراي مثـال،   . توانند از بین بروند نیز می 8از سایر مسیرهاي مستقل از کاسپاز  Tهاي  سلول

سـبب مـرگ   ) گـزینش منفـی تیمـوس   (گیرند  منشأ می TCRمسیرهاي انتقال پیامی که از 

  .شوند در حال تکوین می Tهاي  آپوپتوزي سلول

منجر بـه گـزینش    TCRهاي  دانیم که چرا برخی از پیام کامل نمیبا این که هنوز به طور 

ها نقش مهمی  دانیم که قدرت این پیام شوند، اما می مثبت و برخی منجر به گزینش منفی می

در . شود یک پیام قوي سبب گزینش منفی و در نهایت آپوپتوز می. در این امر برعهده دارند

  از میتوکندري بـه سیتوپالسـم   Cسیتوکروم ) کندريوابسته به میتو(این مسیرهاي آپوپتوزي

اتصـال  ) 1-کننده آپوپتـوز  عامل فعال( Apaf-1به پروتئینی با نام  Cسیتوکروم . یابد نفوذ می

اتصال . گردد قرار گرفته و اولیگومریزه می ATPیابد و تحت یک تغییر آرایش وابسته به  می

فعـال   9بـه تغییـر شـکل آن بـه کاسـپاز      منجر  9به پروکاسپاز  Apaf-1شکل اولیگومریزه 

آپوپتــوزوم( 9کاســپاز Apaf-1/cمجموعــه ســیتوکروم. شــود مــی
2

بــا هضــم پروتئــولیتیکی ) 

انـدازد   ها را به راه مـی  فعال تبدیل کرده و آبشاري از واکنش 3آن را به کاسپاز 3پروکاسپاز

لقـا کننـده   سـرانجام میتوکنـدري، عامـل ا   ). 10-19شکل(شود  که منجر به مرگ سلولی می

  .کند که در القاي مرگ سلول نقش دارند را نیز ترشح می (AIF)آپوپتوز

                                                
1- activation induced cell death (AICD) 
2- apoptosome 
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هاي مهم مسیرهاي مرگ سـلولی تحریـک شـده توسـط میتوکنـدري، نقـش        یکی از جنبه

هـر دو درغشـاي میتوکنـدري      Bcl-xlو  Bcl-2. باشـد  مـی  Bcl-2تنظیمی اعضاي خانواده 

باشـند و یـک فرضـیه بـراي      اي قوي آپوپتـوز مـی  ه ها مهار کننده این پروتئین. حضور دارند

از میتوکندري را تنظـیم   Cچگونگی عمل آنها این است که آنها به طریقی رهایی سیتوکروم 

  .کنند می

، ضـد آپوپتـوزي بـوده و    Iگـروه  . وجود دارنـد  Bcl-2حداقل سه گروه از اعضاي خانواده 

و  Baxیش آپوپتوزي بوده و شامل پ IIIو  IIاعضاي گروه . باشند می Bcl-xlو  Bcl-2شامل 

Bak  در گروهII  وBid  وBim  در گروهIII  شواهد آشکاري وجود دارد که مقدار . باشند می

هـا بـازي    نقـش مهمـی در تنظـیم آپوپتـوز لنفوسـیت      Bcl-2اعضاي خانواده ضد آپوپتوزي 

نقـش داشـته و    آپوپتوز  این اعضا دایمر بوده و با اعضاي پیش آپوپتوزي در کنترل. کنند می

 Bidدهـد، شکسـت    نشان می 10-19طور که شکل  همان. شوند سبب مهار فعالیت آنها می

آغـاز   Fasهـایی کـه توسـط     بنابراین، پیام. تواند مسیر مرگ میتوکندریایی را روشن کند می

هر چند که یک لنفوسـیت پیـام   . توانند در مسیر میتوکندریایی نیز شرکت کنند اند، می شده

تواند از چندین طریق دریافـت کنـد، امـا تمـام ایـن مسـیرها مقصـد مشـترك          میمرگ را 

  .دارند) شدن کاسپازها فعال(

  

  خالصه -

هاي  ساز سلول پیشT هاي  از مغز استخوان به تیموس وارد شده و ژنTCR  خود را

را بازآرایی  TCRهاي  ها ژن در بیشتر موارد، این تیموسیت. کنند بازآرایی می

 Tهاي  را بازآرایی کرده و به سلول TCRهاي  شمار اندکی از آنها نیز ژن .کنند می

 هاي اولیه فاقد  تیموسیت. شوند تبدیل میCD4  وCD8  قابل تشخیص بوده و به

هاي  در طول تکامل، اکثر تیموسیت. شود اتالق می (DN)هاي دوگانه منفی  آنها سلول

DN هاي  به سلولT CD4+CD8-
+CD4-CD8یا  

 .شوند تبدیل می 
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هاي  گزینش مثبت در تیموس، سلولT  ناتوان در شناختMHC  خودي را حذف

گزینش منفی، . دهد خودي را تشکیل می MHCکرده و اساس محدودیت به 

خودي به  MHCهاي  هایی که پذیرنده با میل پیوندي باال براي مولکول تیموسیت

دي دارند را حذف کرده و اساس خو MHCهاي خودي همراه با  ژن تنهایی یا آنتی

.باشد تحمل به خود می

 با واکنش میان مجموعهTCR/CD3  با مجموعه پپتیدMHC-   سطحAPC ،

هاي کمکی مثل  سازي نیازمند فعالیت مولکول فعال. شود شروع می Tسازي سلول  فعال

CD4  وCD8 با درگیري . باشد نیز میTCR،   مسیرهاي انتقال پیام داخل سلولی

.شوند اوانی فعال میفر

هاي  سلولT  عرضه کنندهCD4ژن همراه  ، آنتیMHC-II  را شناسایی کرده و عملکرد

ژن را همراه  آنتی CD8عرضه کننده   Tهاي  سلول .باشد می THهاي  آنها همانند سلول

MHC-I هاي  شناسایی کرده و معموالً عملکرد آنها مانند سلولTc باشد می.

انتقال یافته از هاي  عالوه بر پیامTCR سازي سلول  فعال) 1پیام (هاي کمکی  و مولکول

TH ایجاد شده توسط ) 2پیام(تحریکی  نیازمند پیام کمکAPCپیام . باشد ها نیز می

روي غشاي  B7کمک تحریکی به طور عادي توسط واکنش میان مولکول هاي خانواده 

APC  باCD28  سطح سلولTH درگیري . شود ایجاد میCTLA-4 ،B7  فعال شدن

.کند را مهار می Tسلول 

هاي  سلولT ،هاي درحال استراحت سلول  دست نخورده (G0) ژن  باشند که با آنتی می

اي  اجرایی و خاطره Tهاي  ها منجر به تولید سلول شدن این سلول فعال. اند مواجه نشده

رده فعال نخو هاي دست تر از سلول اي که بسیار ساده خاطرهTهاي  سلول. شود می

هاي اجرایی طول عمر کوتاهی داشته  سلول. باشند هاي ثانویه می شوند، مسئول پاسخ می

.باشند کمک کننده و سیتوتوکسیک می Tهاي  و شامل سلول

هاي  گنجینه سلولTگیرد هاي محیطی شکل می ، با آپوپتوز در تیموس و بافت.
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  سئواالت درسی -

H-2Kاز یک موش  CD8+CTLشما کلون  -1
در . دارد H-Yژن  ویژه آنتی  که پذیرنده 

این رده سلولی را کلون کرده و از آنها براي تهیه  TCRهاي  ژن. اختیار دارد

H-2dهاي ترانس ژنیک با هاپلوتایپ  موش
H-2kیا  

  .کنید استفاده می 

+CD8هاي بالغ  شما چطور تیموسیت) الف
هاي ترانس  هاي نابالغ موش را از تیموسیت 

  کنید؟ می متمایزژنیک 

، آیا )-(یا (+) براي هر موش ترانس ژنیک فهرست شده در جدول، نشان دهید  )ب

+CD8هاي دوگانه مثبت بالغ و  ها حاوي تیموسیت موش
بالغ، پذیرنده ترانس ژنیک  

  .کنند یا خیر را عرضه می

H-2Kهاي  پاسخ خود را در مورد ترانس ژنیک) پ
  .توضیح دهید 

H-2dهاي  ر مورد ترانس ژنیکپاسخ خود را د) ت
  .توضیح دهید 

باشند که  داروهاي سرکوب کننده ایمنی قدرتمندي می  FK506یکلوسپورین و اس -2

نورین  هر دو دارو مانع از تشکیل کمپلکس کلسی. شوند براي گیرندگان پیوند تجویز می

+Ca2/و کالمودولین 
ین توضیح دهید که چرا ا 10-12باتوجه به شکل . شوند می 

.شوند می Tترکیبات مانع از رد پیوند با واسطه سلول 

اي  ، منجر به رهایی یاتحریک عوامل هستهTهاي  ژن سلول شدن با واسطه آنتی فعال -3

.کنند ها را تحریک می برداري از ژن شود که نسخه مختلفی می

اي در ه فعال، در سیتوپالسم سلول Tهاي  برداري تکثیر سلول کدام عوامل نسخه) الف

  حال استراحت و به شکل غیر فعال حضور دارند؟
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  دهند؟ رسند چه عملی را انجام می این عوامل زمانی که به هسته می  )ب

نشاندار با  CD8بادي ضد  نشاندار با فلورسئین و آنتی CD4بادي ضد  شما آنتی -4

ها و  یتآمیزي تیموس ها براي رنگ بادي از این آنتی. فایکواریترین در اختیاردارید

استفاده   RAG-1هاي ژن تخریب شده  هاي طبیعی و موش هاي غدد لنفاوي موش سلول

  .مورد انتظار را رسم کنید FACSدر اشکال زیر، طرح . کنید می

هاي  هاي موش به منظور اثبات تجربی گزینش مثبت تیموس، محققان تیموسیت -5

H-2dطبیعی 
H-2dهاي  باشند و موش می  IIکالس  IEکه فاقد ژن  

کالس  IAکه ژن  

II   مورد تحلیل قرار دادند 1آنها تخریب شده بود.

H-2dهاي موش طبیعی APCروي  MHCهاي  چه مولکول) الف
  خواهید یافت؟ 

H-2dهاي ژن تخریب شده  هاي موشAPCروي  MHCهاي  چه مولکول) ب
خواهید  

  یافت؟

+CD4+T ،CD8هاي انتظار دارید کدام یک از سلول) پ
ها  هر دو را در این موشیا   

  مالحظه کنید؟ چرا؟

و  1 هاي کایمریک، مغز استخوان موش زینکرناگال براي انجام آزمایشات با موش -6

که فاقد تیموس شده وتحت پرتو قرار گرفته بود، پیوند  3را به موش  2تیموس موش 
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 قرار داده LCMVسیستم خونساز موش بازسازي شد و سپس موش را در معرض . زد

هاي هدف آلوده به  هاي طحال را با سلول او سلول. هاي طحال آن را خارج نمود و سلول

LCMV هاي متفاوت  با هاپلوتایپMHC  هاي هدف را مورد  مجاور کرد و لیز سلول

H-2dهاي  نتایج دو آزمایش با استفاده از موش. بررسی قرار داد
و  C57BL/6سویه  

H-2dهاي  موش
  .نشان داده شده است در جدول BALB/cسویه  

  چه بوده است؟ Bو آزمایش  Aهاپلوتایپ سویه دهنده تیموس در آزمایش ) الف

H-2dهاي هدف  چرا سلول) ب
لیز  Bلیز نشدند ولی در آزمایش  Aدر آزمایش  

  شدند؟

H-2kهاي هدف  چرا سلول) پ
  در هیچ کدام از آزمایشات لیز نشده بودند؟ 

ها ممکن است  واژه. هاي مناسب جدول زیر پر کنید اژهجاهاي خالی را با یکی از و -7

  .یک بار، چند بار یا اصالً استفاده نشوند

  .باشند می...........................  ZAP-70و  p56LCK) الف

باشد که دومن سیتوپالسمی  می Tیک پروتئین غشایی سلول ) ................................. ب

  .دارد آن فعالیت فسفاتازي

کنند، در صورتی  را پیوسته عرضه می...................................... هاي دندریتیک  سلول) پ

  .ها بایستی فعال شوند پیش از عرضه این مولکول Bهاي  که سلول

شود که سبب  می............................... منجر به ترشح  THهاي  فعال شدن سلول) ت

  .شود نها میتکثیر و تمایز آ
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در اثر واکنش  Tسازي کامل سلول  هاي کمک تحریکی مورد نیاز براي فعال پیام) ث

  .شوند ایجاد می APCروي ............................. و  Tروي سلول ............................ 

هاي حامل  در تولید تیموسیت MHC-Iهاي  هاي ژن تخریب شده مولکول موش) ج

  .شوند با شکست مواجه می................. .........

  .بایستی فعال شوند........................ و .............................. ماکروفاژها پیش از عرضه ) چ

هاي ژن تخریب شده  در موش................................ عرضه کننده  Tهاي  سلول) ح

MAC-II حضور ندارند.  

  .کند را تولید می IP3و  DAGشکسته شده و .................................... ط توس PIP2) خ

شود که موجب تولید  می................ سبب فعال شدن  DAGفعال،  Tهاي  در سلول) د

NF-B شود می.  

 Tر فعالیت سلول سبب مها............................ سبب تحریک و ) .................................. ذ

  .شوند ها میAPCیا ..................................... در اثر درگیري با واسطه 

هاي مختلف را در نمونه تیموس موش با استفاده از  خواهید درصد تیموسیت شما می -8

. غیر مستقیم تعیین کنید  IFروش 

بادي خرگوشی  با آنتی و سپس CD3بادي بزي ضد  شما ابتدا نمونه را با آنتی) الف

. کنید آمیزي می کند، رنگ که رنگ سبز ساطع می FITCبز و نشاندار شده با  Igضد 

. اند ها رنگ شده سلول% 70دهد که  آنالیز نمونه توسط فلوسایتومتري نشان می

را  TCRبراساس این نتایج، چه تعداد سلول تیموس موجود در نمونه، در سطح خود، 

  .کنند؟ توضیح دهید تمام آنها یک نوع پذیرنده را عرضه می کنند؟ آیا عرضه می

+CD3هاي  شما سلول) ب
آمیزي  کنید و آنها را دوباره رنگ جدا می FACSرا توسط  

بادي ثانویه،  و آنتی CD4بادي همستر ضد  بادي اولیه آنتی این بار آنتی. کنید می

اشد که قرمز را ساطع ب می  PEهمستر نشاندار شده با   Igبادي خرگوش ضد  آنتی

+CD3هاي تحلیل سلول. کند می
آیا . اند آنها رنگ شده% 80دهد که  نشان می 
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چقدر   Tهاي  را در نمونه تعیین کنید؟ تعداد این سلول Tcهاي  توانید تعداد سلول می

است؟ اگر جواب شما منفی است، چه آزمایش دیگري بایستی براي تعیین تعداد 

  د؟انجام دهی Tcهاي  سلول

تواند توسط تزریق یونومایسین به اضافه  می MHC-TCRبسیاري از آثار واکنش -9

+Ca2یونومایسین یک یونوفر . فوربول استر دو برابر شود
است و فوربول استر آنالوگ  

DAG چرا این تزریق بسیاري از آثار درگیري . باشد میTCR کند؟ را تقلید می

در آنها ایجاد شده انتظار دارید چه تأثیري  هایی که تغییرات ژنتیکی زیر در موش -10

.روي مرگ سلولی آنها مشاهده کنید؟ پاسخ خود را توضیح دهید

ترانس ژنیک بوده و این پروتئین را به میزان باالیی  Bcl-2هایی که براي  موش) الف

  .کنند بیان می

  .آنها تخریب شده است 8هایی که ژن کاسپاز  موش) ب

  .آنها تخریب شده است 3سپاز هایی که ژن کا موش) پ

اساس چندین روند انتقال پیام تعریف و توضیح داده شده این روند   در این فصل، -11

، مثالی از هر کدام از Tشده سلول  کدامند؟ با توجه به فرآیندهاي انتقال پیام در فعال

.این پنج روند، ذکرکنید

کنند، اما شمار محدودي از  را عرضه می TCRبدن،  Tهاي  اگر چه بیشتر سلول-12

توسط این دو نوع سلول  Agتفاوت شناسایی . کنند را عرضه می TCRنیز %) 5(آنها 

.را توضیح دهید

شوند، در حالی  ژن ویژه خود تحریک نمی وجود دارند که با عرضه آنتی Tهاي  سلول

ود، به هاي ویژه خ ژن دیگري نیز وجود دارند که بدون عرضه آنتی Tهاي  که سلول

سازي، فعال  توضیح دهید که چگونه بدون فعال. کنند هاي اجرایی عمل می عنوان سلول

شوند را  این پاسخ میگیرد؟ وقایع انتقال پیامی که منجر به  صورت می  Tشدن سلول 

   .مقایسه کنید


