
 Cellularلطفیلي المقوسات الكوندیةاالستجابة المناعیة الخلویة 

Immune Response   
دوراً فعاالً  ؤديعن مقاومة الطفیلي حیث ت لةالمسوؤ ةالرئیس لیةتعد المناعة الخلویة اال

المساعدة الممیزة  االستجابة كال من الخالیا التائیة ویشترك في ھذه ،في تكیس الطفیلي

 CD8 والخالیا التائیة السمیة الخلویة الممیزة بواسمھا )CD4 )CD4+ cellsبواسمھا 

)CD8+ cells(. ) وتعد الخلیة االخیرةCD8+ lymphocytes من العناصر المناعیة (

الخلویة المھمة في السیطرة على االصابة بداء المقوسات والتي یتم تنظیم استجابتھا عن 

  . +CD4طریق الخلیة 

نوع االصابة وعوامل منھا ساللة الطفیلي عدة االستجابة المناعیة الخلویة ب تتاثر

أذ بعد دخول  ؛سواء أكانت أكیاس نسجیة ام أكیاس بیض ناضجة بالطفیليوطریقة االصابة 

الطور السریع التكاثر الى الخلیة البلعمیة  وغزو الخلیة (وھي عملیة مستقلة عن مناعة 

تتفاعل ھذه و Lamenxھ بطبقة بروتینیة خارج خلویة تدعى یغطي الطفیلي نفس ،المضبف)

 Oxidativeو  الطبقة مع مستقبالت الخلیة البلعمیة السطحیة وتثبط عملیة البلعمة الطبیعیة

burst   ومن الفجوة البلعمیة مع   الجسیم الحال ویمنع اتحادقتل الطفیلي الذي یللخلیة البلعمیة

من ناحیة اخرى تزداد قدرة خالیا البلعم الكبیر على بلعمة الطفیلي من  . ثََم یمنع تكاثر الطفیلي

 . لغرض التھامھ بسھولة Opsonization)( بعملیة الطھایة ضدادخالل تغلیف الطفیلي باال

یقوم الطور السریع التكاثر بطرح افرازات من تراكیب خاصة داخل الطفیلي تساعده  وبالمقابل

 كاما-یلعب االنترفیرونوھنا  . مة وتدعى ھذه التراكیب بالھراویاتفي الحمایة من عملیة البلع

دوراً اساسیاً في تحویل الطور من الشكل سریع التكاثر الذي یوجد في االصابة الحادة الى 

 التحول یكبح التحول العكسي (أي، كما الطور البطيء التكاثر الذي یوجد في االصابة المزمنة

  .السریع) خالل االصابة المزمنةمن الطور البطيء الى الطور 

خالیا التائیة المساعدة دوراً أساسیاً في االستجابة المناعیة ضد الطفیلي إذ تبین تؤدي ال

مسؤولة عن االستجابة المناعیة في قتل الطفیلي عندما  )Th1( المساعدة االولى خالیاالإن 

كاما -افرازھا انترفیرونمن خالل  Intracellular killing)(یكون داخل الخلیة المصابة 

الذي یعد الوسیط الرئیس للمشاركة في قتل الطفیلي ویؤدي الى تنشیط الخالیا البلعمیة لغرض 

احد اسباب االصابة المزمنة  یعد نتاجھقلة اان قتل او تثبیط  نمو الطفیلي الموجود في داخلھا، و

على الحد من وجود الحدید في الخالیا المعویة المصابة  بداء المقوسات، ویعمل االنترفیرون

ان قلة التربتوفان ربما یكون من . بالطفیلي ولھذا یثبط تكاثر الطفیلي في داخل ھذه الخالیا



المھمة للحد من نمو الطفیلي في االمعاء خالل المرحلة المتاخرة من االصابة وایضاً  لیاتاأل

 )Th2( تائیة المساعدة الثانیةخالیا الالأما . مة الى الجنینللحد من أنتقال الطفیلي عبر المشی

عن  Extracellular killing) ( ایفھي مسؤولة عن قتل الطفیلي عندما یكون خارج الخال

طریق تكوین معقدات مناعیة مابین االضداد النوعیة المنتجة باالستجابة المناعیة الخلطیة 

 Complementروتینات نظام المتمم (ومستضدات الطفیلي وذلك عن طریق تنشیط ب

system (. 
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