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 ترتيها  مراحل التعاون الخلوي 
 ....... .T4المفويات البلعميات الكبيرة تنشط  
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 ن1بدوره في المناعة  طلح صإربط كل م -5

 .طرد الجراثم المستنشقة في الهواء       مضادات األجسام                

 .حركات األهداب                  تجمع الخاليا المناعية 
 .إبطال مفعول مولد المضاد                   الغدة السعترية   

 .Tنضج اللمفاويات       الطحال                  
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