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 .القضاء على الجراثيم في الجرح بواسطة الكحول اليودي      البلعمة                                   
 .       القضاء على الجراثيم بواسطة الحرارة    األنسالل                                  
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 .مضادات األجسام -الخاليا البلعمية   -اللمفاويات  -الحواجز الميكانيكية  -البلعميات الكبيرة -الحواجز الكيميائية -           
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