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ينجم عن الخلية الجذعية الم : 

 ) الرومة النقويةmyeloid progenitors: ( 

:ينحدر عنها الكريات البيضاء

و تتضمن:عديدات النوى المحببة  •

 Neutrophileالعدلت 

eosinophilعديدات النوى الحامضة 

) mast cellsو الخليا البدينة (basophil عديدات النوى السسة 

أرومة الكريات  )Monocytes/Macrophagesوحيدات النوى و البالعات الكبيرة ( •
 erythroblastالحمراء 

 

نشوء الدم ـ السللت الخلوية 



نشوء الدم ـ السللت الخلوية 

ينجم عن الخلية الجذعية الم : 

 ) الرومة النقويةmyeloid progenitors: ( 

 erythroblastأرومة الكريات الحمراء 

megakaryoblast أرومة الصفيحات 

تتميز الخليا في هذه المرحلة باكتسابها لعدد من المستقبلت لعوامل النمو •

)cluster of differetiationلجزيئات خاصة على سطحها ( اكتسابها •

تفقد قدرتها على التجدد الذاتي في حين تكتسب قدرة أكبر على التمايز •



 ) الرومة اللمفاويةcommon lymphoid progenitors : (

:ينجم عنها الخليا اللمفاوية

) T & B Lymphocyteالتائية و البائية (

)Natural killer cells NKالخليا القاتلة الطبيعية (

من نقي العظم إلى التوتة حيث تتمايز إلى خليا توتية طليعة الخليا اللمفاوية التائية تهاجر 
thymocytes.و من ثم إلى الخليا اللمفاوية الناضجة 

 

نشوء الدم ـ السللت الخلوية 

التعداد و الصيغة

 3 آلف كرية في مم8ـ6

يمكن أن يتغير العدد بعد الجهد، في الحمل

النتانات و الورام



نشوء الدم ـ السللت الخلوية 



 تحريض و جذب البالعات:•

اصطناع جزيئات اللتصاق في الخليا البطانيةتقوم السيتوكينات و الشيميوكينات بتحريض 

)الخلية الدفاعية الولى في رد الفعل اللتهابي( neutrophilsينجم عن هذه التبدلت جذب العدلت 

يتم ارتشاحها إلى النسيج المصاب في الست ساعات الولى و يتضاعف عددها بشكل كبير

تصق العدلت بالخليا البطانية و تعبر من الدم إلى داخل النسجة حيث تقوم ببلعمة العوامل الممرضة و تحرر تل
الوسائط اللتهابية

التبدلت الساسية المترافقة مع الرتكاس اللتهابي



 :Phagocytosisالبلعمة 

تتضمن خطوتين أساسيتين:

 يتم جذب البالعات إلى النسيج المصاب تحت تأثير جزيئات تنتجها العوامل الجذب الكيميائي :
جزيئات ينتجها المضيف إثر الذية النسيجية:الممرضة (الذيفانات الجرثومية) أو 

 الشيميوكينات التي يتم إنتاجها من قبل الخليا البالعة: عديدات ببتيد تتشابه كثيرا من حيث تعاقب •
أحماضها المينية، كل منها يساعد على هجرة نوع من الخليا الدفاعية إلى النسيج المصاب

)C3a ، C5a التأقينات: تنتج من المتممة بعد تفعيلها بواسطة بعض الخمائر الجرثومية (•

 :يتحد غشاء البالعات البلسمي مع سطح العامل الممرض أو الجسم الغريب، اللتصاق 

تقوم الكريات البيضاء بتشكيل استطالت تحيط بالخلية المخموجة أو الجزيئات الفيروسية الكبيرة

 Phagosomeتسمى الستطالة التي تم انغلقها حول العامل الممرض 

phagolyzozome و يشكل   مع الليزوزومات الموجودة داخل الخليةPhagosomeيتحد ال 

تحرر الليزوزومات محتواها من النزيمات التي تقوم بهضم العامل الممرض و من ثم التخلص منه





يتم قتل الجراثيم بواسطة:
 :تشكل وسائط أوكسجينية ذات تأثيرسامآليات معتمدة على الوكسجين 

تتم بواسطة خمائر رئيسية:

 أوكسيداز: تتوسط التفاعلت المنتجة لشوارد الوكسجين السالبةNADPHال 

البيروكسيداز النقوية: تسمح بتشكل وسائط سمية مشتقة من الوكسجين مثل حمض تحت الكلور 

OCL-

صانعة أول أوكسيد الزوت: سمية هامة تجاه الجراثيم و الخليا الورمية

 :آليات غير معتمدة على الوكسجين

اللكتوفيرين: خميرة تقوم باقتناص الحديد و تثبيط نمو الجراثيم المعتمد على الحديد

الليزوزيم: يفكك الروابط الغلوكوزيدية في جدار الجراثيم

الخمائر الحالة للبروتين: لها فعل الصادات الحيوية

Defensineالبروتينات الدفاعية مثل الديفنسين 

آليات قتل الجراثيم



نميز نوعين من أمراض الكريات البيضاء:

ـ المراض غير الخبيثة1

ـ ابيضاضات الدم الحادة و المزمنة2

ـ المراض غير الخبيثة:1

Leukocytopenia أو نقصان Leukocytosisـ الضطرابات في العدد: زيادة 

ـ الضطرابات في الوظيفة: ضعف في القدرة الدفاعية

اضطرابات الكريات البيض



نواع كريات الدم أو في النسبة المئوية لي نوع من أارتفاع في مجمل الكريات البيضاء  
البيضاء

تعتبر زيادة العدلت هي الكثر شيوعا

:Neutrophiliaكثرة العدلت •

هي زيادة في العدد الكلي لعدلت الدم

انحراف نحو التجميعة الدورانية

السباب: 

تحدث الزيادة في عدلت الدوران نتيجة

اضطراب التوازن السوي الذي يشمل إنتاج عدلت نقي العظم- 

التحرك خارج حيز النقي إلى الدوران- 

زيادة عدد الكريات البيض

Neutrophila
Greater than 7700/l

Normal NC is 1500-7700/l



التصنيف:

ـ كثرة العدلت المكتسبة الحادة: 

إن كثرة العدلت هي اضطراب مكتسب، تكون شائعة في اللتهاب والعدوى الجرثومية، و 

في بعض الحالت الجراحية.

لحروق واتترافق مع فاقات الدم النحللية المزمنة

تلحظ زيادتها عند استخدام الستيروئيدات القشرية حيث أنها تسرع إطلق العدلت من 

لنسجةالنقي، وتسبب خلل في هجرة العدلت من الدوران إلى ال

استخدام البينفرين يسبب تحرر العدلت التي تسير بشكل سوي على هامش طول البطانة 

الوعائية إلى الدوران 

استخدام عوامل النمو المأشوبة

 بالضافة لحالت الشدة التي تحدث في النوب المرضية أو عند حدوث نقص في الكسجة 

زيادة عدد الكريات البيض



التصنيف:

ـ كثرة العدلت المكتسبة المزمنة: 

 تحت تأثير تترافق مع التنبيه المتواصل لنتاج العدلت نتيجة التفاعلت اللتهابية المستمرة

السيتوكينات المفرزة

لضطرابات التكاثرية النقوية المزمنة مثل البيضاض النقوي المزمن ال

الستخدام المديد للستيروئيدات

زيادة عدد الكريات البيض



 :Monocytosis كثرة الوحيدات •

يزداد عدد وحيدات الدم بشكل طبيعي مع العمر

الداء الحبيبي المزمن

الحالت اللتهابية المزمنة

 : الملريا - السل ا الليشمانياغالبا ما تكون علمة للعدوى الفيروسية أو الجرثومية

 :Lymphocytosisكثرة اللمفاويات  •

تزداد في المراض الفيروسية الحادة ويمثل ذلك الستجابة السوية للعدوى

توحي كثرة اللمفاويات المثابرة بالبيضاض اللمفاوي الحاد

EBV, HTLV, HCV

اضطرابات الكريات البيض

Chemoattractant

Phagocytosis



 :Eosinophiliaكثرة الخليا الحامضة  •

، الربوـ تترافق مع المراض التحسسية، التهاب الجلد التأتبي، الكزيما، الشري

ـ عدوى الطفيليلت الدودية

التهاب شغاف  قد تكون هامة: اـ متلزمة فرط اليوزينات: تكون مجهولة السبب ومضاعفاته

، إصابة الدماغ أو السبيل الهضمي.وعضلة القلب مع تليف

 ويستخدم الهيدروكسي يوريا والنترفيرون ألفا عند عدم تتم معالجتها بالستيروئيدات القشرية

الستجابة للستيروئيدات

اضطرابات الكريات البيض

> 5000/µl requires treatment with immunosuppressives and 
antihistamines



:الضطرابات الوظيفية 

 متلزمة شدياق هيكاشي Chediak-Higashi Syndrome

اضطراب في وظيفة العدلت

ستعداد كبير للعدوى نتيجة زوال التحبب في العدلت ا

عيوب النجذاب الكيماوي 

عيوب النشاط القاتل للجراثيم، 

تأهب خفيف للنزف، 

الميل لتطوير متلزمة شبيهة باللمفوما مهددة للحياة. 

اضطرابات الكريات البيض



:الضطرابات الوظيفية 

 متلزمة شدياق هيكاشي Chediak-Higashi 

Syndrome

المراضية:

وجود حبيبات عرطلة في سيتوبلسما العدلت واللمفاويات  •

 مما يؤثر على قدرة الخليا على المرور إلى النسجة  والوحيدات

 الخليا الميلنية مفرطة الحجم وغير قادرة على الوصول إلى •

الخليا القرنية وجريبات الشعر

 الليزوزومات ناقصة المحتوى من النزيمات الحالة للبروتينات •

مما يؤدي إلى القتل الناقص للعوامل الممرضة 

اضطرابات الكريات البيض

المهق
الحساسية للضوء

ضخامة في الكبد والطحال



:الضطرابات الوظيفية 

 متلزمة شدياق هيكاشي Chediak-Higashi 

Syndrome

العلج:

Cفيتامين 

زرع نقي العظم من معطي متوافق الهل

يساعد في استعادة بناء الوظيفة المكونة للدم والمناعة السوية 

وتصحيح عوز الخلية القاتلة الطبيعية.

اضطرابات الكريات البيض

المهق
الحساسية للضوء

ضخامة في الكبد والطحال



Chemoattractant

Bacteria are engulfed and contained in a phagosome.
 Contents of the granules are released.  

Oxygen metabolites (superoxide and H2O2) kill bacteria

CGD: The cells failed to produce NADPH oxidase
Cannot produce active oxygen species

تستطيع البلعم القيام بالبلعمة 
ولكن ليس القتل للكائنات الدقيقة 

الممرضة الموجبة الكاتالز 
(العنقودية الذهبية، المبيضات 

البيض، السالمونيل)

:الضطرابات الوظيفية 
 الداء الحبيبي المزمن Chronic granulomatous disease (CGD)

اضطرابات الكريات البيض



اضطرابات الكريات البيض

:الضطرابات الوظيفية 

 الداء الحبيبي المزمن  Chronic granulomatous disease (CGD)

يتظاهر سريريا بالتهاب عقد لمفية، خراجات كبدية، التهاب العظم والنقي

عقابيل العداوى المزمنة: فقر دم، اعتلل عقد لمفية، التهاب الجلد القيحي المزمن

المعالجة:

زرع نقي العظم 

الدعم المناعي باستخدام النترفيرون غاما

التريميتوبريم ا سلفاميتوكسازول فمويا للوقاية من العدوى



:الضطرابات الوظيفية 

 :عوز التصاق الكرية البيضاء

اضطرابات صبغية في وظيفة الكريات البيضاء 

عداوى جرثومية وفطرية متكررة واستجابة التهابية منخفضة

يؤدي إلى العجز في اللتصاق إلى السطوح بشكل ثابت 

والخضوع للهجرة البطانية

العلج بزرع النقي الباكر، الصادات واسعة الطيف عند 

حدوث العدوى

اضطرابات الكريات البيض



Chemoattractant

Attachment/rolling Activation Adhesion
Migration

Function of the Circulating Neutrophil



Chemoattractant

Adhesion

Integrins on the surface of 
neutrophils mediate tight adhesion 

to the endothelial cell wall. 
Cells then migrate.

Migration

Integri
n

LAD-1 results from a defect  in leukocyte integrins. 
Decreased to absent expression on the cell surface. 

 Cells can not adhere and subsequently cannot migrate.

Defect in Adhesion
 اللتصاق القوي للعدلت مع سطح •

الخلية البطانية
 الخروج من الدوران واللتصاق مع •

IC3bالعوامل الممرضة المغلفة بـ 

Integri
n

 فشل إزالة التحبب والستقلب •
التأكسدي



Attachment/rolling

Sialyl Lewis X

Selectins

Cell surface molecules expressing Sialyl Lewis X
interact with selectin proteins on the cell 

surface of endothelial cells

LAD-2  Impaired expression of sialyl LewisX -
Neutrophils do not attach and are not recruited to the site of  inflammation

Chemoattractant

Defect in Attachment/Rolling
 النوعي لجهاز غولجيGDP-L-fucoseالعوز الولي: عيب في ناقل 

شذوذ تضمين الفوكوز في 
البروتينات السكرية المختلفة المعبر 

عنها على أغشية سطح الخلية

الكريات الحمر زمرة 
بومباي

 LAD-2 عدلت مرضى •
معوزة في بناء سكر سياليل-

Xلويس 
 العدلت غير قادرة على •

اللتصاق بالخليا البطانية 
المنشطة



 قلة الكريات البيضاء Leukopenia:

هبوط في عدد الكريات البيضاء عن الحد الطبيعي

 قلة العدلت Neutropenia:

نقص في تعداد العدلت عن الحد الطبيعي

السباب:

لنتاج تثبيط الالحالت الحادة: استهلك سريع للعدلت و 

الحالت المزمنة: نقص النتاج، الحتجاز الطحالي المفرط للعدلت

تترافق مع العدوى الفيروسية، خاصة فيروس عوز المناعة المكتسب نتيجة تخرب العدلت 
المتسارع بواسطة الضداد المضادة للعدلة

اضطرابات الكريات البيض

Definition: ANC < 1500/µl



 قلة الكريات البيضاء Leukopenia:

بعض الليات الدوائية: قد تسبب المعالجة الكيماوية أحيانا أذية الخليا النقوية 

 نتيجة تناول تتشارك الحمى و الطفح و التهاب الكبد مع قلة العدلت المحرضة بفرط الحساسية
بعض الدوية

يمكن أن نميز قلة العدلت المناعية و تترافق مع ظهور أضداد دورانية مضادة للعدلت مثل 
قلة العدلت بالمناعة الذاتية

التهاب الفم و اللثة و التهاب القولون و التهاب الذن الوسطى، و قد تظهر التهابات العراض: 
الرئة و إنتان الدم

العلج : الصادات الحيوية الملئمة واسعة الطيف 

اضطرابات الكريات البيض



Acquired Causes of 
Neutropenia

Decreased 
Production

Increased 
Destruction

Shift to 
Marginating Pool

Bone marrow Peripheral circulation Move from the 
circulating pool to 
attach along the 

vessel wall

Medication:
Chemotherapy
Antibiotics, etc

Autoimmune 
diseases

(Rheumatoid 
arthritis, SLE, etc)

Severe infection
Endotoxin release

Hemodialysis



ـ ابيضاضات الدم الحادة و المزمنة2

: Leukemiaابيضاض الدم 

 الدم في نقي العظم خلياعيصنتمرض ورمي يصيب أنسجة 

تتسرطن الخليا الولية قبل أن تكمل تمايزها حيث تتوقف عن التطور في مرحلة معينة

تظهر الخليا السرطانية بأعداد كبيرة في النقي (تتكدس و تعيق تشكل كريات الدم الجديدة 
الطبيعية) و في الدم 

قادرة على النتقال

 الوليات للشارة إلى كريات الدم البيضاء الشاذة حيث أن هذه الخليا ل blastيستخدم كلمة 
%5يجب ان تتواجد في الحالة الطبيعية في الدم بأكثر من 

اضطرابات الكريات البيض



ـ ابيضاضات الدم الحادة و المزمنة2

: Leukemiaابيضاض الدم 

تصنيف ابيضاض الدم:

 اعتبارا من الخليا الجذعية نتيجة لتغيرات جينية، و يكون من الصعب اللوكيمياقد تتطور ـ 

تصنيف هذا النمط

و نميز نوعين أساسيين بحسب الرومة المؤدية لنشوء اللوكيميا:

Myeloblastsتنشأ اعتبارا من الرومة النقوية  اللوكيميا النقوية: •

 Lymphoblasts اللوكيميا اللمفاوية: تنشأ من الرومة اللمفاوية •

اضطرابات الكريات البيض



تصنيف ابيضاض الدم:

قياسا إلى مدى نضج أغلب  chronic و مزمنة Acuteإلى حادة كما يمكن تصنيفها إلى 

خليا اللوكيميا في الجسم و تماثلها مع الخليا الطبيعية، إضافة إلى سرعة تكاثرها وتطورها 

(عدوانيتها) 

تكون الخليا الشاذة قاصرة عن النضج و تبقى غير بالغة و تستمر في : اللوكيميا الحادة •

التكاثر و الحتشاد في النقي و تتطور بسرعة متزايدة دون أن تفنى وفق دورة الخليا الطبيعية

 يمكن لهذه الخليا أن تنضج، إل أنها رغم تماثل مظهرها مع مظهر :اللوكيميا المزمنة •

الخليا الطبيعية فهي عاجزة عن أداء وظيفتها المناعية

بناء على ذلك يمكن تمييز اللوكيميا النقوية و اللمفاوية الحادة و اللوكيميا النقوية و اللمفاوية 

المزمنة

اضطرابات الكريات البيض



تصنيف ابيضاض الدم:

اللوكيميا النقوية الحادة:

% من الحالت20تمثل 

نادرة الحدوث عند الطفال، و تشاهد عند البالغين

تتظاهر بفقر الدم، النتانات المتكررة، الحوادث النزفية

) اعتمادا على المعيار الشكلي و تقنيات M0 to M7 أقسام فرعية (ترمز 8إلى يتم تصنيفها 

التلوين الكيميائية الخلوية 

اضطرابات الكريات البيض



اللوكيميا اللمفاوية الحادة:

يتم تصنيفها بحسب الخليا اللمفاوية المتسرطنة:

% من الحالت85 لوكيميا الخليا البائية: •

 و يتصف بتعبير المستضد proB, preB غير الناضجة Bالبيضاض الدموي لخليا 

 الذي يعطي إنذارا جيدا للمرض (احتمال شفاء مرتفع).CD10السطحي 

 الناضجة، يتميز بوجود تعبير للغلوبولينات المناعية وحيدة النسيلة Bالبيضاض الدموي لخليا 

 على سطح الخليا، إمكانية الشفاء هنا ضعيفة و تجب المعالجة بشكل هجومي.IgMمن نوع 
 لوكيميا الخليا التائية:•

 ، يتم التعبير عنها T Leukemias of T lineageالبيضاضات الدموية لسلسلة الخليا 

 سواء في السيتوبلسما أو على سطح الخليةCD3بالمستضد السطحي 

اضطرابات الكريات البيض





: اللوكيميا المزمنة

تنضج الخليا لدرجة أكبر وتكون أشبه بالخليا الناضجة

إل أنها عاجزة عن أداء وظيفتها المناعية 

أن هذه الخليا تعيش فترة أطول من الخليا العادية بتتمثل الخطورة 

يحدث تراكم للخليا البالغة في الدم المحيطي 

في حين يستمر النقي بإنتاج عدد من الخليا الطبيعية ولفترة طويلة

اضطرابات الكريات البيض



آلية حدوث اللوكيميا:

الضطرابات الوراثية الخلوية مثل 

 chromosome translocationالنتقال المكاني للكروموزومات 

خطأ أثناء انقسام الخلية يؤدي إلى خلل في التعبير عن أحد المورثات 

 Mutations chromosome deletionحدوث طفرات أو حذف لبعض الصبغيات 

اضطرابات الكريات البيض



آلية حدوث اللوكيميا:

). prognosticتلعب هذه العوامل دورا هاما في تحديد مؤشر المرض (التكهن بنتيجة العلج 

يوجد مورثات معينة مسؤولة عن حث وتعديل عمليات النقسام تسمى طليعة المورثات الورمية 

proto-oncogenes

يوجد مورثات تكبح النقسام و التكاثر و تعطي المر للفناء الذاتي للخلية عند الحاجة تسمى 

Tumor Suppressor genesالمورثات الكابحة للورم 

اضطرابات الكريات البيض



آلية حدوث اللوكيميا:

تتسرطن الخليا الطبيعية عند حدوث خلل في بنية الحمض النووي مما يؤدي إلى تشغيل طليعة 

المورث الورمي دون ضوابط و تحوله إلى مورث ورمي نشط

و في حالة اللوكيميا يمكن القول أنها تنشأ نتيجة خلل مكتسب و عارض يصيب الحمض 

النووي لخلية معينة في النقي

أمثلة:

 مع كثرة الحامضات 16تترافق البيضاضات التي يحصل فيها حذف للصبغي 

Eosinophilia ،

. 21 و 8 يحدث نتيجة لتبدل مواقع الصبغيين M2البيضاض النقوي 

تملك هذه النواع إمكانية شفاء أكثر من النواع التي يحدث فيها شذوذات جينية معقدة.

اضطرابات الكريات البيض



العراض:
:الحيوية النتانات المتكررة دون استجابة للمضادات •

رغم التعداد المرتفع للكريات البيضاء إل أن الخليا المتسرطنة عاجزة عن مكافحة 

العدوى
  نتيجة العجز في إنتاج الصفيحاتسهولة النزف و الكدمات •
  نتيجة فقر الدمالعياء و شحوب البشرة •
آلم عظمية و ينجم ذلك عن تراكم خليا اللوكيميا تحت سطح العظام.•
تضخم الكبد و الطحال و ضخامة العقد اللمفية. •
 مما يسبب ضغطا على الوريد الجوف العلوي الذي  Thymusتضخم الغدة التوتية  •

يحمل الدم من الرأس و الذراعين إلى القلب مما يسبب انتفاخا في الرأس و الذراعين و 

القلب و يشكل خطرا حقيقيا على حياة المصاب.

اضطرابات الكريات البيض





عوامل الخطورة :

التدخين•

الشخاص الذين لديهم شذوذات صبغية ( مثل مرضى •
متلزمة داون )



العراض والعلمات :

اضطرابات في عملية التخثر وميل للنزف وظهور كدمات•

صعوبة تنفس وشحوب وشعور بالتعب •

ازدياد خطورة الصابة بالنتانات•

بسبب نقص الصفيحات

بسبب نقص الكريات 
الحمراء

بسبب نقص الكريات
البيضاء



العلجات التقليدية تتضمن:
• chemotherapyالعلج الكيميائي 

•Radiation therapy  ال��������علج الش����������عاعي
•Steroidsالست������������������يروئيدات 

عوامل النمو•

زراعة نقي العظم•
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ةةةة: ةةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةةةة 
CAR T cells :

لية عمل ال آCAR T cells    : 

هي خليا لمفاوية تائية مهندسة وراثيا لربط مستضد محدد على الخليا الخبيثة .•

      ارتباط هذه الخليا التائية الناقلة مع الخليا الخبيثة :•
                          

ارسال اشارات, تؤدي للنحلل الخلوي
          وافراز السيتوكينات

Chimeric Antigen Receptor CAR_T Cells
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CAR T cellكيفية الحصول على ال 



- This technique depends on isolation millions of T cells from the patient's 

own body and sent them to the lab

- These removed cells were incubated with the modified viral vector (HIV), 

which contains the required genetic instructions . 

- As a phase of life cycle of the virus, it will infect the host cell and integrate 

with its genome and thus have transferred the therapeutic gene to the T 

cell, 

- which makes it express to the Chimeric Antigen Receptor on its surface. 

These CAR T-cells are multiplied in the lab and now re-injected into the 

patient’s veins.

- Chimeric Antigen Receptor directs the T cells to target leukemia B cells 

Which carries on its surface a type of markers called CD19.
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ثانيا : العلج بالجسام المضادة 
:    كيفية الحصول عليها
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آلية عمل الضداد وحيدة النسيلة:
الضداد التي تستهدف المستضدات الموجودة على سطح الخليا الورمية تقتل الخلية 

الورمية من خلل تفعيل المتممة وتحريض موت الخليا المبرمج
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:ثالثا : مثبطات نقطة المراقبة المناعية

الخليا السرطانية تعطل الجهاز المناعي عن طريق استراتيجية محاكية 

تستخدم في الجهاز المناعي وهي التعبير عن  مستقبلت الموت 

 CTLA-4 و بروتين  PDL-1المبرمج 
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 وبالتالي التقليل PD-1 و CTLA-4مثبطات نقطة المراقبة المناعية تستهدف 
من انخفاض استجابة الخليا التائية ضد الخليا السرطانية


