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eennAAeeBBllffIIµµ@@eennHH    ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrrVVnneeccjj®®BBHHrraaCCssaarreennAAkk~~¨g̈g
EEvvbbssaayyrrbbss''®®BBHHGGgg  ®®bbkkaarr®®BBHHrraaCC®®TTBB¥¥®®BBHHGGgg  ddUUccCCaa®®BBHHrraaCCddMM--
NNaakk''nniigghhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨ ̈ EEddllddMMkkll''eennAAFFnnaaKKaarrVVrrSSggnniiggFFnnaaKKaarrcciinn  ..  eennHH
CCaaeellIIkkTTIImmYYyy  EEddll®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrrVVnn®®bbkkaass®®BBHHrraaCC®®TTBB¥¥rrbbss''
®®BBHHGGgg  eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk''GGMMBBIIPPaaBBbbrriissuuTTÏÏrrbbss''®®BBHHGGggkk~~¨g̈gGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy
eehhIIyyeennHHkk**VVnnCCaaKKMMrrUUddll''≤≤ssßßrrCCnnEExxµµrrdd´́TTeeTToott  ..  ssUUmmGGnnuueemmaaTTnnaa
ee®®ttkkGGrrCCaammYYyynniiggkkaarreekkaattssrreessIIrr  ccMMeeJJHH®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr  EEddll
mmaanneesscckkII††kk¬¬aahhaann®®bbkkaass®®BBHHrraaCC®®TTBB¥¥ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn®®BBHHGGgg  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[mmaa
nnkkaarrssggßß&&yyGGMMBBIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  EEddllssBB√√́́ ff©©mmttiiCCaattiinniiggGGnn††rrCCaattii  CCaa
BBiieessssGG~~kkmmççaass''eeFFII√√GGMMeeNNaayy[[GG~~kkkkaann''GGMMNNaaccEExxµµrrkkMMccaatt''GGMMeeBBIITTSSggeennHH
eeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''PPaaBB®®kkII®®kk´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ..

CCaammYYyyKK~~aaeennHH  ssUUmmeessII~~rrddΩΩssPPaaEExxµµrr  EEddllmmaannssmmttƒƒkkiiccççxxaaggkkaarr
ttaakk''EEttggcc∫∫aabb''nniiggGGnnuumm&&ttcc∫∫aabb''  ssUUmmBBiinniitt¥¥eemmIIllssMMeeNNII33xx  EEddllssMM--
eeNNIIeennHHFF¬¬aabb''VVnneessII~~mm††ggrrYYccmmkkeehhIIyy  EEddllmmaannGGttƒƒnn&&yyddUUcctteeTTAAeennHH  ––

11--  ssUUmmttMMEENNggnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ccMMeeJJHHbbuuKKll
mm~~aakk''GGnnuuJJÔÔaatt[[kkaann''ttMMEENNggeennHHVVnnEEttBBIIrrGGaaNNttii††  KKWWGGaaNNttii††TTII11nniiggGGaa
NNttii††TTII22  eehhIIyyBBMMuuGGaacckkaann''ttMMEENNggeennHHVVnnkk~~¨g̈gGGaaNNttii††TTII33eeLLIIyy  ..  TTMM--
eevvIIEEbbbbeennHHCCaakkaarr®®bbeessIIrrNNaass''  CCaakkaarreebbIIkk{{kkaass[[bbJJÔÔvv&&nn††GG~~kkeeccHHddwwgg
ffIIµµ@@eeTToott  pp¬¬aass''bb††ËËrrKK~~aaeeFFII√√kkaarrbbMMeerrIICCaattii[[®®bbeeTTsseeCCOOnneellOOnneeTTAAmmuuxx  ..

22--  ssUUmmssmmaaCCiikk´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  ccaabb''ttSSggBBIInnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††rrhhUUtt
mmkkddll''GGnnuurrddΩΩeellxxaaFFiikkaarr  mmuunneeLLIIggkkaann''ttMMEENNggnniiggeeBBllccuuHHeeccjjBBIIttMM--
EENNgg  ®®ttUUvv®®bbkkaass®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††TTSSggGGss''rrbbss''xx¬¬ÁÁnnEEddllmmaannCCaassaaFFaa--
rrNN: ..  kkaarr®®bbkkaasseennHHmmaann®®bbeeyyaaCCnn__NNaass''  CCaavviiJJÔÔaassaarrbbJJÇÇaakk''GGMMBBII
PPaaBBbbrriissuuTTÏÏ……BBMMuubbrriissuuTTÏÏ  BBIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyrrbbss''ssmmaaCCiikk´́nnKKNN:rrddΩΩmmÂÂnnII††
´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ..

33--  ssUUmmssmmaaCCiikk´́nnKKNN:rrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  rrYYmmTTSSggrrddΩΩeell
xxaaFFiikkaarrnniiggGGnnuurrddΩΩeellxxaaFFiikkaarrppgg  mmaannPPrriiyyaa®®ssbbcc∫∫aabb''EEttmm~~aakk''  eehhIIyy
kk**mmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[mmaannPPrriiyyaallYYccllaakk''NNaaeeppßßggeeTTootteeLLIIyy  ..  kkaarrkkMMrriitt
ccMMnnYYnnPPrriiyyaaddUUeecc~~HH  eeddIImm∫∫IIssMMGGaattGG~~kkddwwkknnSS  [[mmaannkkaarrsseenn††aasskk~~¨g̈gkkaamm--
KKuuNN  ee®®JJHHGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyymmYYyyPPaaKK  eekkIItteeccjjmmkkGGMMBBIIkkaarrmmaannPPrriiyyaa
ee®®ccIInnEEddllCCMMrruujj[[BBuukkrrllYYyy  eeddIImm∫∫IIVVnn®®VVkk''yykkmmkkcciiJJççwwmm®®bbBBnnÏÏccuugg..

mmYYyyeeTToott  rrddΩΩssPPaammuunnnnwwggGGnnuumm&&tt[[ssmmaaCCiikkrrddΩΩaaPPiiVVllNNaamm~~aakk''
eeFFII√√CCaaKKNN:rrddΩΩmmÂÂnnII††  ®®ttUUvvBBiinniitt¥¥eemmIIllccrriiyyaammaarryyaaTTrrbbss''ÂÂssII††CCaaPPrriiyyaa

rrbbss''GGss''eellaakkTTSSggeennaaHHppgg  ee®®JJHHPPrriiyyaaTTuukkddUUccCCaaTTII®®bbwwkkßßaarrbbss''ss√√aammII
..  eebbIIPPrriiyyaammaannKKMMnniittBBMMuullÌÌ  GGaaccCCMMrruujjss√√aammII[[®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  ..

ssMMeeNNIITTSSgg33eennHHssMMxxaann''NNaass''  KKYYrrrrddΩΩssPPaaEExxµµrryykkcciitt††TTuukkddaakk''
yykkeeTTAABBiiccaarrNNaa  eeddaayymmiinn®®ttUUvvKKiittBBIIKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyeeTT  KKWW®®ttUUvv
KKiittBBII®®bbeeyyaaCCnn__CCaattiieeTTAAGGnnaaKKtt  ..  cc∫∫aabb''eeFFII√√eeLLIIggBBMMuuEEmmnnssMMrraabb''EEttrrddΩΩaaPPii
VVllGGaaNNttii††eennHHeeTT  KKWWssMMrraabb''GGaaNNttii††ee®®kkaayy@@eeTToott  mmnnuussßßeekkIIttmmkk®®ttUUvv
ss¬¬aabb''eeTTAAvviijj  ddUUeecc~~HHeebbIIcc∫∫aabb''NNaammaann®®bbeeyyaaCCnn__ddll''CCaattiieehhIIyy  KKYYrrnnSSKK~~aa
GGnnuumm&&tt  kkMMuurraarrSSggeeddaayyssaarrEEtt®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn……®®bbeeyyaaCCnn__KKNNbbkkßß
eeLLIIyy  ..

®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaakk**ddUUccCCaapp¬¬ËËvvGGaaNNaacc®®kk  kkaarree®®CCIIsseerrIIssGG~~kkddwwkknnSSCCaa
ttii  ®®ttUUvvssiiƒƒtteennAAeellIImmUUllddΩΩaannvviiCCÇÇaassmm∫∫ttii††nniiggccrriiyyaassmm∫∫ttii††  VVnneesscckkII††ffaa
eeddIImm∫∫IIVVnnGG~~kkddwwkknnSSllÌÌ  eeTTAArrkkeesscckkII††ssuuxxccMMeerrIInn  lluuHH®®ttaaEEttGG~~kkddwwkknnSS
eennaaHHmmaannssmmttƒƒPPaaBB  nniiggmmaannKKMMnniittssÌÌaattssÌÌMM  ..  yy""aaggNNaammiijj  eeddIImm∫∫IIddwwgg
ffaa  GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrmmaannssmmttƒƒPPaaBB®®KKbb''®®KKaann''……yy""aaggNNaa  mmaannKKMMnniittssÌÌaatt
ssÌÌMM  BBMMuuBBuukkrrllYYyy……yy""aaggNNaaeennaaHH  eettaaggBBiinniitt¥¥eemmIIllllTTÏÏppll´́nnkkaarrggaarr
kknn¬¬ggBBIIrrGGaaNNttii††mmkkeehhIIyy  ..  kk~~¨g̈grryy:kkaallBBIIrrGGaaNNttii††  mmaannvviiCCÇÇmmaannxx¬¬HH
ddUUccCCaa®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaammaannkkaarrccMMeerrIInnllUUttllaass''®®KKaann''eebbII  kkaarrnniiyyaayyssII††
kk**mmaannvviiCCÇÇmmaannxx¬¬HH  ..  bb""uuEEnn††GGvviiCCÇÇmmaannkk**mmaannee®®ccIInnEEddrr  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaVVnn
llUUttllaass''®®KKaann''eebbII  eeddaayyssaarrEEttCCnnCCaattiiEExxµµrr  EEddllrrss''eennAAbbrreeTTssVVnn
pp††ll''ffvviikkaaeeTTAACCYYyykkssaaggssMMNNgg''eeppßßgg@@  ddUUccCCaakkuuddiissaallaa®®BBHHvviihhaarrCCaa
eeddIImm  ..  ®®BBHHssggÙÙmmaannssiiTTiiÏÏnniiyyaayyssII††  bb""uuEEnn††kkMMuu[[nniiyyaayybb""HHJJll''ddll''GG~~kk
ddwwkknnSS  ..  GG~~kkssaarrBBtt··mmaannmmaannssiiTTiiÏÏssrreessrr  bb""uuEEnn††kk**mmaanneeKKllYYcceeFFII√√XXaattkk**
ee®®ccIInnnnaakk''EEddrr  ..  eebbIIccgg''ddwwggffaa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrssBB√√́́ ff©©eennHHmmaannCCIIvvPPaaBB
xxııgg''xxııss''  ……mmaannCCIIvvPPaaBBkkaann''EEttTTaabbeeTTAA@@  mmiinn®®ttUUvveemmIIllEEttGG~~kkmmaanneennAATTII
®®kkuuggPP~~MMeeBBjjCCaaeeddIImm  EEddllmmaannccMMnnYYnnEEtt55PPaaKKrryybb""uueeNNˆâaHH  bb""uuEEnn††®®ttUUvvBBiinnii--
tt¥¥eemmIIll®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennAAttaamm®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr  EEddllrrss''eennAAttaammCCnnbbTT
EEddllGGggkkaarrCCaaee®®ccIInn®®kkuummVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrmmaannPPaaBB®®kkII®®kk
rrkkmmiinnVVnn11dduull¬¬aarrGGaaeemmrriikkppggkk~~¨g̈g11´́ff©©  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆâaHH  GGMMeeBBIIGGVVyy
mmuuxx  EEll∫∫gg®®ssII  EEll∫∫gg®®ssaa  EEll∫∫ggPP~~aall''  VVnneekkIItteeLLIIggJJsseeBBjj®®bb--
eeTTss  ..  eerraaKKeeGGdd__kk**kkaann''EEttrrIIkkccMMeerrIInneeLLIIgg  ..  GGMMeeBBIIhhwwggßßaakk**kkaann''EEtteekkIInn
eeLLIIgg  ..  CCMMnnYYjj®®ssII††[[bbMMeerrIIpp¬¬ËËvveePPTTnniiggCCMMnnYYjjkkuummaarr  kk**eennAAEEttmmaann  ..ll..

mmaannKKNNbbkkßßmmYYyynniiyyaayyffaa  eeKKmmiinnKKiittBBIIbbuuKKlleeTT  KKWWeeKKKKiittBBIIeeKKaa
llkkaarrNN__  VVnneesscckkII††ffaa  bbuuKKllGG~~kkkkaann''GGMMNNaacc  bbuuKKllNNaakk**VVnnEEddrr
[[EEttGGnnuuvvtt††eeKKaallkkaarrNN__KKWWkkmmµµvviiFFIInneeyyaaVVyyVVnneeCCaaKKCC&&yy  ..  TTssßßnn:

eennHHBBMMuussmmeehhttuupplleeTT  ee®®JJHHbbuuKKllEEddllGGaaccGGnnuuvvtt††eeKKaallkkaarrNN__mmaann
®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBnniiggVVnneeCCaaKKCC&&yy  lluuHH®®ttaaEEttbbuuKKlleennaaHHmmaannssmmttƒƒPPaaBBnniigg
mmaanncciitt††KKMMnniittssÌÌaattssÌÌMM  ..  VVnneesscckkII††ffaa  bbuuKKllmmaannssmmttƒƒPPaaBBppgg  eeKKaa--
llkkaarrNN__llÌÌppgg  eeTTIIbbkkiiccççkkaarreennaaHHVVnneeCCaaKKCC&&yy  KKWW®®ttUUvvmmaannkktt††aaTTSSggBBIIrr
eennHHCCaaddaacc''xxaatt  KKWWeeKKaallkkaarrNN__llÌÌnniiggGG~~kkGGnnuuvvtt††eeKKaallkkaarrNN__kk**[[VVnn
®®ttwwmm®®ttUUvv  ..  ≤≤LLËËvveennHH  eeKKKKbb∫∫IIBBiinniitt¥¥eemmIIllrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  EEddllVVnnkkaann''
kkaarrBBIIrrGGaaNNttii††eehhIIyy  EEtt®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennAAEEtt®®kkII®®kkddEEddll  ..  qq¬¬ggmmkkddll''
GGaaNNttii††TTIIbbIIeennHHeeTToott  eennAAEEttmmnnuussßßddEEddll  KKNNbbkkßßddEEddll  EEddlleeFFII√√
rrddΩΩaaPPiiVVllccMMrruuHH  ..  eettIImmnnuussßßddEEddll  KKNNbbkkßßddEEddllEEddlleeFFII√√rrddΩΩaaPPiiVV--
llccMMrruuHHeennHH  GGaacc[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaammaannkkaarrllUUttllaass''ccMMeerrIInn……eeTT  eeTTaaHHbbIIeeKK
ddwwggffaa  kkmmµµvviiFFIInneeyyaaVVyy……eeKKaallkkaarrNN__mmaannccMMnnYYnnee®®ccIInnCCaaggmmuunnkk**eeddaa--
yy  ..  ≤≤LLËËvveennHH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrKKµµaannpp¬¬ËËvvCCMMeerrIIsseeTT  ®®ttUUvveettaaggrrgg''ccSSeemmIIll
rrddΩΩaaPPiiVVllkkJJççbb''rrMMeellaaPPrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔeennHH  eettIInnSSkkmmıı¨C̈CaaeeTTAATTiissNNaaeeTToott  ..
eebbIIssggÙÙwwmmeellII®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr  ®®BBHHGGggmmaannbbnnÊÊËËllffaa    ®®BBHHGGggKKµµaannGGMM--



NNaaccccaatt''EEccggeeTT  ..  BBIImmuunneennHH  eeBBllEEddllKKNNbbkkßßmmYYyyeeTTAAKKaall''  ®®BBHH
mmhhaakkßß®®ttEExxµµrreeJJllssrreessIIrrKKNNbbkkßßeennaaHH  eehhIIyybbggÌÌaabb''KKNNbbkkßßmmYY
yyeeTToottEEddllGGvvtt††mmaann  ..  lluuHHeeBBllEEddllKKNNbbkkßßEEddll®®BBHHGGggbbggÌÌaabb''
eennaaHHmmkkKKaall''vviijj  ®®BBHHGGggssrreessIIrrKKNNbbkkßßeennaaHH  eehhIIyyeeJJllbbggÌÌaabb''
KKNNbbkkßßEEddll®®BBHHGGggssrreessIIrrBBIImmuunn,,  eennHHKKWW®®BBHHbbiittaaCCaattiiEEddll®®BBHHGGgg
[[xxuuss[[®®ttUUvvkk~~¨g̈gKKNNbbkkßßmmYYyyccMMnnYYnn5500%%eessIIµµKK~~aa  ddUUeecc~~HHKKNNbbkkßßnnIImmYYyy
@@  kkMMuuttUUcccciitt††GGII®®ttUUvvTTTTYYllyykkeeTTAA  ‰‰xx¬¬ÁÁnn®®BBHHGGggvviijjrrYYccxx¬¬ÁÁnneehhaagg  ..  TTSSgg
GGss''KK~~aannSSKK~~aaeeFFII√√vviiPPaaKK……bbeeJJççjjTTssßßnn:GGMMBBII®®BBHHbbnnÊÊËËllyy""aaggmmuuttmmSSrrbbss''
®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr  EEddllffaa®®BBHHGGggnnwwggddaakk''rraaCC¥¥  ≤≤LLËËvveennHHkkaarreeFFII√√vviiPPaaKK
……bbeeJJççjjTTssßßnn:eennaaHHKKµµaannnn&&yyGGII√√eeLLIIyy  ee®®JJHHbbnnÊÊaabb''BBIIKKNNbbkkßßnnIImmYYyy
@@eeTTAAKKaall''  JJkk¥¥ffaaddaakk''rraaCC¥¥®®ttUUvvss©©aatt''ssUUnn¥¥  ddUUeecc~~HHGG~~kkeeFFII√√vviiPPaaKK……bbeeJJççjj
TTssßßnn:eennaaHH®®ttUUvvEEttbbtt''EEbbnn[[rrhh&&ssTTaann''ssPPaaBBkkaarrNN__  ..  GGMMBBIIbbJJ˙ȧaddaakk''
rraaCC¥¥ddEEddlleennHH  kkaallBBIImmuunn®®BBHHGGggmmaann®®BBHHbbnnÊÊËËllffaa  kkaarrssMMeerrcc[[ddaakk''rraa
CC¥¥……mmiinn[[ddaakk''rraaCC¥¥  ee®®sscceeTTAAeellIIsseemm††cceeTTBB--vvggßß  eebbIIsseemm††cceeTTBB--
vvggßßGGnnuuJJÔÔaatt[[ddaakk''rraaCC¥¥  eeTTIIbb®®BBHHGGggddaakk''      eebbIImmiinnGGnnuuJJÔÔaatteeTT    ®®BBHHGGgg  

mmiinnhhflflaannddaakk''eeTT  ®®BBHHGGggmmiinnhhflflaann®®bbqqSSggnnwwgg®®BBHHssggÙÙeeTT  ..  eebbII®®BBHHGGgg
ssMMeerrcc®®BBHHTT&&yy®®bbKKaall''kkiiccççkkaarrddaakk''rraaCC¥¥eennHHeellIIsseemm††cceeTTBB--vvggßß  kk**TTuukk
ddUUcc®®BBHHGGgg®®bbKKll''kkiiccççkkaarreennHHeellIIKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaEEddrr  ee®®JJHH
sseemm††cceeTTBB--vvggßßnniiggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  BBiittCCaammiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[
®®BBHHGGggddaakk''rraaCC¥¥eeLLIIyy  eeddaayyeeKKeemmIIlleeXXIIjjffaa  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttbbccçç¨b̈b∫∫nn~~
eennHHeennAAmmaann®®bbeeyyaaCCnn__ddll''KKNNbbkkßßrrbbss''eeKK  ..

bb""uuEEnn††eeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy  ®®BBHHkkaayyvviikkaarrrrbbss''®®BBHHmmhhaakkßß®®tt
EExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  KKYYrr[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeKKaarrBBnniiggeekkaattssrreessIIrr  eeddaayy®®BBHH
GGggVVnn®®bbkkaass®®BBHHrraaCC®®TTBB¥¥EEddllmmaann  eeddaayyBBMMuullaakk''eelloomm  EEddllbbJJÇÇaa
kk''GGMMBBIIPPaaBBbbrriissuuTTÏÏrrbbss''®®BBHHGGggBBIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  ddUUeecc~~HH≤≤ssßßrrCCnnEExxµµrrdd´́TT
eeTToott  KKYYrryykk®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrrCCaaKKMMrrUU  eehhIIyy®®bbkkaass®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''
xx¬¬ÁÁnn  mmuunneeLLIIggkkaann''ttMMEENNggkk~~¨g̈gKKNN:rrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  nniigg
®®bbkkaasseennAAeeBBllccuuHHeeccjjBBIIttMMEENNgg  eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk''GGMMBBIIbbrriissuuTTÏÏPPaaBBrrbbss''
xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈gGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  ..⁄⁄
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