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 النتائج مناولة التجارب الفئران

 Bو  Tإنتاج الكریات اللمفاویة  غرس النخاع األحمر للعظام+ تشعیع الفئران  المجموعة األولى

  فقطBإنتاج الكریات اللمفویة  غرس النخاع األحمر للعظام+ تشعیع + إزالة الغدة السعتریة  المجموعة الثانیة

 TوBغیاب إنتاج الكریات اللمفویة  غرس الغدة السعتریة+ تشعیع + إزالة الغدة السعتریة  المجموعة الثالثة

 نتائج االختبار  أیام5االختبار بعد  تجارب

  
  

 میتة) بكتیریات(حقن مكورات رئویة 
 لكل الفئران        

  
  

              ••  

 مكورات رئویة + 1مصل المجموعة 
  
  

 مكورات رئویة + 2مصل المجموعة 
  

 مكورات رئویة + 3مصل المجموعة 

) تشكل المركب المنیع ( ظھور اللكد 
 بشكل واضح

  
 عدم ظھور اللكد
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