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 في الداؤونيل كلوكس وترافق كل منهما مع األمبيالسيفالوثين و تأثير
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ABSTACT  

Cephalothin & ampiclox were chosen and drug used in diabetic 
case (daonil), to know the effect of them alone and in combination with 
daonil on glucose and cholesterol levels in healthy and diabetic case. 
Some of rats were injected with alloxan (100 mg / kg body weight) to be 
diabetic and others left without injection to remain as control rats. In this 
research cephalothin was used 50 mg / kg body weight intramuscular 
once daily and lasted for 5 successive days, ampiclox was used 25 mg / 
kg body weight intramusculary once daily & lasted for 5 successive days 
& daonil was used 1 mg / kg body weight.  

Daonil showed reduction in the level of serum glucose in control 
rats, also in combination with cephalothin or ampiclox, but the 
combination do not increased the reduction effect of daonil, also single 
treatment of them did not significantly affect glucose level in these rats.  

Combination between cephalothin and daonil and combination 
between ampiclox and daonil showed reduction in glucose level in the 
diabetic rats, neither all of the single treatment did not show any 
significant effect on glucose level of diabetic rats, which mean that 
combination caused this reduction effect. Single treatment of daonil, 
ampiclox, combination between them and combination between daonil 
with cephalothine showed reduction in cholesterol level in diabetic rats.  

This study confirmed that the two antibiotics cephalothin and 
ampiclox have the ability to potentiate daonil blood glucose reduction 
effect in diabetic case and ampiclox alone and daonil alone both of them 
have reduction effect on blood cholesterol level in diabetic rats.  

  ملخصال

 كلوكس والدواء المـستخدم فـي       األمبياخذ كل من المضادين الحيويين السيفالوثين و      

 مـستوى  فـي  الـداؤونيل وتأثير الترافق مع  لمعرفة تأثير كل منهم    الداؤونيلحالة داء السكر    
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 حقـن  . في الحالة السليمة وحالة االصابة بالسكري من النـوع االول الكوليستيرولكوز و والكل

تحت الجلد، وترك عـدد آخـر       ) كغم وزن الجسم  /  ملغم   100(عدد من الجرذان بااللوكسان     

كغم /  ملغم   50استخدم في هذا البحث السيفالوثين بجرعة       . دون حقن كي تبقى جرذان سليمة     

 أيام متتالية،   5مدة  عضل وبمعدل جرعة واحدة في اليوم       من وزن الجسم عن طريق الحقن بال      

كغم من وزن الجسم عن طريق الحقن بالعضل وبمعـدل          /  ملغم   25س بجرعة    كلوك األمبيو

كغم من وزن الجـسم     /  ملغم   1 بجرعة   الداؤونيل أيام متتالية، و   5اليوم مدة   في  جرعة واحدة   

  .عن طريق الفم ليوم واحد ولمرة واحدة

ظهر انخفاض معنوي في مستوى الكلوكوز في مصل دم الجـرذان الـسليمة عنـد               

 كلوكس اال   األمبي، كذلك الحال عند ترافقه مع كٍل من السيفالوثين و         للداؤونيلالفردية  المعاملة  

 فـي  ولم تؤثر المعاملة الفردية لهما تأثيراً معنوياً         للداؤونيلمن التأثير الخافض    أنهما لم يقويا    

 السكر المحدث بااللوكـسان   داء  أما في الجرذان المصابة ب    . مستوى الكلوكوز في هذه الجرذان    

 وترافـق   الـداؤونيل ع  مفقد انخفض مستوى الكلوكوز في مصل الدم عند ترافق السيفالوثين           

 مـستوى   فـي تأثيراً معنوياً   كلها  ظهر المعامالت الفردية    تولم  ،  الداؤونيل كلوكس مع    األمبي

أدت . الكلوكوز في هذه الجرذان المصابة أي ان الترافق هو الذي أوجد هذا التأثير الخـافض              

 كذلك بترافقهما مـع بعـضهما وترافـق          كلوكس األمبي و الداؤونيلالفردية لكٍل من    المعاملة  

 في مصل دم الجرذان المـصابة       الكوليستيرول مع السيفالوثين الى انخفاض مستوى       الداؤونيل

 كلوكس يمتلكان   األمبيأكدت هذه الدراسة على أن المضادين الحيويين السيفالوثين و        .بالسكري

السكر، وكذلك  داء  في حالة االصابة ب    للداؤونيلتأثير الخافض لكلوكوز الدم     القدرة على تقوية ال   

 في  الكوليستيروللوحده تأثيراً خافضاً لمستوى      الداؤونيلحده و و كلوكس   األمبييمتلك كل من    

  .السكرداء الدم في حالة االصابة ب

   المقدمة
mphalosporiuCe  من نوع من الفطريات يسمى Cephalothinع السيفالوثين نَّصُي

macremoniu      وهو من المضادات الحيويةtibioticsnA         التي تمتلك فعاليـة جيـدة ضـد 

 ويعـد   Streptococcusية  حرام مثل المكورات الرئوية والمكورات السب     كالجراثيم االيجابية   

ال يرام مثل االشريشيا القولونية والكليبس    كالسيفالوثين  ذا فعالية متوسطة ضد الجراثيم السلبية         

Klibsella) Katzung, 1998; Sweetman, 2005.(  

 ويتم ذلك من    Bactericidalويعد السيفالوثين من المضادات الحيوية القاتلة للجراثيم        

جدار على   Peptidoglycanخالل تثبيط الخمائر التي تسهم في تكوين طبقة الببتيدوكاليكان          

  ).White et al., 1980: Metzger, 1982(نتفاخ الخلية ثم تمزقها إؤدي الى يالخاليا مما 
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 زيادة انتاجـه أو     فييزيد السيفالوثين من مستوى االنسولين في الدم من خالل التأثير           

 اذ عملية حل الكلوكوز في يمتلك تأثيراً ما، ك)Atta et al., 1983(التحفيز على زيادة افرازه 

 لن والكـورتيزو  كوت الكلوكـا   انه يثبط من افراز هرمونا     كذلكيزيد من هذه العملية، ولوحظ      

  ).Al- Hader et al. 1993( وهرمون النمو التي لها تأثير رافع لمستوى الكلوكوز

ـ  مـن مـضادين حيـويين همـا          Ampiclox كلـوكس    األمبـي يتألف   سلين األمبي

Ampicillin   والكلوكساسلين Cloxacillin      لبنسلينات  ا اللذين ينتميان الى عائلةPenicillins 

يعـد  ، )Pencillium) Talaro and Talaro, 1996طـر يـسمى بنـسليوم    ف هانتجيالتي 

 اال Broad Spectrum Antibioticsاالمبسلين من المضادات الحيوية ذات الطيف الواسـع  

جراثيم المكورات العنقودية النوع الذهبي     تنتجها   Penicillinase زان خمائر تسمى بالبنسليني   

eusrau Staphylococcus وجراثيم Coli herichiaEsc 1999( تبطل عمله, BNF( ، في

يـستعمل  ). Katzung, 1998( فعل هـذه الخمـائر   Cloxacillin يقاوم الكلوكساسلين حين

الهـضمي  الجهـاز   كلوكس في عالج حاالت كثيرة منها التهابات الجهـاز التنفـسي و          األمبي

 .Winston et al(خـوة  تهابات الجلدية واالنسجة الرلالتناسلي واالالجهاز البولي والجهاز و

1980; Pancoast et al., 1981.(  

سكر الدم فقد وجد    في  أما تأثيره   .  للسيفالوثين ة كلوكس الية عمل مشابه    األمبييمتلك  

)Koffler ,1989 (  ــد وجــد ــدم، وق ــسكر ال ــضاً ل ــأثيراً خاف ــك ت ــسلين يمتل   أن االمب

)Pugalendhi et al., 1992 ( الدمرولكوليستيخفض   علىسلين يمتلك قابليةاألمبيان .  

على االنـسولين    من االدوية المستعملة في حالة داء السكر غير المعتمد           الداؤونيليعد  

يز التي تعمل على تحفيـز افـراز   ورالذي يعطى عن طريق الفم، وهو من مشتقات سلفونيل ي       

زالـة   لخاليا بيتا البنكرياسية وا+Kمن خالل تثبيط قنوات ) Rydberg, 1994(البروأنسولين 

والذي بدخوله يتحد بالكالموديولين مؤديـاً الـى         +Ca2االستقطاب لغشاء البالزما وفتح قنوات      

دوراً في ايض الكلوكوز ويقلل مـن  يؤدي ، وكذلك )Groop, 1992(تحفيز افراز االنسولين 

ويزيد من عدد نواقل الكلوكوز ويزيد من اسـتهالكه فـي   ) Tayek, 1995(تكونه في الكبد 

يهدف البحث الحالي الى معرفة التغير الذي يحدثه كل من ).Muller et al., 1994(العضالت

  .السيفالوثين واألمبي كلوكس لمستوى الكلوكوز و الكوليستيرول في حالة االصابة بداء السكر
 
  ق العملائالمواد وطر

  أشهر وبأوزان تتـراوح بـين      ) 6 - 5( باعمار تتراوح بين     بيضاء جرذان   ستخدمتأ

لظروف مختبرية قياسية اذ وضعت داخل اقفـاص خاصـة          واخضعت  غرام  ) 275 - 185(

 مـن الجـرذان     ت مجموعات حقن. وغذيت على العليقة التجارية   )  م 2 ± 22(وبدرجة حرارة   
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 ساعة من التجويع كي تصاب      48تحت الجلد بعد    ) كغم وزن الجسم  / غم  مل 100(بااللوكسان  

بفحص السكر فـي  ). Katsumata & Katsumata, 1990( تجريبي  على نحوبداء السكر

  كري عن طريق الشريط الخاص بفحص الـسكر فـي البـول           ـة بالس ـ االصاب دتتأك البول

 tes – tape  . سـليمة مجموعـات  ، وزعـت الجـرذان علـى      اسابيع من االصابة6بعد  

،  ) جـرذي    60العدد الكلي للمـصابة      ( اخرى مصابة   و ) جرذي   60العدد الكلي للسليمة    ( 

   :آلتية اشتملت على المجموعاتوا

، عوملت كل منها     )10عددها   ( اخرى سليمة و  )10عددها   (صابةممجموعة جرذان      -1

  . سيطرةموعتيمجوعدت ) كغم حقناً بالعضل / مل1 ( قطرمبالماء ال

 ، عوملت كل منهما    )10عددها   ( واخرى مصابة   )10عددها   (مجموعة جرذان سليمة     -2

عـن  )  سامراء  معمل ادوية   من إنتاج   (الداؤونيلب)  كغم وزن الجسم   / ملغم   1(بجرعة  

 ، وبحجم )Atta et al., 1983) (في اليوم الخامس(طريق الفم ليوم واحد ولمرة واحدة 

 .كغم من وزن الجسم /مل1

كل منهما  عوملت   ، )10عددها  ( واخرى مصابة  ) 10عددها  ( مجموعة جرذان سليمة     -3

 شركة الحكمة االردنية للصناعات الدوائيـة، وتحتـوي القنينـة           تاجمن إن (بالسيفالوثين  

كغم من وزن الجسم عـن طريـق الحقـن          /  ملغم   50بجرعة  )  غرام 1الواحدة على   

كغم مـن وزن  /مل1 أيام متتالية،وبحجم  5مدة ضل وبمعدل جرعة واحدة في اليوم بالع

 .الجسم 

عوملت كل منهمـا     ) 10عددها   ( واخرى مصابة   )10عددها   (مجموعة جرذان سليمة     -4

 الفرنـسية وتحتـوي     Panpharma شـركة     من إنتاج  ®Ampiclox( كلوكس   األمبيب

ـ القنينة على خليط من المضاديين الحيـويين          ) ملغـم  (Ampicillin 250سلين  األمبي

كغم من وزن الجسم عن     /  ملغم   25بجرعة  )  ملغم Cloxacillin )250ين  لوالكلوكساس

 أيـام متتاليـة، وبحجـم       5مـدة   وبمعدل جرعة واحدة في اليوم      الحقن بالعضل   طريق  

 .كغم من وزن الجسم /مل1

، عوملت كل منهما     )10عددها  (  واخرى مصابة   )10عددها  ( جرذان سليمة مجموعة     -5

ـ  و كذلك أيام متتالية    5مدة  يفالوثين بالجرعة السابقة نفسها     بالس  فـي اليـوم     اترافق معه

  . نفسها، وبالحجم السابق لكليهماالجرعة السابقةب والداؤونيلالخامس اعطاء 

 عوملت كل منهمـا      )10عددها  (  واخرى مصابة   )10عددها  ( مجموعة جرذان سليمة     -6

 في اليـوم    اترافق معه و كذلك أيام متتالية    5 كلوكس بالجرعة السابقة نفسها مدة       األمبيب

   . لكليهما الحجم السابق نفسها، وبنفس وبالجرعة السابقةالداؤونيلالخامس اعطاء 
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 5 و   2 ساعة فـي االوقـات صـفر و          12سحب الدم من الجرذان بعد تجويعها مدة        

مـستوى  قـيس   .  وفصل مصل الدم بوساطة جهاز الطرد المركـزي        ساعات بعد اخر جرعة   

 الكوليستيرولمستوى قيس و) Randox Kit(الكلوكوز في مصل الدم باستخدام عدة المحاليل 

   ).Biomerieux Kit(تخدام عدة المحاليل في مصل الدم باس

 وكان  اتعومئياً وتحديد االختالفات بين المج     لتحليل النتائج احصا   ANOVAاستعمل  

  .)P < 0.01 ) Steel and Torrie, 1980مستوى التمييز االحصائي المقبول هو 

  

  

  النتائج والمناقشة

  
 مـستوى   فـي  لـداؤونيل ا كلوكس وترافق كٍل منهما مـع        األمبيتأثير السيفالوثين و  

   :الكلوكوز المصلي في

   ) :1جدول ال(  الجرذان السليمة -أ

 كلوكس ادى الى    األمبي وحده وعند ترافقه مع السيفالوثين ومع        الداؤونيلعند اعطاء   

لوقتين بـا مقارنة  ساعة 5 و 2لوقتين في افي مستوى الكلوكوز ) P < 0.01(خفض معنوي 

 الخـافض   الداؤونيللوقت صفر، ولم يغير الترافق من تأثير        ابنفسهما في مجموعة السيطرة و    أ

 الخافض لمستوى الكلوكوز الى تحفيـزه       الداؤونيلللكلوكوز زيادة وال نقصاناً، ويعزى تأثير       

  على افراز االنسولين وتحسين حساسية االنسجة له عـن طريـق زيـادة عـدد مـستقبالته                

)Tessier et al., 1994 (عـــل االنـــسولين زيـــادة حـــل الكلوكـــوز بفثـــم  

) Gregorio et al., 1992.(   
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 مستوى في الداؤونيل كلوكس وترافق كل منهما مع األمبيتأثير السيفالوثين و) : 1(الجدول 

  يمةلفي الجرذان الس)  مل100/ ملغم(الكلوكوز المصلي 
  

   ساعة5الوقت    ساعة2الوقت   الوقت صفر  المعاملة

   75  ±  3.49   75  ±  3.49      77   ±  2.67  السيطرة

 *   δ          77   ±  2.67  الداؤونيل
2.34 ± 54 

        δ     * 
2.43 ± 58     

 +            77   ±  2.67  السيفالوثين
2.40 ± 70 

           + 
2.54 ± 74 

 +             77   ±  2.67   كلوكساألمبي
2.56 ± 75 

        + 
2.47 ± 73 

  الداؤونيل

+  

  السيفالوثين

2.67  ±   77          ++  δ   * 
1.66 ± 48 

     + +   δ   * 
1.76 ± 54 

  الداؤونيل

+  

   كلوكساألمبي

2.67  ±   77      + +   δ    * 
1.80 ± 52 

    + +   δ    * 
2.00 ± 55 

  الخطأ القياسي± القيم معبر عنها بالمعدل 

  الوقت صفرمقارنة ب) P < 0.01(تعني فرقاً معنوياً  * 

δ   ًتعني فرقاً معنويا)P < 0.01 ( نفسه مجموعة السيطرة للعمودبمقارنة   

   في كل عمودللداؤونيلالمعاملة الفردية بمقارنة ) P < 0.01(  تعني فرقاً معنوياً +

المعاملة الفردية للمضاد الحيوي المترافق في كل بمقارنة ) P < 0.01(تعني فرقاً معنوياً ++ 

  عمود
  

  ):2جدول ال(جرذان المصابة بالسكري المحدث بااللوكسان  ال-ب

كن ترافـق   ل مستوى الكلوكوز و   في معاملة من المعامالت الفردية تأثيراً       ةلم تظهر أي  

فـي  ) P < 0.01 ( كلوكس اظهر انخفاضاً معنوياًاألمبي مع السيفالوثين وترافقه مع الداؤونيل

   سـاعة  5 و   2 ساعة مقارنة بالوقـت صـفر والوقـت          5 و   2الوقتين  في  مستوى الكلوكوز   

كـل مـن    في  خر  آل الخافض ل   أحدها  لمجموعة السيطرة أي ان الخفض جاء من تقوية تأثير        

   كلوكس في الترافق الثاني، وقـد      األمبي و الداؤونيل والسيفالوثين في الترافق االول و     الداؤونيل

  وكوز مـن االمعـاء مـن خـالل         الى تقليل امتصاص الكل    الداؤونيل يعود سبب الخفض في     

    والخمـائر المـسؤولة عـن هـدم    α – glucosidase يز تثبـيط خميـرة الفاكلوكوسـايد   
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 ,Tayek( الكربوهيدرات الى سكريات احادية كذلك التقليل من تكـون الكلوكـوز الكبـدي    

  وزيادة عـدد نواقـل  ) Suh et al., 1993(وتحسين أكسدة الكلوكوز في العضالت ) 1995

 الخمائر عدد منوزيادة فعالية ) deoxyglucose transport, glucose T4 -2 ( الكلوكوز

   glycerol 3- phosphate amyltransferaseالتي تؤدي  الى خفـض الكلوكـوز مثـل    

   ).glycogen Synthase) Muller et al., 1994و 

فـي  وقد يأتي خفض السيفالوثين للكلوكوز من خالل تحفيزه على زيادة حل الكلوكوز             

مستوى الكلوكـوز    االنسجة المحيطية وخفض تصنيعه وتثبيط افراز الهرمونات التي ترفع من         

 ان خفض يظن، و)Al- Hader et al., 1993(مثل الكلوكاكون والكورتيزون وهرمون النمو 

خفض الكلوكـوز مـن     على  قابلية  اله على االمبسلين الذي له      ئ كلوكس ياتي من احتوا    األمبي

  ).Koffler, 1989(زيادة حل الكلوكوز  فيخالل تأثيره 

   

 مستوى في الداؤونيل كلوكس وترافق كل منهما مع األمبيتأثير السيفالوثين و) : 2(الجدول 

  .في الجرذان المصابة بالسكري المحدث بااللوكسان)  مل100/ ملغم (الكلوكوز المصلي 

   ساعة5الوقت    ساعة2الوقت   الوقت صفر  المعاملة

 397  ±  7.12  404  ±  7.28  6.92 ± 412  السيطرة

  385 ± 5.55 387 ± 6.29  6.92 ± 412  الداؤونيل

 392 ± 7.05 397 ± 4.97 6.92 ± 412  السيفالوثين

 390 ±  5.72 400 ± 7.23  6.92 ± 412   كلوكساألمبي

  الداؤونيل

+  

  السيفالوثين

412 ± 6.92              δ  * 
3.27 ± 370 

            δ  * 
3.59 ± 365 

  الداؤونيل

+  

   كلوكساألمبي

412 ± 6.92              δ  * 
3.67 ± 374 

             δ  * 
3.31 ± 368 

  الخطأ القياسي± القيم معبر عنها بالمعدل 

  مقارنة بالوقت صفر) P < 0.01(تعني فرقاً معنوياً * 

 δ ًتعني فرقاً معنويا )P < 0.01 ( نفسهدلعمولمجموعة السيطرة بمقارنة   

 الكوليـستيرول  مستوى   في الداؤونيل كلوكس وترافق كٍل منهما مع       األمبيتأثير السيفالوثين و  

  :المصلي في 
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  ) :3 الجدول(الجرذان السليمة  -أ

قتي مجموعـة   بووقت صفر و  لابلم تبد أية معاملة من المعامالت فرقاً معنوياً مقارنة          

  . في المعاملة المترافقةوة الفردية أسواء في المعاملبعضها بو)  ساعة5 و 2(السيطرة 

  

 مستوى في الداؤونيل كلوكس وترافق كٍل منهما مع األمبيتأثير السيفالوثين و) : 3(الجدول 

  في الجرذان السليمة)  مل100/ ملغم (رول المصلي يليستوالك

   ساعة5الوقت    ساعة2الوقت   الوقت صفر  المعاملة

   57 ± 2.37  59  ±  2.37      61  ±  2.10  السيطرة

     55 ± 2.56 54 ± 2.67  61  ±  2.10  الداؤونيل

 58 ± 2.64 60 ± 2.62  61  ±  2.10  السيفالوثين

 54 ± 3.73 57 ± 3.80  61  ±  2.10   كلوكساألمبي

  الداؤونيل

+  

  السيفالوثين

2.10  ±  61  1.74 ± 55 2.22 ± 56 

  الداؤونيل

+  

   كلوكساألمبي

2.10  ±  61  2.23 ± 52  2.41± 51 

  الخطأ القياسي± القيم معبرعنها بالمعدل 

  

  ) :4جدول ال( الجرذان المصابة بالسكري المحدث بااللوكسان -ب

 كلوكس  األمبيه وحده وترافقه مع السيفالوثين وترافقه مع        ئ عند اعطا  الداؤونيلأظهر  

 كوليستيرولى في مستو) P < 0.01( معنوياً وحده خفضاًئه  كلوكس عند اعطااألمبيوكذلك 

.  ساعة لمجموعة السيطرة   5 و   2الوقتين  بالوقت صفر و  ب ساعة مقارنة    5 و   2الدم وبالوقتين   

، وعند مقارنـة المعاملـة الفرديـة        الكوليستيرول مستوى   فيلم يبد السيفالوثين تاثيراً معنوياً      

اً معنوياً في تأثير    ا مع السيفالوثين لم يظهر هذا الترافق تغير        فيه لمعاملة التي ترافق  ب للداؤونيل

 للداؤونيل زيادة أو نقصاناً، كذلك عند مقارنة المعاملة الفردية          كوليستيرول الخافض لل  الداؤونيل

 مـن تـأثير      كلوكس لم يغير هذا الترافق تغيراً معنويـاً        األمبيالمعاملة التي ترافق فيها مع      ب

 الخـافض   الـداؤونيل ثير  قد يعـزى تـأ    و زيادة وال نقصاناً     كوليستيرولالخافض لل  نيلوداؤال

 المحفز بوساطة ايزوبروتينول وبذلك يقـل       Lipolysis الى تقليله لحل الشحوم      كوليستيروللل
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 األمبـي أما تأثير ). Muller et al., 1994( في الدم الكوليستيرولتحرر االحماض الدهنية و

 على تقليـل    ه على االمبسلين الذي يعمل    ئ فقد يرجع الى احتوا    كوليستيرولكلوكس الخافض لل  

 ريدكتيز في كبد الجرذان – أ –ساعد خميرة   م هايدروكسي مثيل كلوتاريل     –فعالية خميرة بيتا    

  . )Pugalendhi et al., 1992(وأمعائها 

  

 مستوى في الداؤونيل كلوكس وترافق كٍل منهما مع األمبيتأثير السيفالوثين و) : 4(الجدول 

   الجرذان المصابة بالسكري المحدث بااللوكسانفي)  مل100/ ملغم ( المصلي الكوليستيرول
  

   ساعة5الوقت    ساعة2الوقت   الوقت صفر  المعاملة

 117  ±  3.11  120 ± 2.52  2.62 ± 122  السيطرة

 *   δ               2.62 ± 122  الداؤونيل
1.32 ± 95 

             δ   * 
1.86 ± 92 

 2.62 ± 122  السيفالوثين
           + 

4.71 ± 116 
             + 
4.95 ± 113 

 *   δ               2.62 ± 122  األمبي كلوكس
3.85 ± 104 

              δ   * 
4.16  ± 99 

  الداؤونيل
+  

  السيفالوثين
122 ± 2.62              δ  * 

4.70 ± 39 
     ++   δ   * 

4.35 ± 91 
  الداؤونيل

+  
  األمبي كلوكس

122 ± 2.62             δ   * 
3.33 ± 91 

             δ  * 
3.70 ± 86 

  

  الخطأ القياسي± القيم معبر عنها بالمعدل 

  مقارنة بالوقت صفر) P < 0.01(تعني فرقاً معنوياً *  

δ ًتعني فرقاً معنويا  )P < 0.01 ( نفسهلعمودلمجموعة السيطرة بمقارنة   

   في كل عمودللداؤونيلالفردية المعاملة بمقارنة ) P < 0.01(  تعني فرقاً معنوياً +

المعاملة الفردية للمضاد الحيوي المترافق في كل بمقارنة ) P < 0.01(تعني فرقاً معنوياً ++ 

  عمود
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