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Abstract: The study aims to detect of the genes (plnA, plnEF, plnA5p/S7) responsible for the production of bacteriocins in L.
plantarum, after conducting an Antibacterial Activity test against Listeria monocytogenes. The Antibacterial Activity of
isolates were in a cell- free extract using the Agar Well Diffusion Assay., then isolating the DNA of the isolates that gave
Antibacterial Activity and checking their quality by electrophoresis technology. The PCR reaction was used to amplify the
genes using specific primers to detection of three genes for bacteriocins ( plnA, plnEF, plnA5p/S7) Where this research was
conducted in the laboratories of microbiology and molecular genetics at the Faculty of Science, University of Aleppo,
Aleppo, Syria. The results of the study showed that 3 isolates of (Lb35- Lb45- Lb55) showed Antibacterial Activity against
Listeria monocytogenes with average inhibition halo diameter of 24 mm, 22 mm and 26 mm, respectively, and the
electrophoresis results showed the presence of the three genes (plnA, plnEF, plnA5p/S7) in the isolates. The three are for L.
plantarum with size bp516, bp579, bp450, respectively.
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Lactobacillus الكشف عن بعض املورثات املنتجة للبكتريوسين في البكتريا
 املعزولة من بعض املنتجات الغذائيةplantarum
عليه صابيع الباايي
وليد السعيد
عبير الامو
كلية العلوم || جامعة حلب || سوريا
 ) املسؤولة عن إنتاج البكتريوسينات في البكترياplnA5p/S7، plnEF، plnA) هدفت هذه الدراسة إلى التحري عن املورثات:املستخلص
Agar  باستخدام طريقة اإلنتشار في الحفر ضمن األغار، وذلك بعد إ جراء اختبار الفعالية املضادة تجاه الليستريا املستوحدةL.plantarum
 للعزالت التي أعطت فعالية والتحقق من جودته بتقانة الرحالن الكهربائي تم إجراءDNA  ثم استخالص الـ،Well Diffusion Assay
، plnEF،plnA(  لتضخيم املورثات باستخدام بادئات متخصصة للكشف عن ثالث مورثات للبكتريوسينات وهيPCR تفاعل الـ
/ حلب/) حيث أجري هذا البحث في مختبري األحياء الدقيقة والوراثة النباتية والتقانة الحيوية في كلية العلوم بجامعة حلب7plnA5p/S
) أعطت الفعالية املضادة ضد الليستريا املستوحدة بمتوسط قطرLb35- Lb45- Lb55)  أظهرت نتائج الدراسة أن ثالثة عزالت.سورية
 ) فيplnA5p/S7، plnEF،plnA(  وأظهرت نتائج الترحيل الكهربائي وجود املورثات املختبرة،ملم على التوالي26 ،ملم22 ،ملم24 هالة تثبيط
.  زوج قاعدي على التوالي450 ،579،516 بحجمL.plantarum العزالت الثالث للبكتريا
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الكلمات املفتاحية :البكتريوسينات ، L.plantarum،الليستريا املستوحدةplnA5p/S7.، plnEF، plnA،

 -1املقدمة.
تشكل األمراض املنقولة بالغذاء مصدر قلق عالمي بالرغم من استخدام التقنيات الحديثة في حفظ األغذية
فإن معدل األمراض املرتبطة باألغذية ال يزال في ازدياد ويشكل سبب رئيس للوفاة خاصة في البلدان التي تفتقر إلى
أنظمة مناسبة ملراقبة سالمة األغذية ،حيث يعاني ثلث سكان العالم من األمراض بسبب استهالك املواد امللوثة
للطعام لذلك زاد االهتمام في السنوات األخيرة بعمليات حفظ الغذاء وتركزت األبحاث على طرائق الحفظ الحيوي
لألغذية الذي يستخدم األحياء الدقيقة أو منتجاتها في الحفظ للحد من استخدام املواد الكيميائية لتثبيط نمو
الجراثيم وزيادة العمر االفتراض ي للمنتجات الغذائية ومن أهم هذه املنتجات البكتريوسيناتBacteriocin (Hassan .
)etal., 2020
البكتريوسينات Bacteriocinsعبارة عن بروتينات أو ببتيدات صغيرة يتم تصنيعها في الريبوسوم تنتج من قبل
العديد من الجراثيم) ،(Hegarty et al., 2016ذات تأثير مثبط أو قاتل لنمو بعض الجراثيم األخرى ( Cleveland et al.,
 )2001تنتج البكتريوسينات بشكل أساس ي من قبل جراثيم حمض اللبن (LAB) Lactic Acid Bacteriaوهي ذات تأثير
ً
ً
ُ
مضاد لألنواع القريبة الصلة ( )Ogunbanwo et al., 2003كما تظهر نشاطا مضادا نحو مسببات األمراض املنقولة
بالغذاء وخاصة الجراثيم املوجبة لصبغة غرام التي تسبب فساد األغذية (.)Henning et al., 2015
ً
تصنف البكتريوسينات التي تنتجها جراثيم حمض اللبن إلى أربعة صفوف اعتمادا على وزنها الجزيئي وتحملها
للحرارة ،الصف األول عبارة عن ببتيدات صغيرة تحوي على الحمض األميني الالنثيونين  ،lanthionineمستقرة
بالحرارة وزنها أقل من 5دالتون ،أما الصف الثاني فهي ببتيدات صغيرة ال تحوي على االنثيونين ،مستقرة بالحرارة
وزنها أقل من 10دالتون ،في حين أن بكتريوسينات الصف الثالث فهي ببتيدات كبيرة وزنها أكثر من 30دالتون غير
مستقرة بالحرارة ،والصف الرابع هي بروتينات معقدة تربط معها واحد أو أكثر من املشتقات الكيميائية والتي ترتبط
مع الليبيدات أو مع السكريات (hu et al., 2013).
تعد بكتريا L.plantarumمن أهم أنواع جراثيم العصيات اللبنية ملا له العديد من االستخدامات في تخمر
اللحوم واملخلالت ومواد غذائية أخرى ) ،(Reenen, 1998إضافة إلى أهميته في إنتاج البكتريوسينات مثل البكتريوسين
 plantaricin 35dالذي يملك تأثير واسع الطيف تأثير ضد العديد من الجراثيم املمرضة ( )Parada et al., 2007حيث
أظهرت دراسة صينية عام  2011فعالية راشح الساللة  Lactobacillus plantarum LB- B1ضد Listeria
 monocytogenesوالناتج عن إفرازها للبكتريوسين)(XIE et al., 2011
يتحكم في إنتاج البكتريوسينات العديد من املورثات الخاصة بكل نوع والتي تكون غالبيتها محمولة على
الصبغي أو البالزميد أو كليهما ،وقد ُينتج النوع الواحد أكثر من نمط من البكتريوسينات ).)Todorov, 2009
تنتج بكتريا L.plantarumالعديد من البكتريوسينات والتي تسمى بشكل عام  plantaricinيوجود العديد من
املورثات املسؤولة عن إنتاج البكتريوسينات مثال املورثة  plwمسؤولة عن تشفر الصف األول ثنائي الببتيد إلنتاج
 ،plantaricin Wواملورثة  plSالذي يشفر الصف الثاني IIbإلنتاج  ،plantaricin Sواملورثة املورثة  plnEFالتي توجد
على نطاق واسع في بكتريا (Tai et al., 2015) L.plantarum
مبررات البحث وأيدافه:
ً
ازداد االهتمام في األبحاث األخيرة بالبكتريوسينات التي تتصف غالبا بامتالكها لطيف واسع من التأثير املثبط
أو القاتل للجراثيم املمرضة ،األمر الذي يسمح بإمكانية استخدامها في مجال الحفظ الحيوي لألغذية كبدائل عن
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ً
املواد الحافظة الكيميائية املعروفة بتأثيراتها السلبية على صحة اإلنسان ،ونظرا ألهمية البكتريا  L.plantarumفي إنتاج
أنواع مختلفة من البكتريوسينات ذات الفعالية املضادة لكثير من الجراثيم املمرضة وخاصة ضد البكتريا
املمرضة Listeria monocytogenesالتي تعد من أهم مسببات األمراض املنقولة بالغذاء واملسببة لفساد األغذية ،من
هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في الحصول على سالالت منتجة للبكتريوسينات لذا هدف هذا البحث إلى:
 -1دراسة الفعالية التضادية لعزالت البكتريا  L.plantarumضد جراثيم Listeria monocytogenes
 -2الكشف الجزيئي عن بعض مورثات البكتريوسين في البكتريا L.plantarum

 -2مواد البحث وطاائقه.
مادة البحث:
أجريت الدراسة على ستة عزالت من بكتريا  L.plantarumاملعزولة من عينات اللبن واملخلل باالعتماد على
ً
تنميتها على وسط  MRSثم حضنت الهوائيا حسب طريقة اإلبراهيم وأخرون ) (2021وكما موضح في الجدول ( ،)1وتم
الحصولة على عزلة الليستريا املستوحدة ساللة ( NCTC11994 Listeria monocytogenesمن مركز هيئة الطاقة الذرية
بدمشق).
جدول ( )1أرقام عزالت بكتريا  L.plantarumمع مصدر العزل
مخلل خيار
اللبن
مخلل لفت
مصدر العزلة
Lb22
Lb72- Lb45- Lb35
Lb62- Lb55
رمز العزلة
طاائق البحث:
 -1الفعالية املضادة لعزالت العصيات اللبنية تجاه جااثي الليستريا املستوحدة بطايقة االنتشار ضمن االاكار:
اختبرت فعالية العزالت املدروسة للبكتريا  L.plantarumتجاه بكتريا الليستريا املستوحدة ،حيث استخدم
وسط MRSاملعدل (5غ 1/ل غلوكوز(حسب املراحل التالية :نشطت عزالت بكتريا  L.plantarumفي الوسط الغذائي
السائل MRSوزرعت الليستريا املستوحدة في وسط منقوع القلب والدماغ السائل ) (BHIوحضنت بدرجة حرارة 37
مئوية ملدة  24ساعة وضبط تركيز املعلق الجرثومي)) Mcfarland0.5
تم زراعة عزالت  L.plantarumفي  50مل من الوسط السائل MRSوحضنت على درجة حرارة  37مئوية ضمن
الظروف الالهوائية ملدة  24ساعة ،ثم أخضعت كل عينة للطرد املركزي عند سرعة  6800دورة ملدة  20دقيقة عند
الدرجة  4مئوية ،تم تحييد املواد الطافية التي تم الحصول عليها وضبط الـ  pHبين ) (6.5- 7باستخدام هيدروكسيد
الصوديوم NaOHبتركيز 1مول/لتر(لكبح التأثير املثبط بسبب انتاج الحمض) تم تعقيمها بترشيحها باستخدام فلتر
جرثومي قياس  0.22ميكرومتر ،لقح وسط ) Mueller Hinton Agar (MHAبجراثيم الليستريا املستوحدة ،صنعت حفر
بقطر  8ملم بواسطه أسطوانة عقيمة 4( ،حفر في كل طبق) ،تم إضافة  100ميكرولتر من رشاحة العزلة ،استخدم
الوسط السائل  MRSكشاهد سلبي ،واعتمد ثالثة مكررات لكل عزلة ،تركت االطباق لكي تجف على الدرجة  4مئوية،
ثم حضنت على الدرجة  37مئوية ملدة  24ساعة ،إن تشكيل منطقة خالية من النمو حول الحفرة بقطر 1ملم أو أكبر
ُ
دليل على إيجابية العزلة ( )Haghshenas et al., 2015; Askoul et al., 2014ثم أخدت قياسات أقطار الهاالت وحسب

املتوسط الحسابي للتكرارات.
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 -2الكشف عن بعض مورثات البكتريوسينات في بكتريا L.plantarum
 -1-2استخالص الـ  DNAلعزالت بكتريا L.plantarum
تم استخالص الـ  DNAللعزالت املدروسة للنوع L.plantarumمن أجل متابعة الكشف عن مورثات
البكتريوسين وتم تنميط هذه البكتريا في دراسة سابقة تمت في مختبر الوراثة النباتية والتقانة الحيوية في جامعة
حلب حيث تم استخدام تقانة  PCR Multiplexباستخدام بوادئ خاصة (اإلبراهيم وزمالئه (2021 ،والعزالت التي
أعطت فعالية أولية ضد الليستريا املستوحدة ،تم تنميتها في الوسط السائل  MRSبظروف الهوائية وبعد  24ساعة
تم استخالص الـ  DNAللعزالت وفق التعليمات الشركة املصنعة لكيت استخالص الـ  DNAصنع شركة (Genomic
DNA isolation kit) (Blood/Cultured cell/Fungus) GeneDirexرقم NO:NA 023- 0100.
تم التأكد من نجاح عملية االستخالص والتعرف على جودة الـ DNAاملستخلص باستخدام تقانة الرحالن
الكهربائي على هالمة آغاروز  Agaroseصنع شركة Vivantisبنسبة  1%في محلول منظم )Tris- base- Boric (TBE(1X
 )acid- EDTAللترحيل.

- 2- 2البوادئ املستخدمة:
تم استخدام ستة بوادئ في تفاعل الخاص بالـ  PCRلثالث مورثات مسؤولة عن إنتاج البكتريوسينات وهي
) ) plnA5p/S7، plnEF،plnAوالجدول ( )2يوضح البوادئ الخاصة بكل مورثة.
جدول ( )2البوادئ املستخدمة للتحاي عن مورثات البكتريوسين
التسلسل النكليوتيدي
حج قطعة DNA
املورثة
املاجع
(´(5´_____3
)(bp
F: TATGAATTGAAAGGGTCCGT
plnEF
579
)(Azizi et al., 2017
R: GTTCCAAATAACATCATACAAGG
F- TAGAAATAATTCCTCCGTACTTC
PlnA
516
)(Azizi et al., 2017
R- ATTAGCGATGTAGTGTCATCCA
plnA5p- GTA CAG TAC TAA TGG GAG
plnA5p/S7
450
)(Remiger et al., 1996
S7- CTT ACG CCA TCT ATA CG
 -3- 2تحضير مزيج تفاعل الـ  PCRووضع البرنامج الخاص بالبوادئ:
تم إضافة مزيج التفاعل الخاص بالـ  PCRلكل مورثة على حدا إلى أنزيم البوليميراز وسلسلة الـ DNAالقالب
من أجل التحري عن وجود املورثات ( ) plnA5p/S7، plnEF،plnAاملسؤولة عن إنتاج البكتريوسينات باستخدام بادئين
لـ كل مورثة بإضافة البادئ األمامي  Fوالبادئ العكس ي Rللمورثة وإكمال الحجم باملاء ثنائي التقطير خالي النكلياز
الجدول ( )3للوصول لحجم مجموع كلي للمكونات  20ميكرولتر وفق ما ورد في البحث )(Barbosa et al., 2016
جدول ( )3تاكيب مزيج تفاعل الـPCR
التركيز الكميةML
اس املادة
4
X2
PCR Mix
مزيج PCR
0.2
pM 500
Taq polymerase
أنزيم البوليميراز
2
10 pM
Primer1
البادئ األمامي
اإلبراهيم ،السعيد ،الرمو

()78

الكشف عن بعض المورثات المنتجة للبكتريوسين
في البكتريا Lactobacillus plantarum

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم الطبيعية والحياتية والتطبيقية ــ المجلد السادس ــ العدد األول ــ مارس  2022م

التركيز الكميةML
اس املادة
2
10 pM
Primer2
البادئ العكس ي
9.8
ddH2O
ماء ثنائي التقطير
2
DNA
الحمض النووي الريبي منقوص األكسجين
20ML
الحجم الكلي
نقلت العينات إلى جهاز املدور الحراري الذي تم تثبيت البرنامج الخاص بالبوادئ الخاصة بتضخيم قطعة الـ
 DNAالهدف باالعتماد على ما ورد في دراسة الباحث  Aziziوزمالئه عام  2017كما هو مبين في الجدولين ( 4و)5
للمورثة plnEFواملورثة  (Azizi et al., 2017) PlnAوالبرنامج الخاص باملورثة  plnA5p/S7الجدول ( )6وفق ما ورد في
البحث ()Remiger et al., 1996
جدول ( )4بانامج الـ  PCRالخاص بالبوادئ للمورثةplnEF
عدد الدورات
الزمن
درجة الحاارة
الخطوات
1
5 min
95
مرحلة التمسخ األوليDenaturation1
sec30
94
مرحلة التمسخ Denaturation
30
1min
54
مرحلة ارتباط البادئ Annealing
1min
72
مرحلة االستطالة Extension
1
10 min
72
مرحلة االستطالة النهائية Extension final
جدول ( )5بانامج الـ  PCRالخاص بالبوادئ للمورثةplnA
عدد الدورات
الزمن
درجة الحاارة
الخطوات
1
5 min
95
مرحلة التمسخ األوليDenaturation1
sec30
94
مرحلة التمسخ Denaturation
30
1min
55
مرحلة ارتباط البادئ Annealing
1min
72
مرحلة االستطالة Extension
1
10 min
72
مرحلة االستطالة النهائية Extension final
جدول ( )6بانامج الـ  PCRالخاص بالبوادئ للمورثةplnA5p/S7
عدد الدورات
الزمن
درجة الحاارة
الخطوات
1
3 min
94
مرحلة التمسخ األوليDenaturation1
sec30
94
مرحلة التمسخ Denaturation
30
1min
53
مرحلة ارتباط البادئ Annealing
1min
72
مرحلة االستطالة Extension
1
7 min
72
مرحلة االستطالة النهائيةExtension final
 -3رحالن الكهربائيGel Electrophoresis
حللت نتائج الـ  PCRبتقانة الترحيل الكهربائي األفقي على هالمة اآلغاروز بتركيز %1.5غ ضمن محلول وقائي
) ،TBE (Tris- acetate- EDTA bufferفبعد حل اآلغاروز بمحلول منظم الـ TBEوذوبان اآلغاروز بالتسخينُ ،برد حتى
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ً ُ

الدرجة  °50تقريبا وأضيف له  5ميكرولتر من صبغة بروميد االثيديوم )(Ethidium bromide (EtBrتركيز 0.5

ميكروغرام/مل)
ثم ُ
صب ضمن قالب صب اآلغاروز والذي وضع فيه املشط الخاص لتشكيل الحفر داخل هالم اآلغاروز،
ُرفع املشط بعد تصلب الهالم ووضعه ضمن حوض الرحالن الحاوي على املحلول املنظم الترحيل .تم تحميل 5
ميكرولتر من ناتج تفاعل الـ  PCRلكل عينة في حفرة اآلغاروز ،وضع في الحفرة األولى  5ميكرولتر من املؤشر الجزيئي
 (M) Marker DNA 100- 3000 bpصنع شركة  ،GeneDirexواستخدام املاء املقطر كشاهد سلبي ،ثم تم تشغيل جهاز
ً
الرحالن الكهربائي بتوتر  80فولت ملدة ساعة ) (Remiger et al., 1996; Barbosa et al., 2016أخيرا تم قراءة النتائج
بتصوير الهالمة بجهاز باعث األشعة فوق البنفسجية.

 -3النتائج ومناقشتها.
نتائج الفعالية املضادة لعزالت بكتريا  L.plantarumتجاه بكتريا الليستريا املستوحدة:
بينت نتائج اختبار الفعالية لـ  6عزالت تابعة للنوع  L.plantarumضد جراثيم الليسيتريا املستوحدة،
وباستخدام وسط MRSبطريقة االنتشار في االكار ،Agar Well Diffusionأن ثالث عزالت فقط أبدت فعالية ضد
الليستريا املستوحدة شكل ( ،)1وذلك من خالل ظهور مناطق تثبيط حول الحفر املختبرة ،واختلفت أقطارها من عزلة
تعط أية فعالية جدول ()7
ألخرى ،في حين أن العزالت الثالث املتبقية لم ِ

الشكل  :1الفعالية املضادة للعزلة Lb35تجاه الليستريا املستوحدة
جدول ( )7متوسط أقطار مناطق التثبيط للعزالت املدروسة ضد الليستريا املستوحدة
قطا يالة التثبيط
قطا يالة التثبيط
رق العزلة
مصدر العزلة
مصدر العزلة رق العزلة
)(mm
)(mm
22
Lb35
لبن
0
Lb22
مخلل خيار
26
Lb45
لبن
0
Lb62
مخلل لفت
0
Lb72
لبن
26
Lb55
مخلل لفت
تعود فعالية جراثيم العصيات اللبنية إلى إفراز نواتج استقالبية مثل األحماض العضوية (حمض اللبن،
حمض الخل) واملاء األكسجيني والبكتريوسينات ،) (et al., 2015 Haghshenasبما أن شروط التجربة كانت ضمن تركيز
ً
حد ما في
منخفض من الجلوكوز مما أدى إلى خفض إنتاج حمض اللبن ،وأيضا إن ضبط  pHالوسط قد يساعد إلى ٍ
منع التأثيرات املضادة لألحماض العضوية ) (Hwanhlem et al., 2017وعلى اعتبار أن التحضين كان ضمن شروط
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الهوائية مما ساعد في التقليل من إنتاج املاء األكسجيني ) (Niederhäusern et al., 2020; Morae et al., 2010بالتالي
ً
يمكن القول أن الفعالية التضادية للعزالت املختبرة غالبا ناتجة عن إفرازها البكتريوسينات ،ويتوافق ذلك مع العديد
من الدراسات التي بينت فعالية البكتريوسينات العصيات اللبنية ضد الليستريا املستوحدة ،ففي دراسة دراسة
إيرانية أظهرت فعالية بكتريوسينات بكتريا L. plantarumاملعزول من منتجات األلبان ()Haghshenas et al., 2015
ودراسة للباحث عام 2018لبكتريوسين الساللة(Botthoulath et ،Lactobacillus plantarum subsp. plantarum SKI19
)al., 2018
نتائج الكشف عن بعض مورثات البكتريوسينات باستخدام تفاعل الـ PCR
بينت نتائج تفاعل الـ  PCRباستخدام البادئتين للمورثة  plnEFاملطبقة على الـ  DNAاملستخلص من بكتريا
 L.plantarumأن الثالث عزالت كانت حاوية على املورثة  plnEFبنسبة  ،%100وأظهرت نتائج الرحالن الكهربائي أن
حجم القطعة املضخمة كان  579زوج قاعدي الشكل ) (2وهذا يتفق مع الدراسة )(Azizi et al., 2017

الشكل ( :)2نتائج الاحالن الكهابائي ملنتجات الـ PCR
ظهور املورثة plnEFفي العزالت )(Lb35- Lb45- Lb55
حيث  Mعالم  ،100شاهد سلبي :ماء ثنائي التقطير
أظهرت نتائج الـ  PCRباستخدام البادئتين املطبقتين على  DNAالعزالت  L.plantarumامتالك ثالث عزالت
ملورثة  plnAبنسبة  100%يوضح الشكل ( )3ظهور منتج الـ  PCRللمورثة  plnAفي العزالت () Lb35، Lb 45،Lb55
بحجم  516زوج قاعدي لدى مقارنته مع املؤشر الجزيئي وهذا يتفق مع الدراسة )(Azizi et al., 2017
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الشكل ( :)3نتائج الاحالن الكهابائي ملنتجات الـ PCR
ظهور املورثة  plnAبحجم 516 bpفي العزالت ))Lb35- Lb45- Lb55
حيث Mعالم  ،100شاهد سلبي :ماء ثنائي التقطير
وباستخدام البادئتين) ) plnA5p،S7في تفاعل الـ  PCRللكشف عن مورثة البكتريوسين  plnA5p/S7ذات
الطول  450زوج قاعدي ،فقد أظهرت نتائج الرحالن الكهربائي وجود هذه املورثة في العزالت الثالث بنسبة ،%100
وهذا يتفق مع ()Remiger et al., 1996

الشكل ( :)4نتائج الاحالن الكهابائي ملنتجات الـ PCR
ظهور املورثة  plnA5p/S7بحجم  450 bpفي العزالت ))Lb35- Lb45- Lb55
حيث Mعالم  ،100شاهد سلبي :ماء ثنائي التقطير
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن وجود املورثات الثالث ( ) plnA5p/S7، plnEF،plnAفي الثالث عزالت للنوع
 L.plantarumوهي العزالت ) (Lb35- Lb45- Lb55التي أبدت فعالية تضادية (منتجة للبكتريوسين) ضد الليستريا
املستوحدة ،وتوص ي الدراسة باستخالص البكتريوسينات في العزالت التي أبدت فعالية ضد جراثيم الليستريا
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ً
ً
املستوحدة والتي أعطت إيجابية لوجود املورثات املسؤولة عن إنتاج البكتريوسينات وتنقيتها كليا أو جزئيا مع محاولة
.توصيف البكتريوسين املنتج ودراسة خصائصها الفيزيائية والكيميائية إلمكانية استخدامها في الحفظ الحيوي
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