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"مقاله پژوهشی"
بهبود شاخصهای ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی ( Cyprinus

پریا هوشمند ،*1روح ا ..شیخ ویسی ،1حبیب ا ..سنچولی ،2وحید زمانی ،3سپیده غنی ،2سید علی اکبر هدایتی
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 .0گروه تولید و ب هره برداری آبزیان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 . 2گروه تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .3گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

تاریخ دریافت0311/3/01 :

تاریخ پذیرش0311/8/01 :
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 )carpioدر مواجهه با نانو ذره آهن با استفاده از مکمل غذایی مالس

چکیده

باعث کاهش عملکرد ایمنی ماهیان میشود .از این رو ،استفاده از محرکهای ایمنی نظیر مالس بسیار ضروری بهنظر میرسد .در این تحقیق،
تعداد  251قطعه بچهماهی کپور معمولی بهمدت  02روز در چهار دسته :جیره فاقد مالس (تیمار  ،)0جیره حاوی  1/5درصد مالس (تیمار ،)2
جیره حاوی  0درصد مالس (تیمار  )3و جیره حاوی  2درصد مالس (تیمار  )0تقسیم شدند .سپس به هرکدام از گروهها  51درصد غلظت
کشنده نانو آهن بهمدت چهارده روز اضافه شد .شاخصهای مختلف از جمله  :پروتئین محلول ،فسفاتاز قلیایی ،لیزوزیم و ایمونوگلوبولین
( )IgMدر موکوس اندازهگیری شد .نتایج تجزیهوتحلیل آماری دادهها نشان داد که در مجموع تیمارهای آزمایشی بر شاخصهای ایمنی
موکوس تأثیر معنیداری داشت ( .)P<1/15بهطوریکه میزان این شاخصها در تیمارهای تغذیه شده با مالس با افزایش غلظت مالس افزایش
یافت .در تیمار در معرض نانو آهن و در تیمارهای ترکیب نانو آهن و مالس نیز میزان این شاخصها بهطور معنیداری افزایش یافت .نتیجه کلی

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.4.5

وجود آالیندههای نوظهور نانوذرات در آب باعث پاسخ استرس در ماهی میشود که نهایتاً بر وضعیت فیزیولوژیک ماهیان اثرگذار بوده و

این تحقیق نشان داد که مالس ،نانوذره آهن و ترکیب مالس و آهن باعث افزایش شاخصهای ایمنی موکوس میشود.
کلمات کلیدی  :بهبود مقاومت ،آبزی ،نانو ذرات فلزی ،مالس
] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.117
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این طریق میتوانند قابلیت دسترسی زیستی را افزایش

در سالهای اخیر ،نانوتکنولوژی تبدیل به یکی از

دهند .این مسئله ممکن است منجر به تأثیرات سمی و

مهمترین و مهیجترین حوزههای رو به پیشرفت در

پاسخهای التهابی در مغز و تخریب سیستم عصبی

فیزیک ،شیمی ،علوم مهندسی و زیستشناسی شده

مرکزی شود (.)Chang et al., 2012

نوری ،شیمیایی ،فوتوالکتروشیمیایی و الکتریکی ،مورد

استخوانی

کپورماهیان

توجه دانشمندان هستند ( .)Gong et al., 2007با توجه

( )Cyprinidaeاست و در تمام حوضههای آبریز ایران

به نوظهور بودن فناوری نانو هنوز از خطرات احتمالی

پراکنش دارد و یکی از مهمترین ماهیان پرورشی و

این ذرات برای محیط زیست ارزیابی دقیقی صورت

تجاری در دنیا و ایران محسوب میگردد.

و

متعلق

به

خانواده

حاضر ،نگرانی زیادی پیرامون آلودگی موجودات زنده

کارایی تغذیه نقش دارند ،صورت گرفته است .از جمله

به خصوص آبزیان با آنها وجود دارد .نانو ذرات می-

ترکیباتی که به عنوان مکمل غذایی مطرح میباشند،

توانند از جداره رگهای خونی و همچنین جفت عبور

میتوان به پروبیوتیکها ،نوکلئوتیدها ،مالس و  ...اشاره

کنند .در نتیجه ،بهراحتی میتوانند با ملکولهای مستقر

کرد .در طی سالهای گذشته ،استفاده از مکملهای

بر روی سطح یا داخل سلولها تعامل داشته باشند .این

غذایی (پروبیوتیک و سایر افزودنیها) که در باال بردن

مسئله باعث میشود سالمتی موجودات زنده تحت تاثیر

ایمنی مصرفکنندگان نقش اساسی داشتهاند ،افزایش

قرار گیرد .ویژگیهای نانو ذرات مانند انحاللپذیری،

یافته است .بهطوری که ،اثرات مثبت و فراوان این مواد

تحرک بسیار زیاد در بدن انسان و توانایی نفوذ به غشاء

در انواع جانداران ثابت شده است .مالس چغندر قند

سلولی سبب شده مقیاس نانو بیش از مقیاسهای دیگر

( )beet molassesیک شیرین کننده است که به عنوان

مورد توجه قرار گیرد .با توجه به خصوصیات منحصر به

یک محصول جانبی از فرایند ساخت قند تشکیل می-

فرد فیزیکی و شیمیایی نانوذرات ممکن است نوع

شود .مالس انواع مختلفی دارد که نوع Black strap

سمیت آنها با موادی که از نظر ساختمان شیمیایی با

معمولترین شکل مالس است و شامل بسیاری از

آنها یکسان اما اندازه متفاوت دارند ،فرق داشته باشد.

ویتامینها و مواد معدنی میباشد .مالس چغندر قند به

حتی امکان دارد که نانو ذرهها سمیت بیشتری در

عنوان یک منبع غنی از ساکاروز است ( Soder et al.,

مقایسه با ذرات بزرگتر ایجاد کنند .نانوذرات اکسید

 .)2010مالس چغندر قند به عنوان یک محصول خوش

فلزی میتوانند وارد رگها و بافتهای مغز شوند و از

طعم و سرشار از انرژی برای نشخوارکنندگان است که

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.4.5

هستند و در فرآیند تکامل وجود نداشتهاند ،در حال

مکملهای غذایی که در باال بردن ایمنی موجود و

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.117

نگرفته است .ازآنجا که نانوذرات مصنوعی تولید بشر

در سالهای اخیر ،تحقیقات فراوانی روی ترکیبات و
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است .ذرات نانو به خاطر خصوصیتهای غیر معمول

کپور معمولی ( )Cyprinus carpioاز ردهی ماهیان

در ایران تولید این محصول  081هزار تن در سال است

و تغذیهای ماهی میباشد ( .)Esteban, 2012در

( .)Moosavi-Nasab et al., 2007همچنین بهبود در

تحقیقی بیگی در سال  0311تاثیر سطوح مختلف مالس

عملکرد دستگاه گوارش در قابلیت هضم مواد آلی با

چغندر بر برخی شاخص های ایمنی موکوس ،رشد و

جایگزینی مالس به جای جو در جیره غذایی گاو

بقا در ماهی کپور معمولی پرداخت و دریافت که

گزارش داده شده است ( .)Huhtanen, 1998بتائین

مالس باعث بهبود شاخصهای رشد و ایمنی ماهی می-

یکی از ترکیبات چغندر است که به عنوان یک

گردد .ترکیبات اصلی مالس چغندر شاما چهار دسته:

محصول جانبی در طی تولید قند تولید میشود .بتائین

قندها (گلوگز و ساکاروز) ،آمینواسیدها (بتائین،

در سوخت و ساز چربی از طریق نقش آن در سنتز

پیروگلوتامیک اسید ،گلوتامین ،آسپاراژین ،ایزولوسین،

فسفاتیدیل کولین و در اکسیداسیون اسیدهای چرب

تیروزین ،آالنین ،لوسین ،والین ،سرین ،لیزین،گالیسین،

کاربرد دارد ( .)Diane et al., 2003وجود موکوس بر

آرژنین ،فنیلآالنین ،ترئونین) ،اسیدهای آلی (اسید

پوست و آبشش ماهی جهت حفاظت از ساختار آبشش

الکتیک ،اسید استیک ،فرمیک اسید ،اسید مالیک،

و برخی وظایف مهم آن حیاتی است (علیزاده رودپشتی

اسید سیتریک) و مواد معدنی (پتاسیم ،سدیم ،فسفر،

و همکاران .)0311 ،موکوس از طریق اتصال گروههای

کلسیم) است (بیگی.)0311 ،

اسیدسیالیک با بار منفی به کاتیونهای مضر فلزات،

لذا با توجه به جنبههای روز افزون کاربرد نانوذرات

قادر به کاهش سمیت فلزات و نانوفلزات میباشد.

و ورود آن به اکوسیستمهای آبی به عنوان آالینده

ترشح میشود که از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر
است .باوجود آنکه موکوس بهطور کارآمدی قادر به
باند شدن به فلزات و کاهش سمیت آنها میباشد ،از
سوی دیگر میتواند منجر به تجمع فلزات در بخشهای

ماهی کپور معمولی پرداخته شد و این فرضیه که
احتمال کاهش اثرات نانوذرات با مکمل مالس وجود
دارد ،نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها

 .)Fergosen, 2006موکوس پوست شامل شاخصهای

سازگاری 02 ،روز تغذیه با مالس00،روز در معرض

ایمنی ذاتی مانند مکملها ،لیزوزیم ،ایمونوگلوبولینها،

نانو ذرات آهن) در محل مرکز تحقیقات آبزیپروری

پروتئاز و لکتینها است .کیفیت و کمیت ترکیبات

شهید ناصر فضلی برآبادی گروه شیالت دانشگاه علوم

موکوس گونههای مختلف ماهی متفاوت بوده و متأثر

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .ابتدا تعداد

از فاکتورهای تنشزا در قبل یا در زمان نمونهبرداری

 251قطعه بچه ماهی کپور معمولی با محدوده وزنی

موکوس است فعالیت ضد باکتریایی و ایمونولوژیکی

حدود  21گرم از مراکز تکثیر و پرورش بخش

موکوس پوست ماهی تحت تأثیر وضعیت فیزیولوژیکی

خصوصی تهیه گردید .بعد از ضدعفونی و آمادهسازی

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.117

اصلی بدن ماهی مانند آبشش شود ( Speare and

این تحقیق به مدت  13روز (یک هفته برای

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.4.5

عالوه بر این موکوس در رویارویی با فلزات سریعاً

نوظهور ،در تحقیق حاضر به تعیین اثرات نانو آهن بر
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سازگارشدن با محیط آزمایش به مدت یک هفته در

های مختلف از جمله  :پروتئین محلول ،فسفاتاز قلیایی،

داخل مخازن پرورشی نگهداری شدند .بعد از گذشت

لیزوزیم و ایمونوگلوبولین در موکوس اندازهگیری شد.

یک هفته از دوره سازگاری ،آزمایش در قالب  0تیمار

اندازهگیری فعالیت آنزیم لیزوزیم موکوس پوست به

و هر تیمار با  3تکرار شامل :جیره فاقد مالس (تیمار ،)0

روش کدورتسنجی و با استفاده از دستگاه

جیره حاوی  1/5درصد مالس (تیمار  ،)2جیره حاوی 0

اسپکتروفتومتر انجام شد .برای تعیین سطح فعالیت

درصد مالس (تیمار )3و جیره حاوی  2درصد مالس

آنزیم فسفاتاز قلیایی از کیت مخصوص سنجش فعالیت

(تیمار  )0انجام شد (بیگی .)0311 ،ماهیها روزانه به

آنزیم فسفاتاز قلیایی (شرکت پارس آزمون) و با

میزان  3درصد وزن بدن و دو بار در روز با جیرههای

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج 015

آزمایشی تغذیه شدند .بعد از گذشت  02روز و 96h

نانومتر و دمای  31درجه سانتیگراد استفاده شد .برای

 LC50بر طبق منابع موجود نانو آهن ،بچهماهیان در

اندازهگیری پروتئین محلول از معرف رنگی فولین فنول

مجاورت  51درصد غلظت کشنده نانوذرات آهن به

سیوکالتیو استفاده گردید ( Subramanian et al.,

مدت  00روز قرار گرفتند (هدایتی و همکاران.)0312 ،

 .)2007جهت اندازهگیری ایمونوگلوبولین کل از

در پایان آزمایش و بعد از طی دوره  13روز ،از هر

روش  )0113( Siwickiاستفاده شد (اکبری و

تیمار  5نمونه ماهی موکوس گرفته شد .موکوس

همکاران .)0011 ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از

پوست ماهیها براساس روش  Subramanianو

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون چند دامنه

همکاران ( )2111جمع آوری شد .از هر مخزن 5

دانکن انجام شد .تجزیهوتحلیل آماری با استفاده از

قطعه ماهی به صورت تصادفی نمونه برداری و پس از

نرمافزار  SPSSنسخه  21در سطح معنیداری 1/15

بیهوشی با  0111میلی گرم در لیتر پودر گل میخک،

انجام شد .نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار

به صورت انفرادی درون کیسه های پلی اتیلنی (زیپ

بیان گردید.

پالست) حاوی  2میلی لیتر سدیم کلرید 51

نمونه برداری غذادهی نشدند .پس از  3دقیقه ماهیان

بررسی تجزیهوتحلیل آماری دادهها نشان داد که در

از کیسه ها خارج و موکوس جمع آوری شده به

مجموع تیمارهای آزمایشی بر میزان پروتئین محلول

لوله های سانتریفیوژ استریل  05میلی لیتری منتقل و با

موکوس تاثیر معنیداری داشت ( ،)P<1/15بهطوری-

دور  0511 × gبه مدت  01دقیقه در دمای  0درجه

که میزان پروتئین محلول موکوس در اثر تیمارهای

سانتی گراد سانتریفیوژ شدند و مایع رویی به

تغذیه شده با مالس با گروه شاهد معنیدار نبود ولی

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.117

میلی موالر قرار گرفت .ماهیان از  20ساعت قبل از

نتایج
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ماهیان به آکواریومهای آزمایشگاه منتقل شدند .برای

درجه سانتی گراد نگهداری شدند و سپس شاخص-

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.4.5

آکواریومها ،آبگیری آنها صورت گرفت .سپس

میکروتیوپ های  0/5سی سی منتقل و در فریزر -21
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میزان این شاخص در تیمار در معرض نانو آهن و در

نتایج در این تحقیق نشان داد که تیمارهای آزمایشی بر

تیمارهای ترکیب نانو آهن و مالس بهطور معنیداری

میزان لیزوزیم موکوس تاثیر معنیداری داشت

افزایش یافت (شکل.)0

( ،)P<1/15بهطوریکه میزان لیزوزیم موکوس در اثر
تیمارهای تغذیه شده با مالس ،در تیمار در معرض نانو
آهن و در تیمارهای ترکیب نانو آهن و مالس نیز میزان

a
ab

b

c
d

شکل  .0میزان پروتئین محلول موکوس ماهی کپور معمولی در
تیمارهای مختلف آزمایشی.

نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی بر میزان

)(unit/mg pro

e

de

e
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این شاخص بطور معنیداری افزایش یافت (شکل.)3

ایمونوگلوبولین موکوس تاثیر معنیداری داشت
( .)P<1/15میزان ایمونوگلوبولین موکوس در اثر

مختلف آزمایشی.

آهن و در تیمارهای ترکیب نانو آهن و مالس میزان

تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که تیمارهای آزمایشی

این شاخص بهطور معنیداری افزایش یافت (شکل.)2

بر میزان فسفاتاز قلیایی( )ALPموکوس تاثیر معنی-
داری داشت ( ،)P<1/15بهطوریکه میزان فسفاتاز
قلیایی( )ALPموکوس در اثر تیمارهای تغذیه شده با
مالس ،در تیمار در معرض نانو آهن و در تیمارهای
ترکیب نانو آهن و مالس نیز میزان این شاخص بطور

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.4.5

تیمارهای تغذیه شده با مالس ،در تیمار در معرض نانو

شکل  .3میزان لیزوزیم موکوس ماهی کپور معمولی در تیمارهای

معنیداری افزایش یافت (شکل.)0

تیمارهای مختلف آزمایش.

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.117

شکل  .2میزان ایمونوگلوبولین موکوس ماهی کپور معمولی در
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آنزیم فسفاتاز قلیایی به دلیل دارا بودن فعالیت
هیدرولیتیکی در موکوس بهعنوان یک عامل
ضدباکتریایی عمل میکند و مقدار آن در شرایطی
مانند مراحل اولیه بهبود زخمها ،شرایط تنشزا به دلیل
نقش حفاظتی در برابر عوامل بیماریزا ( Palaksha et

( )Roosta et al., 2014افزایش مییابد .در این تحقیق
شکل  .0میزان فسفاتاز قلیایی ( )ALPموکوس ماهی کپور
معمولی در تیمارهای مختلف آزمایشی.

بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمارهای آزمایشی
بر میزان لیزوزیم موکوس تاثیر معنیداری داشت .به-
طوریکه ،میزان لیزوزیم موکوس در اثر تیمارهای
تغذیه شده با مالس با افزایش غلظت مالس ،میزان این

معرض نانو آهن و در تیمارهای ترکیب نانو آهن و
مالس نیز میزان این شاخص بطور معنیداری افزایش
یافت .نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضر مشابه با نتایج
سایر محققان میباشد .بهطور مثال ،میزان آنزیم لیزوزیم
در ماهی قرمز تغذیه شده با گاالکتوالیگوساکارید
افزایش یافته است ( Kolangi Miandare et al.,

 .)2016همچنین در مطالعه دیگری قارچ خوراکی
بهعنوان محرک ایمنی موجب فعالیت آنزیم لیزوریم

سطوح لیزوزیم موکوس مؤید افزایش سطح ایمنی در
بچهماهیان تغذیه شده با مکملهای غذایی میباشد.

غلظت مالس ،میزان این شاخص نیز بهطور معنیداری
افزایش یافت ،در تیمار در معرض نانو آهن و در
تیمارهای ترکیب نانو آهن و مالس نیز میزان این
شاخص بهطور معنیداری افزایش یافت .فعالیت آنزیم
فسفاتاز قلیایی شاخص بالقوه استرس است که در
موکوس پوست سالمون آتالنتیک به اثبات رسیده است
( .)Ross et al., 2000موکوس کپور معمولی بیشترین
سطوح فسفاتاز قلیایی را دارد که بهعلت زیستگاه این
ماهی در آبهای کم عمق و نزدیک بستر و تحت
شرایط گل آلود است و حضور این آنزیم در جهت
افزایش مقاومت سیستم ایمنی ذاتی این ماهی میباشد
( .)Subramanian et al., 2007افزودن مخمر
ساکارومایسس سروزیه به جیره غذایی Puntigrus

 tetrazonaو  ،Oncorhynchus mykissتفاوت معنی-
داری را در فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی نسبت به گروه
شاهد نشان داد ).(Sheikhzadeh et al., 2012
 Hoseinifarو همکاران ( ،)2105اثر باکتری
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس را روی موکوس پوست در
جیره غذایی  Xiphophorus helleriبررسی و بیان

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.117

شده است ( .)Harikrishnan et al., 2012افزایش

موکوس در اثر تیمارهای تغذیه شده با مالس با افزایش

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.4.5

شاخص نیز بطور معنیداری افزایش یافت ،در تیمار در

نتایج نشان داد که میزان فسفاتاز قلیایی ()ALP

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03
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کردند که سبب افزایش معنیدار در میزان فسفاتاز

تیمارهای ترکیب نانو آهن و مالس بطور معنیداری

قلیایی میشود .نتایج مطالعه حاضر با نتایج این

افزایش یافت.

افزایش فعالیت این آنزیم میتواند به علت پاسخ ایمنی

تولید میشود ( .)Esteban, 2012در این تحقیق میزان

موکوس پوست تحریک شده باشد ( Sheikhzadeh et

ایمونوگلوبولین موکوس در اثر تیمارهای تغذیه شده با

 .)al., 2012مطالعات نشان دادند که استفاده از

مالس با افزایش غلظت مالس ،میزان این شاخص نیز

پروبیوتیکها در رژیم غذایی ماهی تیالپیای نیل

بطور معنیداری افزایش یافت ،در تیمار در معرض نانو

( )Oreocheromis niloticusمنجر به افزایش فعالیت

آهن و در تیمارهای ترکیب نانو آهن و مالس نیز میزان

آنزیم فسفاتاز قلیایی میگردد .در نتیجه میتوانند باعث

این شاخص بطور معنیداری افزایش یافت .این افزایش

تحریک ،توسعه و رشد پرزهای رودهای شوند .افزایش

ایمونوگلوبولین توسط محققین دیگر که در جیره ماهی

این پرزها منجر به جذب بیشتر کربوهیدراتها و لپیدها

از محرکهای ایمنی مانند قارچ و باکتریها استفاده

و درنتیجه ،افزایش بیشتر وزن میشوند ( Lara-Flores,

کردهاند ،مطابقت دارد که عبارتند از استفاده عصاره

 .)2011با این وجود ،این مطلب که مکملهای غذایی

قارچ  Lentinula edodesدر جیره قزلآال ( Baba et

با چه مکانیسمی موجب افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز

 )al., 2015و بتاگلوکان مستخرج از مخمر

قلیایی موکوس پوست میشوند مشخص نیست و

ساکارومایسس سرویزیه در جیره ماهی

نیازمند مطالعات بیشتر میباشد.

 )Gazman et al., 2014( aurataکه موجب افزایش

افزایش پروتئین محلول موکوس تحت تأثیر محرک-

این پارامتر شدند .براساس مطالعات محققین عوامل

های ایمنی ازجمله مخمر ساکارومایسس سرویزیه

محیطی (فصل ،شوری ،درجه حرارت ،تراکم) ،عوامل

( ،)Sheikhzadeh et al., 2012محرک ایمنی

فیزیولوژیکی (گونه ماهی ،سن ،جنس ،وضعیت تغذیه-

کازئی

ای) ،زمان نمونهبرداری ،چگونگی تهیه نمونه ،دقت و

( )Hernandez et al., 2010به ترتیب در موکوس

حساسیت روشهای اندازهگیری میتوانند بر فعالیت

ماهی قزلآالی رنگینکمان Puntigrus tetrazona ،و

پارامترهای موکوس تأثیرگذار باشند و تفاوت در نتایج

 Periophthalmus gracilisگزارش شده است .که

تحقیقات صورت گرفته را سبب شود ( Verdegerm,

مطابق نتایج تحقیق حاضر میباشد .در این تحقیق میزان

 .)1997نتیجهگیری کلی این تحقیق نشان داد که

پروتئین محلول موکوس در اثر تیمارهای تغذیه شده با

مالس ،نانوذره آهن و ترکیب مالس و آهن باعث

مالس با افزایش غلظت مالس ،میزان این شاخص نیز

افزایش شاخصهای ایمنی موکوس شده است.

میزان این شاخص در تیمار در معرض نانو آهن و در

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.117

افزایش یافت ،ولی با گروه شاهد معنیدار نبود .ولی

Sparus
] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.4.5

ارگوسانپروبیوتیک

الکتوباسیلوس
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پژوهشها مطابقت دارد .همچنین بیان شده است که

ایمونوگلوبولینهای ترشحی عمدتاَ توسط پالسماسل

[ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.117 ]
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