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طور معمول به طیمح نیاست که در ا ایشمانیلازجمله  هایکروارگانیسمم یرکشت جهت تکث یعهای مایطترین محاز پرمصرف یکی ،1640RPMI محیط :زمینۀ مطالعه

 شود.ها استفاده میو هورمون ابیها، عناصر کمیمغذ زیهای رشد مانند ربه دلیل داشتن فاکتور (FCS)گوساله یا  ((FBS یگاو نیدرصد سرم جن 10-30از 

های در سال نپرورش شترمرغ و شتر در کشورما خیرا رواج نیزمناسب و  یگزینجا یبه معرف یژهو توجه و یهای تجارسرم یهایی مانند گرانتوجه به محدودیت با: هدف

های یگوتدو سرم را بر رشد پروماست یم تا تأثیربر آن شد ،یتجارجنین گاوی مشابه با سرم رشد عوامل  حاوی یواناتحین های ابه سرم یابیامکان دستهمچنین و  یراخ

 .یمکن یبررس RPMI 1640 یطدر مح FBS بادر مقایسه  لیشمانیا ماژورو  لیشمانیا تروپیکا

هر سه سرم  5/2-30های مختلف ، در حضور درصد1640RPMIیط در مح لیشمانیا تروپیکاو  لیشمانیا ماژورلیتر از یک میلیون پروماستیگوت در میلی: کارروش

 .یز شدندو آنال یسهمقاهای مختلف تا روز چهاردهم، شمارش، کشت داده شدند و پس از آن، در روز

دو  درصد 5کشت با کمتر از های محیطپس از کشت مشاهده شد. در  7و تا روز  FBSهای حضور تمام درصد در یشمانیالهر دو گونه  بیشترین میزان تکثیر :نتایج

 10صورت استفاده از سرم با غلظت  درکاسته شد. گونه انگل  ، از رشد هر دوهاسرمیش میزان این با افزا اما هبودمطلوب  لیشمانیارشد دو گونه و شتر نیز شترمرغ سرم 

 حضور سرم شتر مشاهده شد. در ،انگلدو گونه یر پروماستیگوت تکث، بیشترین FBSاز ، پس درصد

هر دو  تکشدر محیط  FBS یگزینبه عنوان جا، تنها سرم شتر درصد 10و برای های شترمرغ و شتر سرمهر یک از ، و کمتر 5های درصد در: نهایی گیرینتیجه

 .باشدمیینه گزین همچنان بهتر FBS،15های بیش از ، در حالی که در صورت نیاز به درصدشودمیپیشنهاد هفته  یککمتر از  یونانکوباسو لیشمانیا گونه 

 1640RPMI ،ایشمانیلشتر، سرم  ،شترمرغجنین گاوی، سرم سرم  :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیکرمان، کرمان، ا یدانشگاه علوم پزشک د،یداتیه یماریب قاتیمرکز تحق ،علی افگار: مسئول سندهینو
 Aliafgar1352@Gmail.com : یکیپست الکترون

 

مقدمه
های با گونه یداخل سلول یااختهیتک ،یشمانیوزلیماری عامل ب یشمانیال

در انتقال ی گونه پشه خاک 30و  یشمانیالگونه  22متعدد است. حدود 

یوع ش یزانداشته و منی انتشار جها یماریب یننقش دارند. ا یشمانیوزل

مورد  یلیونم 5/0بروز  یزانم. (1) شودزده می ینتخم یلیونم 12آن 

مورد ساالنه  یلیونم 2تا  5/1حداقل  ی واحشائیشمانیوز ل یدر سال برا

 .(1،2شود )ورد میآبر یجلدیشمانیوزل یبرا

بشمار جلدی و احشایی  یماریب یکاز مناطق اندم یزن یرانا

 .(3وجود دارند ) در کشور یجلدیشمانیوز کانون لین و چندرود یم
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یل و تحل یهتجز ،یزوانزیما یالگو ی، بررسیزااالمانند  یمختلفهای روش

مطالعات در انجام یم و نیز مستقغیر فلورسانسیمنوا میکس وپروتئو

 یماریزاییب یبررسو یوشیمیایی ب ،یشناسیمنیمختلف ا هاییطهح

 هیژبه ویشگاه آزما یطبه کشت در شرا یشمانیا،لها ازجمله یکروارگانیسمم

 .(1،4،5) باشندوابسته می یعهای کشت مادر محیط

 یدو فاز محیطانگل، اولیه این شت ک یمعمول براهای حیطم

Novy-Nicolle MacNeal (NNN)   یتک فازهای محیطیا و است 

، Roswell Park Memorial Institute(1640RPMI) چون مایع

 Dulbecco's Modified Eagle ای( و (Schneider دریاشنا

Medium (DMEM) کشت انبوه  یبراباشند که می

 یکی، 1640RPMI .(1،6) شودمیاستفاده  یشمانیالهای یگوتپروماست

طور و به بوده یشمانیالهای کشت حیطترین مو پرمصرف ینتراز معمول

 Fetal Bovineگاو  ینسرم جن درصد 10-30های معمول از غلظت

Serum (FBS)  گوساله یاFetal Calf Serum (FCS)  عنوان ه ب

لول در آب، عناصر مح ییرشد، مواد غذاغنی های فاکتورحاوی مکمل 

با توجه به زمان . (1) شودها استفاده میها و پروتئاز، هورمونیابکم

کشت پس از  حیطمبایستی ها، حیطمین در ا یگوترشد کوتاه پروماست

ها سرم ینا یهکه تهی در حالتعویض شود روز،  5 یال 3هر  کثرحدا

در روند انجام  یهایمحدودیت مسئله ینا ،رو یناست، از ا ینهپرهز

مانند عدم رشد  یمشکالت یگاه ین. همچننمایدمی یجادامطالعات 

لذا استفاده از ، (7) شودمشاهده می ،یهای تجارمتعاقب استفاده از سرم

و در دسترس به شدت  یمتو ارزان ق یگزینهای کشت جایطمح

 FCS یترساالنه پانصد هزار ل ،یهای تجارشوند. شرکتاحساس می

گاو بدست  یلیونم یک نینحجم از سرم از ج ینکنند که امی یدتول

 .(8،9) دیآمی

 یافتن یزو ن ییراتتغ یجادا یبرا یادیهای زکه تالش سالهاست

ها صورت گرفته است، یطمح ینا یضرور یباتمناسب ترکهای ینجانش

به  یقلب-یعصاره مغز یحاو یولوژیباکتر یهای غنیطمح برای مثال

یک برای رشد بهتر فول یدو اس ینپرولو یا  NNN یطمح یععنوان فاز ما

 یهاینمودن مکمل یگزینجا ینهمچن. (6)انگل پیشنهاد شده است 

اسب، خوک،  ،های مرغ، انسانسرم ن،انساو  گوسفند، موش مانند ادرار

)پالسما،  ی انسانهای خونفراورده یرو سا سگ ، شتر،گوسفند، بز، گاو

 نیوتیک،ام یعما، داخل چشم گاو یعما ،(مینپالکت و آلبو یزاتل

 یلنارگ یرو ش یداتیده تیسک یعو بز، زرده تخم مرغ، ما یشگاوم،گاویرش

آنجا که  از .(1،10-22اند )نشان دادهی مختلف یجنتاالبته شده و یش آزما

 ینرواج دارد و سرم ا پرورش شترمرغ و شتر در کشور یرهای اخدر سال

و در  یدهنده، از دو جنبه اقتصادیل تشکیبات از نظر ترک یواناتح

سرم یگزین جا الزم جهت استفاده به عنوان یدسترس بودن از غنا

 حاضر مطالعهدر  (. لذا23-25برخوردار است ) گوساله، ین گاوی یاجن

همین با تجاری اوی گ ینسرم جنغنی شده با  1640RPMI طیمح

رشد  یهای شترمرغ و شتر، براشده با سرم یغنکشت  یطمح

 یسهمقابررسی و  لیشمانیا تروپیکاو  لیشمانیا ماژورهای یگوتپروماست

 .شدند

 کارمواد و روش 

 Biosera از شرکت یگوساله تجار ینجن سرمها: تهیه سرم

خون  ،شترمرغ و شترهای سرم یههت . در حالی که برایشد یداریخر

 ضد انعقاد یهای دارادر لولهحیوانات در شرایط استریل  یدیور

EDTA  یقهدق 15و به مدت دور در دقیقه  450دور با و  یجمع آور 

 .شد یسرم، جمع آور ،ییرو یعمادند. سپس سانتریفیوژ ش

 56گرم )از حمام آب ، هافعال نمودن کمپلمان سرمیرغبرای 

ها و یبه منظور حذف باکتردقیقه( و  30گراد به مدت درجه سانتی

استفاده شد.  کرونیم 22 یلترفهای شتر و شترمرغ، از در سرمها قارچ

درجه  -20 فریزر در یبعدهای یشآزماها تا زمان در نهایت همه سرم

 .شدند ینگهدار سانتی گراد

و  لیشمانیا تروپیکاهای یگوتپروماست یهاول کشت

 ER/ 75های یهسو ازدر محیط کشت استاندارد:  لیشمانیا ماژور

MRHO/IR/  175/10و  لیشمانیا ماژور/MHOM/IR  لیشمانیا
 مطالعه حاضرمراحل  ماستاندارد در تماهای انگلبه عنوان  تروپیکا

 25های کشت ، ابتدا در فالسکهاآن یافتاستفاده شد. پس از باز

غنی شده با  1640RPMI شتیط کمح لیترمیلی 5 یحاولیتر میلی

 -یلینس یهای پنیوتیکب یآنتدرصد  1تجاری و  FBS درصد 15

درجه  24دار در  یخچالدر انکوباتور ه و شدکشت داده  یسیناسترپتوما

ها روزانه از نظر رشد پروماستیگوت گراد نگهداری شدند. فالسکسانتی

 ها بدست آید.بررسی شده تا کشت انبوه انگل

لیشمانیا و  لیشمانیا تروپیکا هایپروماستیگوت یمارت 

، ابتدا لیشمانیایه دو گونه از کشت اول پس: های مختلفبا سرم ماژور

انتقال  یلاسترلیتر میلی 15ها به فالکون از فالسک یکهر یات محتو

 یع. ماشد یفیوژسانتر یقهدق 15به مدت  دور در دقیقه 400داده شد و با 

 یمحلول بافر لیترمیلی 1شد و رسوب با  خارجهر لوله فالکون  ییرو

یمانده شسته شد تا ذرات باقدو بار  =2/7pHبا  یلاستر(  (PBSفسفات 

FBS زنده با های یگوتحذف شود. پس از آن تعداد پروماست یتجار
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ها با یگوتبقا پروماست میزان یابیشمارش شد. ارز استفاده از الم نئوبار

 .درصد انجام گرفت 1بلو  یپانترحیاتی استفاده از رنگ 

ز ا، شترمرغ و شتر FBS ی سه سرمحاوهای یکروتیوبسپس، م

دند. در شاتاق ذوب  یو در دما خارج شدهگراد سانتیدرجه  -20 زریفر

ثر ا یسهمقا یبرا ییتا 5گروه  3 یش،هر بار آزما یبرامطالعه حاضر 

 یاو  لیشمانیا تروپیکاهای هر یک از گونههای مختلف بر رشد سرم

بدین  .بار تکرار شد 3 یشهر آزماه و در نظر گرفته شد لیشمانیا ماژور

 5-7 حدود یتریلیلیم 25فالسک  5هر گروه ابتدا در  درترتیب که 

و سپس با  اضافه شد 1640RPMI یهکشت پایط مح لیترمیلی

ها از انواع سرمیکی درصد از  30و  15، 10، 5، 5/2های مختلف، درصد

 مارتی( و شتر )گروه 1 تیمار)گروه کنترل(، شترمرغ )گروه  FBSشامل 

-یلینس یپننتی بیوتیک به هر فالسک، مخلوط آ عدشدند، بغنی ( 2

 نهایتدر  ،کشت اضافه شد یطدرصد مح 1به نسبت  یسیناسترپتوما
یشمانیا لهای زنده شمارش شده گوتیاز پروماست لیترمیلیانگل  1×610

در های مشخص شده طور مجزا به فالسکبه لیشمانیا ماژورو  تروپیکا

دار یخچالروز در انکوباتور  14ها تا مدت فالسک تماماضافه شد. ها گروه

های یگوتروزانه تعداد پروماستو  هانکوبه شدسانتی گراد درجه  24در 

 .شدندزنده شمارش 

اختالف  یسهمقا یراب Two-Way ANOVA یآمارآنالیز  از

های ر گروهد یشمانیالدو گونه های یگوتپروماست تکثیررشد و  میانگین

ها رسم نمودار یرا، ب8نسخه  Graph pad Prism رم افزارمختلف و از ن

 ته شد.معنی دار در نظر گرف 05/0از کمتر   P-valueشد.استفاده 

 نتایج

 در لیشمانیا تروپیکاو  لیشمانیا ماژور گوتاستیپرومتکثیر 

1640RPMI  های مختلف درصدباFBS :نشان مطالعه حاضر  یجنتا

های هر گوتاستیپروم رشد، FBSدرصد  میزان یشافزاوجود داد که با 

 هفتم،وز ربا گذشت زمان تا  لیشمانیا تروپیکاو  لیشمانیا ماژوردو گونه 

ها کاسته شد، ، از تعداد انگل14روز بعد از آن تا داشته و  یشیروند افزا

 پیکالیشمانیا ترودر مورد یشی در این مدت افزا وندرین اگرچه سرعت ا

 .بود لیشمانیا ماژورتر از گونه آهسته

، FBSو شتر در مقایسه با  های شترمرغسرم تأثیرمقایسه 

 5/2اثر  مقایسهلیشمانیا ماژور: و  لیشمانیا تروپیکابر میزان تکثیر 

لیشمانیا بر رشد  ،FBSو شتر در مقایسه با  های شترمرغسرم درصد 5و 
-05/0Pنداد )داری را نشان اختالف معنی تروپیکا لیشمانیا و ماژور

value > در مواجهه  لیشمانیا(. به عبارتی به رغم تفاوت رشد هر دو گونه

دار این اختالف معنی ،FBSهای شتر و شترمرغ در مقایسه با با سرم

هر سه سرم، رشد مطلوبی  درصد 5و  5/2ها در حضور نبود و انگل

 داشتند.

با مقایسه در  و شترهای شترمرغ درصد سرم 10 تأثیرزمانی که 

FBS ، پیکالیشمانیا ترو ونههای هر دو گگوتاستیرشد پرومبر میانگین 

ها نشان داد های انکوباسیون بررسی شد، یافتهدر روز لیشمانیا ماژورو 

 10 انگل، فقط وقتی از سرم شترمرغ ونهرشد هر دو گکه بین میانگین 

-0497/0P یبه ترت)ب بود یداریختالف معناستفاده شد این ا درصد

value= 0480/0 وP-value= تروپیکا لیشمانیاو  لیشمانیا ماژور یبرا) ،

 درصد 10طوری که هر دو انگل تنها در حضور سرم تجارتی جنین گاو به

دو گونه  گوتاستیپروم یرتکث ینبهتررشد بهتری داشتند. برعکس، 

اختالف  وسرم شتر مشاهده شد درصد  10حضور  در ،یشمانیال

در  لیشمانیا ونهو گهر دپروماستیگوت رشد داری بین میانگین معنی

 05/0P-value)درصد بدست نیامد  FBS، 10مواجهه با دو سرم شتر و 

هش رشد و بعد از آن کاپنجم ادامه داشته  تا روز روند افزایش رشد .(<

 ها مشاهده شد.انگل

های شترمرغ سرمدرصد  یشها نشان داد که با افزافتهیاهمچنین 

در شد.  کاسته لیشمانیا تروپیکاو  لیشمانیا ماژوررشد  میزان، از و شتر

روند  لیشمانیا ماژورنشان داد که در ها خصوص سرم شترمرغ، یافته

آغاز و تا روز  دومغ، از روز های سرم شترمردرصد امکاهش رشد در تم

 5/2ر د تروپیکا لیشمانیاکه در  یدر حال چهاردهم به حداکثر خود رسید

باالتر این های درصداز روز چهارم و در  درصد 5و در سوم درصد از روز 

ان بیشترین میزبه  14 روزو در شروع  2، روند کاهش رشد از روز سرم

افزایش رشد  ،ها در خصوص سرم شترفتهیا رسید. آنالیزخود 

تا روز  یکاروپلیشمانیا تو  لیشمانیا ماژورهر دو گونه های پروماستیگوت

 مشاهده شد.ها انگلو بعد از آن کاهش رشد  بوده پنجم

درصد،  15-30ها از غلظت سرم شیبا افزاالزم به ذکر است که 

 طیدر مح ماژور ایشمانیلو  کایتروپ ایشمانیل گوتیحداکثر رشد پروماست

1640RPMI شده با  یغنFBS  نیب یداریو تفاوت معنمشاهده شد 

سرم شتر  عشده با دو نو یکشت )غن طیدو مح نیها برشد انگل زانیم

بدست درصد سرم  فیط نیدر ا FBS شده با یغنمحیط و شترمرغ( و 

 =P-value 0087/0 و =005/0P-valueو =P-value 0106/0)آمد 

درصد و  20درصد،  15در حضور  لیشمانیا ماژورکشت  برایبه ترتیب 

و  =0145/0P-value= ،0023/0P-value( و )هاسرم درصد 30

0066/0P-value= در حضوربه ترتیب  لیشمانیا تروپیکا کشت برای 

ها، تنها در به عبارتی انگل(. هاسرم درصد 30درصد و  20درصد،  15

 (.1 ریتصوداشتند )ها رشد مطلوبی با این درصد FBSحضور 
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سه سرم جنین گاو  درصد 5/2-30غنی شده با  RPMI 1640که در  (L. t)لیشمانیا تروپیکا و ( L. mماژور )لیشمانیا میانگین تعداد  A-Fهای در نمودار .1 ریتصو

( غنی نمودن محیط Aشده است. )اند، نشان داده روز مورد بررسی قرار گرفته 1-14، کشت داده شده و در دوره انکوباسیون (CS)و شتر  (OS(، شترمرغ )FBS) یتجار

( غنی نمودن محیط Fها، )درصد سرم 20( غلظت Eها، )درصد سرم 15( غلظت D) ها،درصد سرم 10( غلظت Cها، )درصد سرم 5( غلظت Bها، )درصد سرم 5/2کشت با 

 .هادرصد سرم 30کشت با 
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 بحث

 یمنابع غن یحاو یستیبا یمصنوع یککشت اگزنهای یطمح

 یالزم براهای پیچیده و ویتامین و ریز مغذی، تئینپرو ،یپیداز ل

 رشد یعیطب یطمشابه مح یمدلو ها رشد و تکامل انگل

 یشگاهماده( در آزمای )روده پشه خاک یشمانیالهای گوتاستیپروم

به کاهش رشد، تواند میها نبودن آن یاکمبود  یراز، (26،27باشند )

 ها منجر شودآننیز تغییر پلوئیدی و  زاییعفونتمیزان در  تغییر

(27.) 

کربنات بوده  یب یبافریستم س یدارا RPMI 1640 طیمح

آنجا که  ازدر دسترس است.  مینگلوتا-و به دو فرم با و بدون ال

و مهم در حفظ  یاز مواد ضرور یبرخ یدها قادر به تولختهیاتک 

ها کشت آن یطالزم است به مح ،ینرابناب ،یستندساختار و بقا خود ن

مین یا اسید فولیک، گلوتا لین،مانند پرو یضرور امینههای یداس

های رشد، فاکتور ،کمیابعناصر  ،یضرور یها، مواد معدنهورمون

از  .(1اضافه گردد )ها پروتئینو  لیپیدهاچرب،  اسیدهای

شاره ا FBSیا و  FCSتوان به می ،یهای تجارمکمل ینترعمولم

 .شوندمیسال است در سراسر جهان استفاده  50از  بیشنمود که 

 یمتعددیب معا یدارا یحال، استفاده از سرم درکشت سلول ینا با

سلولی، ترکیبات  یولوژیو ب ی( از دیدگاه علم1است  یربه شرح ز

ممکن است از  های تجاری مختلف،و از شرکت در هر روند تولید

 ،یستیزیمنی های ا( از جنبه2، وت باشندنظر کمیت و کیفیت متفا

 ،ینعوامل نامطلوب مانند اندوتوکس یحاوها این سرم ممکن است

( 3باشند،  یونپرهای تئینپرو یا یندههای آالیروسو ،پالسمایکوما

و  یاز نظر اخالقحیوانات  ینسرم از جن یجمع آورموضوع همواره 

 .(8) مورد بحث بوده است ،حیواناتاز  یتقانون حما

-30 بینها سرم اینبه نوع سلول، غلظت مورد استفاده  بسته

 باریکهر چند روز  ترکیبات اینطور معمول به .است درصد 10

. شودمیکشت منجر  یالبا هزینهالزم است اضافه شوند که به 

محصوالت از خارج  ینا یداریدشوار خر یطباال، شرا ینهبر هز عالوه

 ،ینهمچن. (28،29)ید را کند نما مطالعاتتواند روند میکشور، 

اثر تواند یمکمل، م یاکشت  یطبرند خاص از مح یک ییرتغ هیگا

 یهمواره معرف ،ینرشد سلول داشته باشد. بنابرامیزان بر  یمنف

مناسب و سهولت در استفاده، مورد  یتر با اثربخشارزانهای مکمل

 بسیاریخون ترکیب ازجمله سرم  و لذا چندینبوده  ینتوجه محقق

حال ه تا ب کدامهیچاما ند اشده یشنهادعنوان مکمل پهب ،حیواناتاز 

 (.16-30) اندگوساله را نداشتهین معادل سرم جن یاثر بخش

Nasiri گوساله را با ین ، سرم جن2011در سال  و همکاران

در رشد  یدارینموده و نشان دادند که تفاوت معن یسهسرم مرغ مقا

 1640 کشت یطدر دو مح لیشمانیا ماژورهای یگوتپروماست

RPMI درصد  10 و مرغ سرم درصد 10شده با  یغنFCS  وجود

سرم دو  درصد 5و  5/2اثر  . در مطالعه حاضر نیز مقایسه(6ندارد )

و  لیشمانیا ماژوربر رشد  ،FBSبا و شتر در مقایسه  شترمرغ

که در حالیداری را نشان نداد. اختالف معنی لیشمانیا تروپیکا

و  لیشمانیا ماژورهای یگوتدر رشد پروماست یداریتفاوت معن

شده  یغن 1640RPMI کشت یطدر دو محتنها  لیشمانیا تروپیکا

بدین ترتیب با  ،مشاهده نشد FBSو شتر های سرمدرصد  10با 

از نظر درصد  2011و همکاران در سال  Nasiriنتایج مطالعه 

 .(6) مصرفی همخوانی داردمکمل 

های شامل عصاره یاییباکتر یهای غنیطاستفاده از مح هیگا

 1997در سال  و همکاران Limoncuشود. می یهمغز و قلب توص

 Peptone-yeast extract medium (P-Y) طیمح یبا طراح

 یمتنه تنها ق لیشمانیا تروپیکاو  اینفانتوم یشمانیالجهت کشت 

استفاده محدودیت کشت را کاهش دادند بلکه  یطتمام شده مح

و پاساژ مکرر را برطرف  یتک فاز یطمح یداریکوتاه مدت و پا

 (.31) کردند

به  ،Grace's insect medium (GIM) طیاز مح استفاده

 یهاول ی، جهت جداسازNNN یطمح یبرا یگزینیعنوان جا

استخوان با های مغز از نمونه نیدونوا ایشمانیلهای گوتاستیپروم

 کشت محیط .(32) شده است یباال معرف یژگیو و یتحساس

(Galactofuranose) 1-GALF  که توسط نیزTasew  و

چون  یاییشد با داشتن مزا شنهادیپ 2009در سال همکاران 

به اتوکالو، استفاده از  یازعدم ن ارزان بودن، در دسترس، یباتترک

های استفاده در کشور یبرایده ال ا یطمح ،آب مقطر با خلوص باال

 (.33) استبوده  یوپیازجمله اتیر فق

کشت، ممکن یط محیبات ترک ییربه ذکر است که تغ الزم

تحت تأثیر  یزرا ن یهای مرتبط با عامل عفوناز شاخص خیاست بر

در سال  و همکاران Allahverdiyevارتباط،  ینقرار دهد. در ا

 یسهادرار انسان، در مقا شده با یغن یطنشان دادند که مح 2011

 گوتاستیپروم ییزاعفونت انیزو م یرکشت استاندارد، تکث یطبا مح

 و همکاران Shariefکه  یدر حال. (34دهد )می یشرا افزا یشمانیال

 نسبتاً ساده تحت عنوان یطمح یک، 2008در سال 

Comparatively Simple Medium Formula (CML)   را
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مناسب به  یمتدر دسترس با ق یاز اجزا کردند که در آنیشنهاد پ

مطالعه نشان داد این  یجسرم گوساله استفاده شده است. نتا یجا

در محیط جدید، از نظر  فتهیارشد  یشمانیالهای که پروماستیگوت

 1640در محیط شاهد فتهیاهای رشد بیماریزایی مشابه انگل

RPMI ( 35بودند.) 

 یاگار، حاو SIMبنام  یدو فاز یطمح ،یگریمطالعه د در

عنوان بهLuria- Bertani (LB)  عنوان فاز جامد وخون گوسفند به

 و یهاول یجداساز یکشت مناسب برا یطمح یکعنوان هب یع،فاز ما

. (16،36شد ) یمعرف( /ER/76MRHO/IR) یهسو یشمانیال یرتکث

 Mahmoudتوسط  O یگروه خون یافراد دارا یپالسما ،یطرف از

 Liver Infusionکشت  یطدر مح 2013در سال  و همکاران

Tryptose (LIT) یگزینعنوان جاهب FBS یر رشد و تکث یو برا

ند معتقد یاگر چه، برخ (.14شد )معرفی  نیدونوا یشمانیالانبوه 

ها سلول یرباعث رشد و تکث یشتربا پالسما ب یسهکه سرم، در مقا

های یهها و سوگونه ییزیولوژیکهای ف، اما تفاوت رفتار(1شود )می

 یبرایحی تواند توضنیز میهای کشت یطدر محاین تک یاخته 

 .مطالعات مختلف باشدهای یافتهدر  یناهمگون

های کشت یطنمودن محی غن یکه براترکیبات دیگری 

اند، شامل شده ارزیابی FCSعنوان جایگزین هب نیدونوا یشمانیال

ها زیابیار این یجباشند. نتامی گاومیشو  چون بز، گاو حیواناتی شیر

 حضور شیردر یشمانیا ل گوتاستیپروم یرتکث میزان ،نشان دادند

 FCSدرصد  10 یکشت حاو یطبا مح یسهمقااین حیوانات در 

 (.21،37بودند ) یدارماه قابل نگه 6ها تا است و سلولیشتر ب

 سرم واند که خون، از مطالعات نشان دادههای بسیاری یافته

 یبرا نیزو هامستر  چون خرگوش، گوسفند یگرید یواناتادرار ح

 ،ینباشند. با وجود ایمناسب میشمانیا لهای یگوتکشت پروماست

، خرگوش و سرم هامستر تهیه هزینه زیادها ازجمله چالش یبرخ

های کشت در حضور سرم یطگونه انگل در مح یموضوع سازگار

 .(19) باشندیمطرح میوانی مختلف ح

Nasiri  به عنوان یل از آب نارگ 2016در سال و همکاران

یط و با محکرده استفاده  RPMI 1640در  FBS یگزینجا

های یافتهنمودند.  یسهمقا اینفانتوم یشمانیالکشت  یاستاندارد برا

انگل  ینرشد ا یبرایل از نامطلوب بودن آب نارگ یآن مطالعه حاک

 (.19) بود

در سال  و همکاران Fakhar توسط یزن هیداتید کیست یعما

برای کشت ، FBS یبه جا یمغز -یعصاره قلب یطدر مح 2012

 یعامکه  ادنشان دمطالعه  نیا یجنتا استفاده شد. لیشمانیا ماژور

 FBS یبرا یخوب ینیساعت جانش 72تا  درصد 10هیداتید  کیست

 (،38باشد )یم

، حاضر مطالعه یافتهمطابق با  گرچه: نهایی گیرییجهنت

و  FBS ، در حضورایشمانیلرشد هر دو گونه انگل  یزانمین بهتر

، استفاده از مترو ک درصد 5در  اما ها مشاهده شددر تمام در صد

لیشمانیا کشت  یبرا FBS یگزینسرم شترمرغ و شتر به عنوان جا
ته هف یککمتر از  یونانکوباس یبراو  لیشمانیا ماژورو  تروپیکا

که  یانو زم لیشمانیاهر دو گونه کشت  ی؛ اما براشودمیپیشنهاد 

نیز جایگزین مناسبی است سرم شتر  یازمورد ن ،درصد سرم 10

به  یازدر صورت ن RPMI 1640 طینمودن مح یغن ی. برااست

مچنان ه (FBS) یتجار گاو یندرصد، سرم جن 15از  شترمیزان بی

 .باشدمی ینهگز ینبهتر

 یسپاسگزار

 خود مانهیمراتب تشکر صم دانندیبر خود الزم م سندگانینو

 یماریب قاتیو مرکز تحق دیداتیه یماریب قاتیرا از مرکز تحق

 هیاگروه علوم پ نیکرمان و همچن یدانشگاه علوم پزشک وزیشمانیل

 یاری مطالعه حاضر یفکیارتقای و انجام در که زدیدانشگاه اردکان 

 .ندیدادند، اعالم نما
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Abstract 
BACKGROUND: RPMI 1640 is one of the most widely used culture media for the growth of microorganisms such as 

Leishmania, which is typically enriched with 10-30 % of fetal bovine serum (FBS) or calf serum (FCS) due to having 

growth factors such as micronutrients, trace elements, and hormones. 

OBJECTIVES: As a result of limitations such as the high cost of commercial sera and the recent propagation of ostrich 

and camel breeding in our country as well as the possibility of obtaining their sera comprising growth factors similar 

to FBS or FCS, we decided to compare different percentages of these sera with FBS regarding the growth of two 

Leishmania species. 

METHODS: 1×106/mL of Leishmania major and Leishmania tropica were cultured in RPMI 1640 in the presence of 

different percentages of 2.5-30 % related to all three sera; they were then counted, compared, and analyzed on different 

days up to the fourteenth day. 

RESULTS: The highest proliferation of both Leishmania species was observed in the presence of all percentages of 

FBS up to day 7. In media enriched with less than 5 % of both ostrich and camel sera, the growth of the two species of 

Leishmania was favorable; however,with the increase in the amount of these sera, the proliferation of both species 

decreased. While only 10 % of sera was compared, the highest growth of L. major and L. tropica was observed in the 

presence of FBS followed by camel serum. 
CONCLUSIONS: For 5 % and less concentrations, each ostrich and camel sera and for 10 %, only camel serum are 

recommended as substitutes for FBS in RPMI 1640 concerning the cultivation of L. major and L. tropicafor a week of 

incubation;if more than 15 percent is required, FBS is still the best option.  
Keywords: Fetal bovine serum, Ostrich serum, Camel serum, Leishmania, RPMI 1640 
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Figure Legends and Table Captions 

Figure 1. A-F diagram; the average growth of Leishmania major (L. m) and Leishmania tropica (L. t) in RPMI 1640 

medium enriched with FBS, OS and CS. Concentrations of serums in culture medium; (A) 2.5  %, (B) 5 %, (C) 10  % 

(D) 15 % (E) 20 %, (F) 30 %. 
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