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چکیده
زمینۀ مطالعه :محیط  ،RPMI1640یکی از پرمصرفترین محیطهای مایع کشت جهت تکثیر میکروارگانیسمها ازجمله لیشمانیا است که در این محیط بهطور معمول
از  10-30درصد سرم جنین گاوی) ) FBSیا گوساله ) (FCSبه دلیل داشتن فاکتورهای رشد مانند ریز مغذیها ،عناصر کمیاب و هورمونها استفاده میشود.
هدف :با توجه به محدودیتهایی مانند گرانی سرمهای تجاری و توجه ویژه به معرفی جایگزین مناسب و نیز رواج اخیر پرورش شترمرغ و شتر در کشورمان در سالهای
اخیر و همچنین امکان دستیابی به سرمهای این حیوانات حاوی عوامل رشد مشابه با سرم جنین گاوی تجاری ،بر آن شدیم تا تأثیر دو سرم را بر رشد پروماستیگوتهای
لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا ماژور در مقایسه با  FBSدر محیط  RPMI 1640بررسی کنیم.

روشکار :یک میلیون پروماستیگوت در میلیلیتر از لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا در محیط  ،RPMI1640در حضور درصدهای مختلف  2/5-30هر سه سرم
کشت داده شدند و پس از آن ،در روزهای مختلف تا روز چهاردهم ،شمارش ،مقایسه و آنالیز شدند.

نتایج :بیشترین میزان تکثیر هر دو گونه لیشمانیا در حضور تمام درصدهای  FBSو تا روز  7پس از کشت مشاهده شد .در محیطهای کشت با کمتر از  5درصد دو
سرم شترمرغ و شتر نیز رشد دو گونه لیشمانیا مطلوب بوده اما با افزایش میزان این سرمها ،از رشد هر دو گونه انگل کاسته شد .در صورت استفاده از سرم با غلظت 10
درصد ،پس از  ،FBSبیشترین تکثیر پروماستیگوت دو گونه انگل ،در حضور سرم شتر مشاهده شد.
نتیجهگیری نهایی :در درصدهای  5و کمتر ،هر یک از سرمهای شترمرغ و شتر و برای  10درصد ،تنها سرم شتر به عنوان جایگزین  FBSدر محیط کشت هر دو
گونه لیشمانیا و انکوباسیون کمتر از یک هفته پیشنهاد میشود ،در حالی که در صورت نیاز به درصدهای بیش از  FBS،15همچنان بهترین گزینه میباشد.
کلمات کلیدی :سرم جنین گاوی ،سرم شترمرغ ،سرم شتر ،لیشمانیاRPMI1640 ،
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
لیشمانیا عامل بیماری لیشمانیوز ،تکیاختهای داخل سلولی با گونههای
متعدد است .حدود  22گونه لیشمانیا و  30گونه پشه خاکی در انتقال
لیشمانیوز نقش دارند .این بیماری انتشار جهانی داشته و میزان شیوع
آن  12میلیون تخمین زده میشود ( .)1میزان بروز  0/5میلیون مورد

در سال برای لیشمانیوز احشائی و حداقل  1/5تا  2میلیون مورد ساالنه
برای لیشمانیوزجلدی برآورد میشود (.)1،2
ایران نیز از مناطق اندمیک بیماری جلدی و احشایی بشمار
میرود و چندین کانون لیشمانیوز جلدی در کشور وجود دارند (.)3
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زهرا بابائی و همکاران\ ارزیابی سرمهای جایگزین سرم گاوی در محیط کشت اگزنیک لیشمانیا

روشهای مختلفی مانند االیزا ،بررسی الگوی ایزوانزیم ،تجزیه و تحلیل
پروتئومیکس و ایمنوفلورسانس غیرمستقیم و نیز انجام مطالعات در
حیطههای مختلف ایمنیشناسی ،بیوشیمیایی و بررسی بیماریزایی
میکروارگانیسمها ازجمله لیشمانیا ،به کشت در شرایط آزمایشگاه به ویژه
در محیطهای کشت مایع وابسته میباشند (.)1،4،5
محیطهای معمول برای کشت اولیه این انگل ،محیط دو فازی
) Novy-Nicolle MacNeal (NNNاست و یا محیطهای تک فازی
مایع چون (،Roswell Park Memorial Institute)RPMI1640
اشنایدر ) )Schneiderو یا Dulbecco's Modified Eagle
) Medium (DMEMمیباشند که برای کشت انبوه
پروماستیگوتهای لیشمانیا استفاده میشود ( ،RPMI1640 .)1،6یکی
از معمولترین و پرمصرفترین محیطهای کشت لیشمانیا بوده و بهطور
معمول از غلظتهای  10-30درصد سرم جنین گاو Fetal Bovine
) Serum (FBSیا گوساله ) Fetal Calf Serum (FCSبه عنوان
مکمل حاوی فاکتورهای غنی رشد ،مواد غذایی محلول در آب ،عناصر
کمیاب ،هورمونها و پروتئازها استفاده میشود ( .)1با توجه به زمان
رشد کوتاه پروماستیگوت در این محیطها ،بایستی محیط کشت پس از
حداکثر هر  3الی  5روز ،تعویض شود در حالی که تهیه این سرمها
پرهزینه است ،از این رو ،این مسئله محدودیتهایی در روند انجام
مطالعات ایجاد مینماید .همچنین گاهی مشکالتی مانند عدم رشد
متعاقب استفاده از سرمهای تجاری ،مشاهده میشود ( ،)7لذا استفاده از
محیطهای کشت جایگزین و ارزان قیمت و در دسترس به شدت
احساس میشوند .شرکتهای تجاری ،ساالنه پانصد هزار لیتر FCS
تولید میکنند که این حجم از سرم از جنین یک میلیون گاو بدست
میآید (.)8،9
سالهاست که تالشهای زیادی برای ایجاد تغییرات و نیز یافتن
جانشینهای مناسب ترکیبات ضروری این محیطها صورت گرفته است،
برای مثال محیطهای غنی باکتریولوژی حاوی عصاره مغزی-قلبی به
عنوان فاز مایع محیط  NNNو یا پرولین و اسید فولیک برای رشد بهتر
انگل پیشنهاد شده است ( .)6همچنین جایگزین نمودن مکملهایی
مانند ادرار موش ،گوسفند و انسان ،سرمهای مرغ ،انسان ،اسب ،خوک،
گوسفند ،بز ،گاو ،شتر ،سگ و سایر فراوردههای خونی انسان (پالسما،
لیزات پالکت و آلبومین) ،مایع داخل چشم گاو ،مایع امنیوتیک،
شیرگاو،گاومیش و بز ،زرده تخم مرغ ،مایع کیست هیداتید و شیر نارگیل
آزمایش شده و البته نتایج مختلفی نشان دادهاند ( .)1،10-22از آنجا که
در سالهای اخیر پرورش شترمرغ و شتر در کشور رواج دارد و سرم این
حیوانات از نظر ترکیبات تشکیل دهنده ،از دو جنبه اقتصادی و در

دسترس بودن از غنای الزم جهت استفاده به عنوان جایگزین سرم
جنین گاوی یا گوساله ،برخوردار است ( .)23-25لذا در مطالعه حاضر
محیط  RPMI1640غنی شده با سرم جنین گاوی تجاری با همین
محیط کشت غنی شده با سرمهای شترمرغ و شتر ،برای رشد
پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا بررسی و مقایسه
شدند.

مواد و روش کار
تهیه سرمها :سرم جنین گوساله تجاری از شرکت Biosera

خریداری شد .در حالی که برای تهیه سرمهای شترمرغ و شتر ،خون
وریدی حیوانات در شرایط استریل در لولههای دارای ضد انعقاد
 EDTAجمع آوری و با دور  450دور در دقیقه و به مدت  15دقیقه
سانتریفیوژ شدند .سپس مایع رویی ،سرم ،جمع آوری شد.
برای غیرفعال نمودن کمپلمان سرمها ،از حمام آب گرم (56
درجه سانتیگراد به مدت  30دقیقه) و به منظور حذف باکتریها و
قارچها در سرمهای شتر و شترمرغ ،از فیلتر  22میکرون استفاده شد.
در نهایت همه سرمها تا زمان آزمایشهای بعدی در فریزر  -20درجه
سانتی گراد نگهداری شدند.
کشت اولیه پروماستیگوتهای لیشمانیا تروپیکا و
لیشمانیا ماژور در محیط کشت استاندارد :از سویههای 75 /ER

 MRHO/IR/لیشمانیا ماژور و  MHOM/IR/10/175لیشمانیا
تروپیکا به عنوان انگلهای استاندارد در تمام مراحل مطالعه حاضر
استفاده شد .پس از بازیافت آنها ،ابتدا در فالسکهای کشت 25
میلیلیتر حاوی  5میلیلیتر محیط کشت  RPMI1640غنی شده با
 15درصد  FBSتجاری و  1درصد آنتی بیوتیکهای پنی سیلین-
استرپتومایسین کشت داده شده و در انکوباتور یخچال دار در  24درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .فالسکها روزانه از نظر رشد پروماستیگوت
بررسی شده تا کشت انبوه انگلها بدست آید.

تیمار پروماستیگوتهای لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا
ماژور با سرمهای مختلف :پس از کشت اولیه دو گونه لیشمانیا ،ابتدا
محتویات هر یک از فالسکها به فالکون  15میلیلیتر استریل انتقال
داده شد و با  400دور در دقیقه به مدت  15دقیقه سانتریفیوژ شد .مایع
رویی هر لوله فالکون خارج شد و رسوب با  1میلیلیتر محلول بافری
فسفات ) )PBSاستریل با  pH=7/2دو بار شسته شد تا ذرات باقیمانده
 FBSتجاری حذف شود .پس از آن تعداد پروماستیگوتهای زنده با
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استفاده از الم نئوبار شمارش شد .ارزیابی میزان بقا پروماستیگوتها با
استفاده از رنگ حیاتی تریپان بلو  1درصد انجام گرفت.
سپس ،میکروتیوبهای حاوی سه سرم  ،FBSشترمرغ و شتر از
فریزر  -20درجه سانتیگراد خارج شده و در دمای اتاق ذوب شدند .در
مطالعه حاضر برای هر بار آزمایش 3 ،گروه  5تایی برای مقایسه اثر
سرمهای مختلف بر رشد هر یک از گونههای لیشمانیا تروپیکا و یا
لیشمانیا ماژور در نظر گرفته شده و هر آزمایش  3بار تکرار شد .بدین
ترتیب که در هر گروه ابتدا در  5فالسک  25میلیلیتری حدود 5-7
میلیلیتر محیط کشت پایه  RPMI1640اضافه شد و سپس با
درصدهای مختلف 15 ،10 ،5 ،2/5 ،و  30درصد از یکی از انواع سرمها
شامل ( FBSگروه کنترل) ،شترمرغ (گروه تیمار  )1و شتر (گروه تیمار
 )2غنی شدند ،بعد به هر فالسک ،مخلوط آنتی بیوتیک پنی سیلین-
استرپتومایسین به نسبت  1درصد محیط کشت اضافه شد ،در نهایت
 1×106انگل میلیلیتر از پروماستیگوتهای زنده شمارش شده لیشمانیا
تروپیکا و لیشمانیا ماژور بهطور مجزا به فالسکهای مشخص شده در
گروهها اضافه شد .تمام فالسکها تا مدت  14روز در انکوباتور یخچالدار
در  24درجه سانتی گراد انکوبه شده و روزانه تعداد پروماستیگوتهای
زنده شمارش شدند.
از آنالیز آماری  Two-Way ANOVAبرای مقایسه اختالف
میانگین رشد و تکثیر پروماستیگوتهای دو گونه لیشمانیا در گروههای
مختلف و از نرم افزار  Graph pad Prismنسخه  ،8برای رسم نمودارها
استفاده شد P-value .کمتر از  0/05معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج
تکثیر پروماستیگوت لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا در
 RPMI1640با درصدهای مختلف  :FBSنتایج مطالعه حاضر نشان
داد که با وجود افزایش میزان درصد  ،FBSرشد پروماستیگوتهای هر
دو گونه لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا با گذشت زمان تا روز هفتم،
روند افزایشی داشته و بعد از آن تا روز  ،14از تعداد انگلها کاسته شد،
اگرچه سرعت این روند افزایشی در این مدت در مورد لیشمانیا تروپیکا
آهستهتر از گونه لیشمانیا ماژور بود.
مقایسه تأثیر سرمهای شترمرغ و شتر در مقایسه با ،FBS
بر میزان تکثیر لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا ماژور :مقایسه اثر 2/5

و  5درصد سرمهای شترمرغ و شتر در مقایسه با  ،FBSبر رشد لیشمانیا
ماژور و لیشمانیا تروپیکا اختالف معنیداری را نشان نداد (P-0/05
>  .)valueبه عبارتی به رغم تفاوت رشد هر دو گونه لیشمانیا در مواجهه
3

با سرمهای شتر و شترمرغ در مقایسه با  ،FBSاین اختالف معنیدار
نبود و انگلها در حضور  2/5و  5درصد هر سه سرم ،رشد مطلوبی
داشتند.
زمانی که تأثیر  10درصد سرمهای شترمرغ و شتر در مقایسه با
 ،FBSبر میانگین رشد پروماستیگوتهای هر دو گونه لیشمانیا تروپیکا
و لیشمانیا ماژور در روزهای انکوباسیون بررسی شد ،یافتهها نشان داد
که بین میانگین رشد هر دو گونه انگل ،فقط وقتی از سرم شترمرغ 10
درصد استفاده شد این اختالف معنیداری بود (به ترتیب P-0/0497
= valueو  P-value=0/0480برای لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا)،
بهطوری که هر دو انگل تنها در حضور سرم تجارتی جنین گاو  10درصد
رشد بهتری داشتند .برعکس ،بهترین تکثیر پروماستیگوت دو گونه
لیشمانیا ،در حضور  10درصد سرم شتر مشاهده شد و اختالف
معنیداری بین میانگین رشد پروماستیگوت هر دو گونه لیشمانیا در
مواجهه با دو سرم شتر و  10 ،FBSدرصد بدست نیامد (P-value 0/05
>) .روند افزایش رشد تا روز پنجم ادامه داشته و بعد از آن کاهش رشد
انگلها مشاهده شد.
همچنین یافتهها نشان داد که با افزایش درصد سرمهای شترمرغ
و شتر ،از میزان رشد لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا کاسته شد .در
خصوص سرم شترمرغ ،یافتهها نشان داد که در لیشمانیا ماژور روند
کاهش رشد در تمام درصدهای سرم شترمرغ ،از روز دوم آغاز و تا روز
چهاردهم به حداکثر خود رسید در حالی که در لیشمانیا تروپیکا در 2/5
درصد از روز سوم و در  5درصد از روز چهارم و در درصدهای باالتر این
سرم ،روند کاهش رشد از روز  2شروع و در روز  14به بیشترین میزان
خود رسید .آنالیز یافتهها در خصوص سرم شتر ،افزایش رشد
پروماستیگوتهای هر دو گونه لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا تا روز
پنجم بوده و بعد از آن کاهش رشد انگلها مشاهده شد.
الزم به ذکر است که با افزایش غلظت سرمها از  15-30درصد،
حداکثر رشد پروماستیگوت لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا ماژور در محیط
 RPMI1640غنی شده با  FBSمشاهده شد و تفاوت معنیداری بین
میزان رشد انگلها بین دو محیط کشت (غنی شده با دو نوع سرم شتر
و شترمرغ) و محیط غنی شده با  FBSدر این طیف درصد سرم بدست
آمد ( P-value=0/0106و  P-value=0/005و P-value=0/0087
به ترتیب برای کشت لیشمانیا ماژور در حضور  15درصد 20 ،درصد و
 30درصد سرمها) و ( P-value=0/0023 ،P-value=0/0145و
 P-value=0/0066برای کشت لیشمانیا تروپیکا به ترتیب در حضور
 15درصد 20 ،درصد و  30درصد سرمها) .به عبارتی انگلها ،تنها در
حضور  FBSبا این درصدها رشد مطلوبی داشتند (تصویر .)1
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تصویر  .1در نمودارهای  A-Fمیانگین تعداد لیشمانیا ماژور ( )L. mو لیشمانیا تروپیکا ) (L. tکه در  RPMI 1640غنی شده با  2/5-30درصد سه سرم جنین گاو
تجاری ( ،)FBSشترمرغ ( )OSو شتر ) ،(CSکشت داده شده و در دوره انکوباسیون  1-14روز مورد بررسی قرار گرفتهاند ،نشان داده شده است )A( .غنی نمودن محیط
کشت با  2/5درصد سرمها )B( ،غلظت  5درصد سرمها )C( ،غلظت  10درصد سرمها )D( ،غلظت  15درصد سرمها )E( ،غلظت  20درصد سرمها )F( ،غنی نمودن محیط
کشت با  30درصد سرمها.

4

مجلۀ تحقیقات دامپزشکی ▐دورۀ  77شمارۀ 1401 ،1

بحث
محیطهای کشت اگزنیک مصنوعی بایستی حاوی منابع غنی
از لیپید ،پروتئین ،ویتامین و ریز مغذیهای پیچیده و الزم برای
رشد و تکامل انگلها و مدلی مشابه محیط طبیعی رشد
پروماستیگوتهای لیشمانیا (روده پشه خاکی ماده) در آزمایشگاه
باشند ( ،)26،27زیرا کمبود یا نبودن آنها میتواند به کاهش رشد،
تغییر در میزان عفونتزایی و نیز تغییر پلوئیدی آنها منجر شود
(.)27
محیط  RPMI1640دارای سیستم بافری بی کربنات بوده
و به دو فرم با و بدون ال-گلوتامین در دسترس است .از آنجا که
تک یاختهها قادر به تولید برخی از مواد ضروری و مهم در حفظ
ساختار و بقا خود نیستند ،بنابراین ،الزم است به محیط کشت آنها
اسیدهای امینه ضروری مانند پرولین ،گلوتامین یا اسید فولیک،
هورمونها ،مواد معدنی ضروری ،عناصر کمیاب ،فاکتورهای رشد،
اسیدهای چرب ،لیپیدها و پروتئینها اضافه گردد ( .)1از
معمولترین مکملهای تجاری ،میتوان به  FCSو یا  FBSاشاره
نمود که بیش از  50سال است در سراسر جهان استفاده میشوند.
با این حال ،استفاده از سرم درکشت سلولی دارای معایب متعددی
به شرح زیر است  )1از دیدگاه علمی و بیولوژی سلولی ،ترکیبات
در هر روند تولید و از شرکتهای تجاری مختلف ،ممکن است از
نظر کمیت و کیفیت متفاوت باشند )2 ،از جنبههای ایمنی زیستی،
ممکن است این سرمها حاوی عوامل نامطلوب مانند اندوتوکسین،
مایکوپالسما ،ویروسهای آالینده یا پروتئینهای پریون باشند)3 ،
همواره موضوع جمع آوری سرم از جنین حیوانات از نظر اخالقی و
قانون حمایت از حیوانات ،مورد بحث بوده است (.)8
بسته به نوع سلول ،غلظت مورد استفاده این سرمها بین -30
 10درصد است .بهطور معمول این ترکیبات هر چند روز یکبار
الزم است اضافه شوند که به هزینه باالی کشت منجر میشود.
عالوه بر هزینه باال ،شرایط دشوار خریداری این محصوالت از خارج
کشور ،میتواند روند مطالعات را کند نماید ( .)28،29همچنین،
گاهی تغییر یک برند خاص از محیط کشت یا مکمل ،میتواند اثر
منفی بر میزان رشد سلول داشته باشد .بنابراین ،همواره معرفی
مکملهای ارزانتر با اثربخشی مناسب و سهولت در استفاده ،مورد
توجه محققین بوده و لذا چندین ترکیب ازجمله سرم خون بسیاری
از حیوانات ،بهعنوان مکمل پیشنهاد شدهاند اما هیچکدام تا به حال
اثر بخشی معادل سرم جنین گوساله را نداشتهاند (.)16-30
5

 Nasiriو همکاران در سال  ،2011سرم جنین گوساله را با
سرم مرغ مقایسه نموده و نشان دادند که تفاوت معنیداری در رشد
پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور در دو محیط کشت 1640
 RPMIغنی شده با  10درصد سرم مرغ و  10درصد  FCSوجود
ندارد ( .)6در مطالعه حاضر نیز مقایسه اثر  2/5و  5درصد دو سرم
شترمرغ و شتر در مقایسه با  ،FBSبر رشد لیشمانیا ماژور و
لیشمانیا تروپیکا اختالف معنیداری را نشان نداد .در حالیکه
تفاوت معنیداری در رشد پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور و
لیشمانیا تروپیکا تنها در دو محیط کشت  RPMI1640غنی شده
با  10درصد سرمهای شتر و  FBSمشاهده نشد ،بدین ترتیب با
نتایج مطالعه  Nasiriو همکاران در سال  2011از نظر درصد
مکمل مصرفی همخوانی دارد (.)6
گاهی استفاده از محیطهای غنی باکتریایی شامل عصارههای
مغز و قلب توصیه میشود Limoncu .و همکاران در سال 1997
با طراحی محیط )Peptone-yeast extract medium (P-Y
جهت کشت لیشمانیا اینفانتوم و لیشمانیا تروپیکا نه تنها قیمت
تمام شده محیط کشت را کاهش دادند بلکه محدودیت استفاده
کوتاه مدت و پایداری محیط تک فازی و پاساژ مکرر را برطرف
کردند (.)31
استفاده از محیط ) ،Grace's insect medium (GIMبه
عنوان جایگزینی برای محیط  ،NNNجهت جداسازی اولیه
پروماستیگوتهای لیشمانیا دونوانی از نمونههای مغز استخوان با
حساسیت و ویژگی باال معرفی شده است ( .)32محیط کشت
) GALF-1 (Galactofuranoseنیز که توسط  Tasewو
همکاران در سال  2009پیشنهاد شد با داشتن مزایایی چون
ترکیبات در دسترس ،ارزان بودن ،عدم نیاز به اتوکالو ،استفاده از
آب مقطر با خلوص باال ،محیط ایده ال برای استفاده در کشورهای
فقیر ازجمله اتیوپی بوده است (.)33
الزم به ذکر است که تغییر ترکیبات محیط کشت ،ممکن
است برخی از شاخصهای مرتبط با عامل عفونی را نیز تحت تأثیر
قرار دهد .در این ارتباط Allahverdiyev ،و همکاران در سال
 2011نشان دادند که محیط غنی شده با ادرار انسان ،در مقایسه
با محیط کشت استاندارد ،تکثیر و میزان عفونتزایی پروماستیگوت
لیشمانیا را افزایش میدهد ( .)34در حالی که  Shariefو همکاران
در سال  ،2008یک محیط نسبتاً ساده تحت عنوان
) Comparatively Simple Medium Formula (CMLرا
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پیشنهاد کردند که در آن از اجزای در دسترس با قیمت مناسب به
جای سرم گوساله استفاده شده است .نتایج این مطالعه نشان داد
که پروماستیگوتهای لیشمانیا رشد یافته در محیط جدید ،از نظر
بیماریزایی مشابه انگلهای رشد یافته در محیط شاهد1640
 RPMIبودند (.)35

 Nasiriو همکاران در سال  2016از آب نارگیل به عنوان
جایگزین  FBSدر  RPMI 1640استفاده کرده و با محیط
استاندارد برای کشت لیشمانیا اینفانتوم مقایسه نمودند .یافتههای
آن مطالعه حاکی از نامطلوب بودن آب نارگیل برای رشد این انگل
بود (.)19

در مطالعه دیگری ،محیط دو فازی بنام  SIMاگار ،حاوی
خون گوسفند بهعنوان فاز جامد و  (LB) Luria- Bertaniبهعنوان
فاز مایع ،بهعنوان یک محیط کشت مناسب برای جداسازی اولیه و
تکثیر لیشمانیا سویه ( )MRHO/IR/76/ERمعرفی شد (.)16،36
از طرفی ،پالسمای افراد دارای گروه خونی  Oتوسط Mahmoud
و همکاران در سال  2013در محیط کشت Liver Infusion
) Tryptose (LITبهعنوان جایگزین  FBSو برای رشد و تکثیر
انبوه لیشمانیا دونوانی معرفی شد ( .)14اگر چه ،برخی معتقدند
که سرم ،در مقایسه با پالسما بیشتر باعث رشد و تکثیر سلولها
میشود ( ،)1اما تفاوت رفتارهای فیزیولوژیکی گونهها و سویههای
این تک یاخته در محیطهای کشت نیز میتواند توضیحی برای
ناهمگونی در یافتههای مطالعات مختلف باشد.

مایع کیست هیداتید نیز توسط  Fakharو همکاران در سال
 2012در محیط عصاره قلبی -مغزی به جای  ،FBSبرای کشت
لیشمانیا ماژور استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که مایع
کیست هیداتید  10درصد تا  72ساعت جانشینی خوبی برای FBS
میباشد (،)38

ترکیبات دیگری که برای غنی نمودن محیطهای کشت
لیشمانیا دونوانی بهعنوان جایگزین  FCSارزیابی شدهاند ،شامل
شیر حیواناتی چون بز ،گاو و گاومیش میباشند .نتایج این ارزیابیها
نشان دادند ،میزان تکثیر پروماستیگوت لیشمانیا در حضور شیر
این حیوانات در مقایسه با محیط کشت حاوی  10درصد FCS
بیشتر است و سلولها تا  6ماه قابل نگهداری بودند (.)21،37
یافتههای بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که خون ،سرم و
ادرار حیوانات دیگری چون خرگوش ،گوسفند و هامستر نیز برای
کشت پروماستیگوتهای لیشمانیا مناسب میباشند .با وجود این،
برخی چالشها ازجمله هزینه زیاد تهیه سرم هامستر ،خرگوش و
موضوع سازگاری گونه انگل در محیط کشت در حضور سرمهای
مختلف حیوانی مطرح میباشند (.)19

نتیجهگیری نهایی :گرچه مطابق با یافته مطالعه حاضر،
بهترین میزان رشد هر دو گونه انگل لیشمانیا ،در حضور  FBSو
در تمام در صدها مشاهده شد اما در  5درصد و کمتر ،استفاده از
سرم شترمرغ و شتر به عنوان جایگزین  FBSبرای کشت لیشمانیا
تروپیکا و لیشمانیا ماژور و برای انکوباسیون کمتر از یک هفته
پیشنهاد میشود؛ اما برای کشت هر دو گونه لیشمانیا و زمانی که
 10درصد سرم ،مورد نیاز است سرم شتر نیز جایگزین مناسبی
است .برای غنی نمودن محیط  RPMI1640در صورت نیاز به
میزان بیشتر از  15درصد ،سرم جنین گاو تجاری ) (FBSهمچنان
بهترین گزینه میباشد.

سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر صمیمانه خود
را از مرکز تحقیقات بیماری هیداتید و مرکز تحقیقات بیماری
لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان و همچنین گروه علوم پایه
دانشگاه اردکان یزد که در انجام و ارتقایکیفی مطالعه حاضر یاری
دادند ،اعالم نمایند.
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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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