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کلونینگ ژن  lipL41با هدف تولید کنترل مثبت جهت
تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا

1
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 -1گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

 -2بخش میکروب شناسی ،مرکز تحقیقاتی واکسن و سرم سازي رازي ،کرج ،ایران
تاریخ پذیرش 23 :فروردین 3931

تاریخ دریافت 12 :آبان 2931

چكيده
يهای مشترك بين انسان و حيوان با اشتنا  رر ررر جها ین میییباشد ..مش صخ
لپتوسپيروزيس ،یکی از شايع ترين بيمار 

ک هدش ههه هههه  LipL41یک

شهای تشخیص سرولوژیکی و همچن نی
پروتئین غشای خارجی ایمونوژنیک میباشد که در لپتوسپیراهای بیماریزا وجود دارد و میتواند در رو 
به عنوان یک کاندیدای مناسب در تهیه واکس 
نهای نوترکیب به کار برده شود .هدف از این تحقیق بهره گی صخ زا یر وصیا ژ ت نن

نlipL41
نن

منظور طراحی یک کنترل مثبت در افتراق سرووارهای بیماریزای لپتوسپيرا از غیربیما  اب ازیر ا فتس اده زا      PCRمیییباش يقحت نيا رد .د ق از جنپ    
سرووار بیماریزای لپتوسپيرا و یک سرووار غير بيماريزا استفاده گرديد .باكتريها در مح طي

به

يصاصتخا تشك     ) (EMJHكش ندش هداد ت د و 

 DNAژنومیک آنها تخلیص گردید .ژن  lipL41با استفاده از پرايمرهاي اختصاصی تكثير شد .جهت انجام كلونينگ ژن م ،رظن درو    مح وص للل
 ،PCRخالص سازي شده و در وكتور  pTZ57R/Tالحاق گرديد و در باكتري اشریشیا کلی ) (Top10کل ديدرگ نو  ... ..تأیی ضح د ور     lipL41در

کلنیهای نوترکیب با برداشت از کلنیهای رشد یافته روی پلیت  LBآگار حاوی آمپی سیلین و انجام  PCRو تکثیر ژن م ش ماجنا رظن درو دددد ددددد.

تخل صي

 DNAنوترکیب توسط کیت انجام گرفت .سپس پالسمید حاوی ژن مورد نظر تعیین ترادف شد .مح لوص

قطعه  5601 bpرا نشان میداد که نشان دهنده تکثی نژ ر

 PCRب کی هدمآ تسد ه   

 lipL41بوددد ای رد طقف نژ ن    س ور و راد روضح ازیرامیب یاهرا د د  ررر رررر رد هک یتروص   

سرووار غير بيماريزاي لپتوسپیرا بایفلکسا مشاهده نگرديد .تخلیص کلونیهای مثبت وکتور پالسمیدی به وسیله کیت شنكاو .تفرگ تروص    

 PCRبراي  DNAنمونه به همراه كنترل مثبت در دو تيوب جداگانه انجام شد .محصول  PCRمربوط به نمونه و كنترل مثبت با ژل الکتروفورز و
سایز مارکر مقايسه و مورد تأیید قرار گرفت .به علت کند رشد بودن لپتوسپیرا و شرایط خاص نگهداری و عدم دسترسی همگان به سوشششها ای

رفرانس ،استفاده از یک تست سریع و دقیق مولکولی مانند PCR

به همراه یک کنت بثم لر تت تتت ب روظنم ه    تأییددد تحص

آن ض یرور

بنابراین میتوان از ژن كلون شده در اين تحقيق كه در آزمايشگاه تشخ يصي لپتوسپيرا آماده شده است ،به عنوان كنترل مثبت در آزما شی
در تمام آزمايشگاهها استفاده كرد.

کلمات کلیدی :لپتوسپيروزيس ،PCR،ژن  ،lipL41کنترل مثبت
*نویسنده مسئول :پژواك خاکی

آدرس :بخش میکروب شناسی ،مرکز تحقیقاتی واکسن و سرم سازي رازي ،کرج ،ایران .تلفن6 498 9832190 :

پست الکترونیکp.khaki@rvsri.ac.ir:

میییباش .د
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مقدمه

يهاای
لپتوس سيزوريپ  ، ،،یک زا ی    شاي عع عتير نن ن بيمار يي 

یباشد (  12و .)7همچنین در روش سرولوژی ELISA
نم 

نیز احتمال بروز پاسخخخها ای مثب بذاک ت

جو و راد د د    ،

باکتریایی مشترك بين انسان و حيوان در سراسررر جهاننن

پس با توجه به موارد ذکر شده و از آن جایی که درمان

یباشند بيشتر
خصوص نواحی كه داراي بارندگي زياد م 

صحيح و زود هنگام اين بيماري حائز اهم سا تي تت تتت .به

اس ك ت هه ههه در مناطققق گرمس يري  ، ،نيمههه گرمس يري  ، ،به

رخ میدهد (4و .)1این بیماری توسط باکتری لپتوس يپ رررا

فق  رد ط ر  یاهزو ا لو

رامیب ی ثوم  ر  ،تسا  ت صيخش            

کا ب ر ر لوکلوم تست ند یییییییییییی ی  PCRبرایییی تش یخ صصصص

ایجاد میییش ود هب هک دو رامیب هورگ یزا س و  ا اااا ااااااااپروفیت

ل بیما هب یر   
ی خصوص ًاًا ًاًا در اوایل ل
عفونتهای لپتوس یاریپ ی ی

یشود (.)1
سرووارهای مختلف گروه بندی م 

یباشد (51و  .)5 ،6ژن  lipL41در ميا ياهراوورس ن   
م 

تقسی مم مبن ب و هدش ید رررررر ر اسا  س س تخا ا هب ینژ یتنآ ر           

عالئم بالینی بیماری در بیشتر موارد مشابه آنفل زناو اا

ت عدممم تش یخ صصص و درما ،عقوم هب ن    
ب د و هدو ررر روص ت ت

عنوان یک روش س و ساسح ،عیر

بسانم یصاصتخا     

یش نایم رد نژ نیا و دو    
بيماريزاي لپتوسپيرا مشاهده م 

آنها به شدت حفظ ش تسا هد  ،،، ،،ول ييي در س ور و یاهرا

ت جدييي و ط الو نی
بیماري وارد فاز حاد شده و امدص ت ت

غيربيماريزاي لپتوسپيرا ديده نمیش هک یروط هب دو

مشاهده مستقیم باکتري در نمونهها اي کلینیکییی توس ططط

بیماریزا از سرووارهای غيربيماريزا بهره جست (  21و ، 18

شها ای تشخی ،یص
مدتتت ایجاددد مییی کند (  .) 10از رو 
یت هک درب مان ناو
میکروسکوپ دارک فیلد را م 

زا   

ا نژ ني    م یی یتوا رتفا و صيخشت رد ن ا هراوورس ق ای         

نیا     

روش بسیار مشکل و داراي حساسیت و ویژگییی کمییی

.) 8

یباشد و از طرف دیگرحساسیت و جدا کردن باکتري
م 

مواد و روش کار

مورد اين باكتري به دل  ندوب دشر دنك لي و ن يدنمزاي      

در ا يقحت ني ق      از چها رر ر س اوور رر ر بیمار یی یزای لپتوس ريپ اا ا

نیز از نمونههاي کلینیکی با رد تشك يصيخشت شور 
غذا يي باال ،نياز به انكوباسيون ط الو ن و تدم ي

  

لامتحا    

آلودگي كشت و ايجاد خطر براي كاركنان آزمايش هاگ

با موانع زيادي همراه است (  16و  .) 13با این که آزمایش
آگلوتیناس  یپوکسورکیم نوی (((( ( )MATبرا ییی تش صیخ

یشود ول نیا ی   
این بیماری روشی استاندارد محسوب م 

روش نیز به دلیل نياز به كشت لپتوسپيرا و كار با باكتري
زنده با مشکالتی مواجه است از جمل رد هک نیا ه نیا     

یتعداد کافی از سویهها اي
روش ،نیاز به نگهداری دائم 

یباشد ،که پرهزینه بوده
استاندارد و پاساژ دائمی آنها م 
و قابل اجرا در آزمایش اگ ه هها اي تش یخ صصص طبییی نیس .ت

همچنین آزمایش  MATدر مرحله حاد بيما نامز و ير   
دفع باكتري از ادرار ،قادر به شناسا يداب يتنآ رتيت يي     

سرووارهای لپتوسپيرا و کشت آنها

اینتروگان سسسسس س(RTCC2821), :

hardjo

Sejroe

Canicola (RTCC2805) (Icterohaemorrhagiae
 Pomona )RTCC2812), RTCC 2815و یک

سرووار غيربيماريزا لپتوسپیرا بایفلکسا ()RTCC 2819

س لپتوس ریپ اا
از کلکس وی ننن میکروبییی آزمایش اگ ههه رف نار س س
بخش میکروب شناسی مؤسسه واکسننن و سرممم سازي ي
ي

رازي کرج استفاده گردید.

يهااا در مح  تشك طي اختصا يص
با رتك يي 

       EMJH

لها اي
(شرکت  )Difcoهمراه با سرم خرگ مكم و شو لل لل
غذا يي در شرا طي هوازي و دماي  28درجه سانتی گ دار
كشت داده شدند و بعد از  7- 10روز رشد آنها توسط

م كي روسكوپ دارك فيل .تفرگ رارق يسررب دروم د      

کلونینگ ژن  lipL41با هدف تولید کنترل521 ...

س ومن سپ نن نننههاا جه رد يريگ بوسر ت    
مدت  20دقيقه سانتر يفي وژ گرديدند.
تخلیص DNA

جهت تخل صي

 DNAژنوم كي

    15000 gبه  

تسا شور زا ا درادن   

کمیت     DNAتخل لژ زروفورتکلا طسوت هتفای صی         
آگارز و اسپکتروفتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت.
در ای یقحت ن ق روظنم هب  شن سا ا یی

وورس ا اهر ی            

بيما یازير    لپتوس ریپ اا ا و افترا آ ق نن نهااا از س یاهراوور   

غیربيما  ازير ا  یاهرمیارپ ز ا صتخ ا یص         lipL41اس هدافت   
یباشد:
شد که توالی آنها به صورت زیر م 
primer:

Oligonucleotide

primer:

Oligonucleotide

Forwad

'5' TGTTACCCATGGGGAGAAAATTATCTTCTCT 3

Reverse

'5' AAAGGACTCGAGTTACTTTGCGTTGCTTTC3

وا شنك    

 PCRدر حجم    

 50م كي روليت رادقم( ر       

 100نا رگون ممم م  10 ،DNAپ كي وم زا لو ره دك ا زا م          

پرايمرهاµl     ،

( )Master Mix 2x) 25ش تکر    

 )Ampliqonطبق برنامه زير انجام شد:

براي دناتوراسيون اوليه DNA ،به م تد

 5دقيق رد ه

دماي  94 °Cقرار داده شد و بع رد نويساروتاند نآ زا د   

 94 °Cبه مدت  1دقيقه ،الحاق پرايمرها به  DNAه فد

در  57 °Cبه مدت  1دقيقه وتكثير پرايمرها در  72 °Cبه
مدت  1دقيقههه در  30چرخ ركت ه ار ماجنارس و دش       10

دقيقه جهت تکثیر نهایی در  72 °Cقرار گرفت .محصول
 PCRتمانومن م هههه ههاا توس ژ ط لل ل الكتروف يبايزرا زرو      و
تأیید گرديد.

کلونینگ و تخلی مسالپ ص ی و بیکرتون د
توالي

وكتور  pTZ57R/Tالحاق گرديد و به باكتری اشریش ای

کلی ( (Top10انتقال داده شد .پس از قرار دادن س لول

فن  مرفورلك ل ا وزي ا فتسا لكلا ليم ا هد دش  . ............کیفی و ت

PCR

(ش تکر    

 )Fermentasخا يزاس صل        گردی  د ووو و در

ييعت ن ننن نننن
ن

مح وص لل ل  PCRژن  lipL41لپتوس ريپ اا ا اینتروگان سس س

سرووار ) Sejroe hardjo (RTCC2821به كمك يك ت

و وکتور به م ی یور تعاس کی تد

خخخخ خخخخخ ،س ول لللها ا در

دمای  24 °Cبه مدت یک و نیم دقیقه در بن ماری تحت
تاثیر شوک گرمایی ق و هتفرگ رار هب اددجم هلصافالب    

مدت  5دقیقه روی یخ قرار داده ش ولس اتیاهن .دند لللللللها ا

روی پلیت  LBآگا س یپمآ یواح ر ی رد نیل
مدت كي

ش يدرگ هبوكنا زور هناب دددددن سپس .د   

ژن lipL41در كلنيها اي نوتر طسوت بيك

    37 °Cبه
ح روض

 PCRتائ دي

گرديد ) .)Colony PCRكلنيهاي نوتر يك ب در محي ططط
ماي عع ع  LBحا صيلختو هدرك دشر نيليس يپمآ يو            

پالسميد از سلولها توسط يك ت (شرکت  )Rocheانجام

شد ( .) 17

پالسمید حاوی ژن مورد نظر جهت تأیی وت د ا نژ یل   

 lipL41به شركت  Macrogenکره جنوبی فرستاده شد.
نتایج

محصول  PCRبه دست آم هعطق کی هد     5601 bp

یداد که نشا نژ ریثکت هدنهد ن     lipL41ب ،دو
را نشان م 

س  طسوت سپ ا وفورتکل ر  لژ یور ز آآآآآآ آآآگا  زر  1% %%و با   

استفاده از سایز مارکر ( 100 bpش کر تتت ( )Fermentas
مورد تأیید قرار گرفت .نتایج نشان داد که ای طقف نژ ن

در سرووارهای بیماریزا حضور داش رد هک یلاح رد هت   

سرووار غیربیماریزای لپتوس سکلفیاب اریپ ااااا وج دن دو ا در   

س
(شکل  .)1ژن  lipL41تکثیر یافته لپتوسپیرا اینتروگانس س

در وکت رو     pTZ57R/Tالحا یدرگ ق د      و ب یرتکاب ه     
اشریشیا کلییی ( )Top10انتقا روضح دییأت .دش هداد ل

یها اای نوترکی اب ب
ژن lipL41در کلن ییی 

ب در ا زا تش       

    

کلنیهای رشد یافته روی پلیت  LBآگار حا یپمآ یو   
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سیلین و انجام  PCRو تکثی  رظن دروم نژ ر ا جن ا دش م
(شکل.)2

   

سریع ،حساس و اختصاصی برای تشخیص عفونتتتها ای
لپتوس ب لیاوا رد اصوصخ ییاریپ یما يسب یر ا زئاح ر      

      

اهميت است ( 42و  )3و انجام آن ب نژ یانبم ر    lipL41

ميب ياهراوورس نايم رد هك ا ث ازير ا رب تسا تب ای

     

      

شناسایی لپتوسپیراهای بيما نومن رد ازير هه هههها ای کلینیکی
یباشد (  21و .)11 ، 18
بسیار مفید م 

از سال  1990تا به حال چندین پروتکل  PCRجهت

شکل  -1الکتروفورز محصول  PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی
براساس ژن  lipL41جهت شناسایی سرووارهای بیماریزا از غیربیماریزا بر

روی ژل آگارز  1%به کمک مارکر  . 00 1 bpشماره ( 1سایز مارکر) ،شماره 2
(کنترل مثبت) ) ،)L. interrogans Sejroe hardjoشماره 3
( ،)L. interrogans Canicolaشماره L. interrogans ( 4

 )Icterohaemorrhagiaeشماره  ،)L. interrogans Pomona( 5شماره
 ،)L.biflexa( 6شماره ( 7کنترل منفی).

تشخیص  DNAلپتوسپیرا در نمونههای کلینیکی به کار
گرفته شده است كه اکثر آنها حساسیت باالیی را نشان

یتوان از روش
دادند (  19و  .)2 ،3 ،5 ، 17بنابراين م 

 PCRبراي تشخ صي

سريع و دقيق اين باكتري بهره

جست .در تحقیقات مختلف انجام شده در سطح دنیا
توسط دیگر محققین ،حضور ژن  lipL41در میان

بحث و نتیجه گیری

لپتوسپیروزیس یک بیماری زئونوز با انتشار جهانی

یباشد (  23و  .)22براساس گزارشهای به دست آمده
م 
از نقاط مختلف کشور در خصوص افزایش وقوع
بیماری و با توجه به اهمیت جنبههاي بهداشتی و

اقتصادی ناشي از لپتوسپیروزیس ،بررسی و مطالعه

روشهای سریع تشخیص این بیماری امری مهم تلقی
میگردد (.)9

سرووارهاي بیماریزای لپتوسپیرا مورد بررسی و تأیید

قرارگرفته است (  21و  .)8 ،11 ، 14 ، 18در سال 2005

 Natarajaseenivasanو همکاران به کمک آزمایش
 PCRمیزان ثبات ژنهای  lipL41و  ompL1را در

جدایههای لپتوسپیرا و همین طور در سویههای رفرانس

مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که این دو ژن در

میان لپتوسپیراهای بيماريزا پایدار و حفظ شده میباشند

یتوان از آنها به منظور استفاده در تشخیص
و بنابراین م 

لپتوسپیروزیس بهره برد (  .) 14همچنین در مطالعه ای در

سال  2005توسط  Theodoridisو همكاران PCR ،بر
مبنای ژن  lipL41برای تشخیص سریع و قابل اعتماد
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Abstract: Leptospirosis is one of the most important zoonosis with worldwide distribution.
lipL41 is an immunogenic outer membrane protein found in pathogenic Leptospira species
and may be used in diagnostic method and also can be a good candidate for recombinant
vaccine against leptospirosis. The aim of this study was designing a positive control for
molecular diagnosis of pathogenic Leptospira spp. by PCR based on lipL41 gene. Five
pathogenic serovars and one saprophytic species were used in this study. The serovars were
subcultured into the selective culture medium (EMJH) and then the genomic DNA extracted.
The lipL41 gene amplified using the specific primers. The PCR product were ligated in
pTZ57R/T vector and transformed in competent E. coli Top10 cells. The confirmation of the
recombinants was made by picking the white colonies and carrying out colony PCR
amplification of the gene. The recombinant plasmids were extracted using a commercial
extraction kit. PCR amplification of the lipL41 gene using the specific primers resulted in a
1065 bp in all five pathogenic serovars tested. No PCR products were amplified from the nonpathogenic L. biflexa. Positive colonies plasmid vector was isolated from cells by kit. PCR
test was carried out with positive control and PCR products were observed on gel
electrophoresis. Due to slow growth of Leptospira, and because of limited diagnostic capacity
using a rapid and accurate molecular tests like PCR with a positive control to confirm its
accuracy is essential. Therefore, the cloned lipL41 gene in this study that has been prepared
in Leptospira reference laboratory can be used as a positive control in all laboratories using
the PCR test.
Keywords: Leptospirosis, PCR, lipL41 gene, Positive control
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