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چکیده
گها یک بیماری تک یاخته ای زئونوز است که به طور بالقوه در انسانها و سگها کشنده است .در ایران
لیشمانیوز احشایی س 
این بیماری شایع است و توسط لیشمانیا اینفانتوم سویه استاندارد ایران

infantum Lon49

یشود .چندین
 leishmaniaایجاد م 

نها ،پروتئین Leishmania homologue for ( LACK
پروتئین جهت واکسیناسیون مورد استفاده قرار گرفته است ،یکی از این پروتئی 

گها در
 )receptors for activated C kinaseبا وزن مولکولی 63کیلو دالتون است .با توجه به گسترش وسیع لیشمانیوز احشایی س 

ایران در مطالعه حاضر کلونینگ مولکولی آنتی ژن محافظتی  LACKلیشمانیا اینفانتوم سویه ایران جهت تولید پروتئین نوترکیب

مؤثر مد نظر قرار گرفت .بدین منظور  DNAژنومیک لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران استخراج و سپس به عنوان الگو جهت

PCR

استفاده شد .سپس محصول  PCRقطعه ی  LACKدرون حامل  pTZ57R/Tکلون شد .پالسمید نوترکیب استخراج و به وسیله

مهای محدود کننده و  PCRآزمایش شد .نتایج نشان داد که ژن LACK
آزمونهای تعیین توالی ،هضم با آنزی 

به درستی در حامل

 pTZ57R/Tکلون شده است و همان طور که انتظار داشتیم قطعه 939 ،جفت بازی است .این مطالعه اولین گام جهت طراحی DNA

واکسن بر پایه قطعه ی  LACKلیشمانیا اینفانتوم سویه ایران به منظور بیان پروتئین نوترکیب جهت مطالعات بعدی است.

کلمات کلیدی :لیشمانیا اینفانتوم ،LACK ،کلونینگ ،واکسن.
٭ نویسنده مسئول :سالومه شیرعلی

آدرس :گروه انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .تلفن120- 7000 1 11 6 :
پست الکترونیکs.shirali@ut.ac.ir :

 031نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره نهم ،شماره دوم ،2931 ،پیاپی 72

مقدمه

لشمانیوز احشایی زئونوز به وسیله تک یاخته یلگنا    

کم باشد اما همین میزان کم جه ره نتخیگنا رب ت
پاسخ  CD8+و  CD4+کافی است ( .) 12

ود

لیشمانیا اینفانتوم (= لیش گاش اینام از یی ییی) ایج و دا توسططط

با وجودی که تاکنون واکسن تج هیلع یرا    لیش اینام

از مدیترانه ،آسیا و آمریکای التین دیده شده است و در

ژن انگل برای طراحی واکسن ،مطرح بوده و به فراوانی

پشه خاکی منتقل میشود .این بیماری در مناطق وس یعی

اغلب موارد سگ ه لصا یلها یا ی نیا نزخم نیرت 

    

بیماری بوده اند (  16و .)71لیشمانیوز احشایی سگ برای
اول لوکین طسوت راب نی

کش سنوت رو     

 و ک رد تمو

لاس    

گ راز شش ش ش و د

فراوان خم طاقن زا ی ت ناهج فل

  

       908 1در

تاشرازگ نآ زا سپ       

دروم رد

نآ           دیده   

میشود (  .) 21یکی از مشخص ترین عالیم ای یرامیب ن   

در سگ ها که در کمت زا ر

 % 50جمعی ید نابزیم ت ده    

میشوددد ،ی اب داح یرامیب ک نمزم مئالع

تسوپ ییییییی یییییییی-

احشایی است ( .)71در ایران مطالع یور رب یدایز تا    

لیشمانیوز احشایی سگها صورت گرفته و با مطالعه رب    

روی نمونههای لیشمانیای جدا شده از سگهای مبتال به
لیشمانیوز احش یا ی ریا نوگانوگ قطانم رد  ا مامت رد ن      
موارد لیش وتنافنیا اینام مم ممم شناس یا ی دیدرگ  ه و  کی اهنت    

مورد از لیشمانیا تروپیکا شناسایی شده اس اذل .ت هنوگ    

یباشد ( .) 14
غالب لیشمانیا در ایران لیشمانیا اینفانتوم م 

  

اینفانتوم در دسترس نیست ،اما چندین مولک یتنآ و لو   

در مطالع  تا ت یقح ق تفرگ رارق هدافتسا دروم یتا هنا  دددددددددددددد د
نه رایسب هجوت هک ا یی یی ییییی را در
( .)81یکی از ای یئتورپ ن نن نن

سالهای اخی نیئتورپ هدومن بلج دوخ هب ر        LACK

میباشد LACK .ی لوکلوم ک     63کیلودالت تسا ینو   

که در اشکال پرومستیگوت و امستیگوت انگل شناسایی

شده است .در مطالعات پیشین نشان داده شده که سلول-

های  Tعلیه  LACKاینترلوکین  4تولی م د یی یییکنن رد و د

نتیجه باعث مقاومت علیه عفون م زوینامشیل ت ییی ییییش .دنو

این پروتئین یکی از ترکیب ه یحارط یارب یلصا یا     
واکسن بوده و به میزان باالیی بیان میشود ( .) 15

ن LACK
لذا مطالعه  اب رضاح  ه لک فد و ژ گنین ن نننن ننننن

لیشمانیا اینفانتوم س هب ،راب نیتسخن یارب ناریا ی هیو       
منظ یهت رو ه       DNAواکس نک تهج ،ن ت زوینامشیل لر         

یباشد.
گها م 
احشایی در س 
مواد و روش کار

با توجه به مش ینک هشیر هب طوبرم تالک ان ،لگ       

مطالعه حاضر بر روی انگل لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران

و همچنین مسائل مربوط به کنترل ن رظن هب ،اپدنب نیلقا     

لشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
گروه انگ 

مقاومت دارویی ،عوارض جانبی ناشی از آلودگی قبلی

میرسد تهیه ی اک نسکاو ک رر رررآم هار نیرتهب نمیا و د    
حل برای کنترل لیشمانیازیز باشد ( .)81جدیدترین نسل
نه و بیکرتون یا   
واکسنننهیا    لیش ینام اا ا ش یئتورپ لما نننن 

نهاس نیا رد .ت     
 DNAواکس  ن دُکُک ددکننده پ نیا  رررررر روتئی 

حالت ژن ُکُکدکننده کاندیدای واکس ینایب روتکو رد ن    

یشود و  DNAاز طریق عضالنی و یا زیرجلدی
کلون م 
تزریق گردیده و توس ولس ط للللله بذج ا و و هتسه درا    

میشود .با وجود اینکه ممکن است ج هعطق بذ    DNA

 leishmania infantum Lon49تهیه شده از

پزشکی تهران انجام شد .انگل تا زمان انجام آزمایش در

محیط کشت  RPMIحاوی  %5فتال و  %1آنتی بیوتیک
پنی سیلین جی رشد داده شد و نگهداری گردید.

استخراج DNA

در ابت طیحم زا رتیل یلیم کی اد            RPMIح یوا   

پروماستیگوت سانتریفیوژ و سه بار با  PBSشستش هداد و

شد سپس رسوب حاصله جهت استخراج  DNAاستفاده
ش جارختسا .د       DNAب  ا ا  هدافتس ا یک ز تتتتتت تتت ( DNA

کلونینگ و تعیین توالی ژن 131 ... LACK

 )extraction kit, MBST, Iranو طب لمعلاروتسد ق   

ان رگناشن زا رظن دروم هعطق هزاد         

شد .جهت تأیید استخراج ،نمونه بر روی ژل آگ زرا %1

خالص سازی محصول PCR

تکثیر  DNAبا روش  PCRو الکتروفورز بر روی

سازی استفاده شد .خالص سازی محص لو

کیت بر روی پروماستیگوتهای لیشمانیا اینفانتوم انج ما
الکتروفورز شد.

 Vivantisاستفاده شد.

 bp 100ش تکر   

 100میکرولیت لوصحم زا ر       PCRجه صلاخ ت     

ژل

به منظور افزوده سازی ژن  LACKلیشمانیا اینف وتنا ممم

به روش  ،PCRمحصول حا  زا لص ااس جارخت  DNAبه

شها ای 100
عن ش هدافتسا وگلا ناو دددد ددددد PCR .در واکنش ش
میکرولیتری با ترکیبات :آغازگرهای جلویی و برگش یت

هر ک ماد  2میکرولیت ،ر  dNTPبه رادقم      2میکرولیت ،ر

 PCRبرطبق

دس معلاروت للل ()PCR Purification kit, MBST, Iran
انجام شد .سپس جهت تأیید مراحل انجام شده محصول
ایجاد شده بر روی ژل آگارز  %1الکتروفورز شد.

کلونینگ ژن  LACKدر پالسمید pTZ57R/T

در این مطالعه جهت کلونینگ ژن  LACKاز کیت

 T/A cloningس تکرش تخا     

( Fermentaseش هرام   

 MgClبه میزان  2میکرولیتر Taq ،پلیمراز به مق راد 0/5

گ  ،#K1213, #K1214امریک .دش هدافتسا )ا      
کات ولا گ گ

و  1میکرولیتر محصول استخراج  DNAانجام شد.

 pTZ57R/Tکلون شد و کلیه مراحل اتصال به پالسمید

میکرولیتر 10 ،میکرولیتر بافر  ،آب مقطر به مق راد 79 /5

بدین منظ هدش صلاخ لوصحم رو       PCRدر پالس دیم

توالی آغازگره ج هدافتسا دروم یا ه  ریثکت ت ژن      

و ترانسفورماسیون یا انتقال در سلول ب سا رب یرتکا اس    

 LACKبه قرار زیر بود:
آغ ،ییولج رگزا   

Lack F 5- ggatccA TGA

 ACT ACG AGG GTC ACC -3ب اگیاج ا ه شرب     
برای آنزیم محدود کننده .BamHI

آغازگر برگشتیLack R 5` aagcttTTA CTC ،

 GGC GTC GGA GAT GGA-3ب اگیاج ا ه شرب     
برای آنزیم محدود کننده .HindIII

همچنین برنامه بک ج هدش هدرب را ه ماجنا ت       PCR

شامل  5دقیقه  95درجه یگتشرساو تهج دارگیتناس      

اولیه 45 ،ثانیه  95درجه ،دارگیتناس      45ثانیه  68درجه
سانتیگراد 45 ،ثانیه  72درجه سانتیگراد (سه مرحله اخی ییر
 35ب و )را

 5دقیقه    72درجهتهج دارگیتناس 

لیمکت

       

نهایی ساخت بود.

پس از اتمام  PCRمحصول جهت مشاهده و تخمین

اندازه بر روی ژل آگارز  ٪1ح نیرگربیاس گنر یوا    
مورد الکتروفورز قرار گرف نیمخت تهج نینچمه .ت     

دستورالعمل کیت انجام شد .ترانسفورماسیون در س لول
ب یرتکا     Ecoliس هیو     DH5αسپس .تفرگ تروص      

محصول ترانسفورماسیون ب دماج تشک طیحم یور ر     

 LBحاوی  %1آمپی سیلین کشت داده شد.
غربالگری کلونهای باکتری حا دیمسالپ یو   

نوترکیب

غرب دیمسالپ یرگلا های ن  وووو ووترکی  ب ب س ه ه شور        

 ،PCRبرش آنزیمی و تعیین توالی انجام شد.
 PCRژن  LACKاز روی پالسمید نوترکیب

یه رک دشر یا د زا لصاح ه         
در ای نولک هلحرم ن یییییی 

ترانسفورماسیون در محیط کش دماج ت     LBح یوا

%1

یها
آمپی سیلین شماره گذاری شده و هری نولک زا ک یی یی

به صورت جدا گانه در ف کلا نننه یواح یا     5س یس ی   
محیط کشت م عیا  LBح یوا

 %1آمپ لیس ی ی تشک ن    

داده شد .سپس  PCRطبق برنامه اولیه انجام ش  اب د ا نی    
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تفاوت که ب هلحرم نیا رد  ه یاج

شه یا
نکاو شششششش شششششش

تعیین توالی

100

به منظور تعیین توالی قطعه ی هدش نولک 

شها  50میکرولیت یوگلاو هدوب یر    
میکرولیتری واکنش ش

پالسمید نوترکیب تولید شده به ش پاکت تکر وو ووو زیست

مورد استفاده جهت  1 ،PCRمیکرولیتر از محیط کشت

مایع  -LBآمپی سیلین ح وا ییی ب رتکا یییه هتفای دشر یا    

بود .در نهایت محصول حاصل از  PCRنمونهه تهج ا   
تایی هعطق دوجو د

الکتروفورز شد.

         ،LACKب لژ یور ر

،LACK

زراگآ       

ارسال شد .بدین منظور از آغازگرهای جهانی M13F(-

) 20و ) M13R(-40پالسمید  T/Aاس رد .دیدرگ هدافت   
نهایت نتیجه ارسال شده توسط شرکت به کناب هلیسو     

ژنی       www.ncbi.nlm.nih.gov/blastب وت ا ا یل         

قطعه  LACKمقایسه گردید.

آنالیز آنزیمی

  

چنانچه پیش از این ذکر ش کی ره یادتبا رد د زا

توالیهای آغازگرهای جلویی و برگشتی قطعه LACK

در زم ب هاگیاج ،اهرگزاغآ یحارط نا رررررررررر رررررش آن میز   

 BamHIدر آغ  ییولج رگزا و میزنآ شرب هاگیاج    

س  دیمسالپ رد ییو م رضاح هعلاطم رد هدافتسا درو      

      

 HindIIIدر آغ ش هداد رارق یتشگرب رگزا د زا .دوب ه          
( )pTZ57R/Tاولین جایگ یتشگرب یاهتنا رد شرب ها     

شماره .)1

محصول حاصل از اس جارخت  DNAبه وگلا ناونع     

 PCRبر روی ژل آگارز  %1تنها یک باند با وزن تقریبی

میزنآ زا هدافتسا           

 939جفت باز بر روی ژل دیده شد (تصویر شماره .)2

 BamHIکفایت میک نیا اب هعطق تمس ود ره و در     

پ وفسنارت لوصحم تشک زا س ر ام سیو عطق ن ه           

آنزیم بریده شد.

بهمیزنآ زیلانآ ماجنا روظنم  ی جارختسا ادتبا رد                

پالسمید ب یک زا هدافتسا ا تتت تتتت ( Plasmid extraction
 )kit, MBST, Iranانج یدرگ ما د نآ  .زززززز زیم BamHI
Vivantis

نوترکیب در سلول باکتری ،ب تشک طیحم یور ر    

LB

حاوی  %1آمپی س یایرتکاب ینولک تفه ،نیلی ی دشر 

    

کردن تهج نیاربانب .د

کیکفت

کک ک ککک ککککل نو یی یه یواح یا     

پالسمید نوترکیب از سایر موارد سه روش زی تروص ر   

گرفت.

(ش تاک هرام ا گول     

 ،RV1138کشو رر ر م و دوب )یزلا   

پالسمید نوترکی ،ب

 2میکرولیت ،میزنآ ر     10میکرولیتر

واکنش در حجم  50میکرولیتری محتوی  16میکرولیتر
ب فا رر ر  ˣ 10و  22میکرولیت تدم هب بآ ر        1س رد تعا   

انکوباتور  37درجه س رگ یتنا اا اااد انج تیاهن رد .دش ما    
آگارز  ٪1مورد الکتروفورز قرار گرفت.

نشاندهنده  DNAژنومی انگل لیشمانیا می باشد (تص ریو

همانطور که انتظار میرفت پس از الکتروفورز محص لو

 ،LACKجایگ رب ها شش ششش آنزییم  BamHIب نیاربانب و دو   

جه یأت ت ی نژ د     LACKمحص رب لصاح لو لژ یور   

اینف وتنا ممم جهت تأیید ب زراگآ لژ یور ر     %1الکتروف زرو

جهت ساخت ژن  LACKم گ رارق هدافتسا درو ر ،تف     

این پالسمید یعنی دقیقا" پس از خاتمه قطعه کلون ش هد

مورد استفاده جه تکرش لوصحم شرب ت     

 DNAاس توگیتسامورپ زا هدش جارخت          

لیش ینام ا    

شد و یک باند سنگین بر روی ژل مش هک دیدرگ هدها    

       

جه میزنآ زیلانآ ت ی نولک دییأت و 

نتایج

  

پ ماجنا زا س       PCRاز کل نو یی یه رک دشر یا د اب ه         

آغازگرهای ژن  LACKو الکتروف لوصحم زرو    PCR

ب  ر ر زراگآ لژ یو       %1دو کل نزو اب یدناب ینو        939

جفت باز را نشان دادن هدناشن هک د نده صتا  ا حیحص ل     

قطعه  LACKدر پالسمید بوده و سایر کلونیه رظن زا ا   
وجود این قطعه منفی بودند (تصویر شماره .)3

کلونینگ و تعیین توالی ژن 331 ... LACK

نتیجه حاصل پس از برش آنزیمی پالسمید استخراج
شور    

شده از کلونیه هب تبثم ییایرتکاب یا

 PCRبه

وسیله آن میز  BamHIو الکتروف یور رب لوصحم زرو    

ژل آگارز موید قطعه  LACKب نزو ا

 939جف زاب ت   

است که نشان میدهد این قطعه در پالسمید کلون ش هد
است (تصویر شماره .)4

بررس یلاوت نییعت جیاتن ی نژ      

    LACKلیش اینام   

اینفانتوم کلون شده در پالسمید  pTZ57R/Tبا اس هدافت

از سایت  www.ncbi.nlm.nih.gov/blastو مقایسه اب    

پروتئین  LACKاز لیش وتنافنیا اینام مم

ممم ( Accession no

 )U49695.نشان داد که قطعه  939جف نیا رد یزاب ت    

پالسمید کل دش نو ه نژ و تسا  نیئتورپ ،هدش نولک       

 LACKاز لیش وتنافنیا اینام مم

 )no. FJ555210است.

ممم س ناریا هیو (( ((( Accession

تصویر شماره  :2الکتروفورز محصول  PCRبر روی ژل آگارز %1
ستون اول مارکر یا نشانگر 00 1

bp

ستون دوم محصول  PCRبا آغازگرهای ژن  LACKلیشمانیا اینفانتوم

تصویر شماره  :1الکتروفورز محصول استخراج  DNAبر روی ژل
آگارز %1

ستون اول مارکر یا نشانگر 00 1

bp

ستون دوم محصول استخراج  DNAلیشمانیا اینفانتوم با وزن باال

تصویر شماره (CONTROL=C, MARKER=M, PCR :3
)Product: 1-7
الکتروفورز محصول  7 PCRکلونی رشد کرده در محیط  LBحاوی
آمپی سیلین جهت تأیید کلونینگ بر روی ژل آگارز %1
ستون اول مارکر یا نشانگر 00 1

bp

ستون دوم تا هشتم محصول  PCRکلونیهای 7-1
ستون نهم کنترل منفی
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مناطق اندمیک موفقیت آمیز نبوده است ( .)9بنابراین به

نظر میرسد با توجه به سادگی چرخه و لگنا یگدنز 

این حقیقت که بهبودی و درمان در آل  ددجم یگدو در   

بیمار دیده ش د لامتحا نیا ،تسا هد ا م هد ییییی ییییییش هک دو   
واکسیناسیون ش نیا لرتنک تهج یبسانم هوی بی یرام       

باشد (.)7

تاکنون انواع مختلفی از واکس نیا لرتنک تهج ن     

بیماری بکار گرفته شده است ،از جمله واکسیناس اب نوی   

انگل زنده ،کشته شده ،آنتی ژنهای خالص شده ،آنتی

ژن نوترکیب ،باکتری زنده حاوی ژن نوترکیب لیش ینام ا ا
و واکسیناسیون ژنتیکی ( .)9از ب هب هدش رکذ عاونا نی

تصویر شماره  :4الکتروفورز محصول هضم آنزیمی پالسمید
نوترکیب

ن DNA
یرسد که واکسیناس  یکیتنژ نوی ی  ا ه ام نننن نننن
نظ ر م 

pTZ57R/T-LACK

واکسن به علت ایمنی زا بودن ،حفاظ تدم ینالوط ت    

جهت تأیید کلونینگ

ستون اول نشانگر 00 1

bp

ستون دوم محصول هضم آنزیمی  :باند سنگین پالسمید

pTZ57R/T

با اندازه  bp6882و باند سبک ژن  LACKبا اندازه 939bp

در مقابل عفونت ،ارزان ،سریع و ساده ب نینچمه و ندو   
القاء هر دو نوع پاسخ ایمنی هوم ولس و لارو ل یی ییی م رترثؤ
از سایر انواع واکس شاب ن دد ددد ( .)8از جمله سکاو  نن نننه یا

بحث

گ ه  ا (( Canine Visceral
لیشمانیوز احش یا ی س  گگ گگ

ًال به شکل عفونت سیس کیمت
 )Leishmaniasisمعمو ًال

همراه میشود .این بیماری عالوه بر اهمی هک یدایز ت    
در دامپزش زا زین یتشادهب و یکشزپ رظن زا دراد یک

        

جایگاه قابل توجهی برخوردار است زیرا سگ مهمترین
مخزن و منبع عفونت لیشمانیوز احش یا ی بب بببرای انس هب نا   

شمار میآید (.)3

استفاده از داروهای ضد لیشمانیا در ارتباط با سگها
یدودحم اب و درادن تتتتتت تتتتتتته یا ی

همراه اس فذح ،یهورگ صیخشت یفرط زا .ت ای و

   

درمان دارویی سگهای آلوده با وجود آنکه اثر خ یبو
در کاه  یگدولآ ش د هتشاد ناسنا ر

ژن روم رد هتفر راکب ی د        لیش ینام

اا ا م یی یت هب ناو      DNA

واکسنهای ُکُکدکننده مولکوله ،زانیئتورپ نیئتسیس یا    

 ،A2هیستون TSA ،و  LACKاشاره کرد.

مزمن بروز میکند که در اغلب موارد ب ناویح گرم ا    

کارایی مش  اب هبا ا ار ناسن

   

ب ،تسا ه             دلیل   

مغایرت با ق وقح زا تیامح نیناو ق ح  ی نارگ و تاناو      

بودن مورد تأیید نیس ن نیلقان لرتنک نینچمه .دنت یز رد      

پروتئین  LACKوابسته به خانواده پروتئینهای WD

میباشد .این پروتئینها در روند تک هدش تظاقح یلما    
بوده و اعمال مهمی را کنترل میکنند ،مانند انتقال پی ،ما

ساخت  RNAو کنترل چرخه سلولی (  .) 13این پ نیئتور

در لیشمانیا اینفانتوم در نزدیکی کینتوپالست قرار گرفته
نه لوئسم یا   
سهایی از پروتئی 
یرسد با سکان 
و به نظر م 

در همانند سازی  DNAو سنتز  RNAواک م شن یی یییدهددد
(  .) 13پ نیئتور  LACKاحتما ًالًال اکیدار دیلوت زا  لللل لللهیا   
س رد نژیسکا یم

نورد لس ول درک یریگولجه و     

       

نه ح زاف هب طوبرم یا ّاّاّاّاّاّا ّاّاّاّاّاّاد در
همچنین تولید س یاکوتیا ن ن
یکند (.)5
ماکروفاژ را مهار م 

کلونینگ و تعیین توالی ژن 531 ... LACK

ویژگیهای فوق سبب ش ب دناوتب نیئتورپ نیا هد ه    

عنوان یکی از پروتئینهای کاندید واکسن در نظر گرفته
شود لذا در بسیاری از کشورها مطالعات زیادی در زمینه
ایمنی زا بودن این پروتئین صورت گرفته است.
بررس ا ی ی نم ی نیئتورپ ییاز 

            LACKلیش ینام ا    

اینفانتوم در سگ توس  وریمار ط و و ناراکمه

لیش اینام

ماژور در مدل موش توس  ولازنوگ ط و اشن ناراکمه ن     

داد که تزریق  DNAواکسن ُکُکدکننده آنتی ژن LACK

 www.ncbi.nlm.nih.gov/blastو مقایسه نتایج بدست

آمده ب همه رظن دروم هعطق ا دیوم نژ هک تسا نآ
 LACKب هزادنا ا           939جف زاب ت

      

یمسالپ رد د ددددددددددد د

 pTZ57R/Tکل یاهرگزاغآ نینچمه .تسا هدش نو           

یباشند.
طراحی شده اختصاصی ژن  LACKم 
ل اذ تهج ماگ نیتسخن ناونع هب رضاح هعلاطم     

     

     

طراحی    DNAواکس  ن ُکُکُکُکدکننده نژ      LACKلیش اینام   
اینفانتوم سویه ایران با موفقی اب .دش ماجنا ت هب هجوت       

و سپس بوستر آن با واکسن نوترکیب با حامل ویروسی

مطالعات مرتبط انجام شده به نظر میرسد در مرحله بعد

ایمنی خوبی ایجاد میکند (  11 ، 10و  ،) 19همچنین اثر

تولید پروتئینه  بیکرتون یا ب  یار ا بایزر ی یدمآراک       

ایمنی زایی مطل بو

 DNAواکس  ن ُکُکُکُک دکنن نیئتورپ هد   

 LACKدر ترکیب ب نژ یتنآ دنچ ا

رد رگید دیدناک      

ایمنی زایی  DNAواکسن طراحی ش زوینامشیل هیلع هد    

احشایی در سگ و انسان مفید و کاربردی باشد.

تعدادی از مطالعات نظیر بررسیهای انجام ش طسوت هد   

تشکر و قدردانی

شده است ( 6 ،4 ،1و .) 20

(کارش اگشیامزآ سان ه شخب  گنا لللللللل لشناس دکشناد ی ه     

جرجانی ،بنهادج احمد ،کارس تباث زئوگیردور و نو    

از طرف دیگر تاپیا و همکاران نش هدافتسا دنداد نا    

از  1L-12و  1L-18در بهبود بخش ییاز ینمیا هب ندی     

آنتی ژن  LACKلیشمانیا ماژور در موش نق ییازسب ش   

داشته و به نظر میرس ار کی د هه ههه مفی تمواقم تهج د    
علیه این انگل باشد (.)22

پیش از این کلونینگ ژن  LACKلیشمانیا ماژور سویه

یهای ایمنی شناسی و ساخت واکسن
ایران جهت بررس 

نوترکیب توسط جرجانی و همکاران و همچنین

حجازی و همکاران بررسی شده بود (1و  .)2لذا در

مطالعه حاضر با توجه به شیوع باالی لیشمانیوز احشایی

و اهمیت زیاد این بیماری در ایران ( )3و همچنین

ضرورت ساخت واکسن در جهت کنترل آن ،کلونینگ

ژن  LACKلیشمانیا اینفانتوم سویه ایران leishmania
 infantum Lon49در حامل پالسمیدی انجام شد.
نتایج حاصل شده از تعی و یمیزنآ مضه ،یلاوت نی   

 PCRژن  LACKو بررس نآ ی هه ه ها از طری ینژ کناب ق

     

نویس  رضاح هلاقم ناگدن ا س ز رکار  مناخ ا ینیم             

لشناسی   
دامپزش اگشناد یک ه گنا هورگ و )نارهت  لللللللللل لللل
دانشکده دامپزشکی دانشگاه ته  نار بب بببه خ یراکمه رطا   
صمیمانه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز برای پیش درب

ینمایند.
این مطالعه سپاسگزاری م 
منابع
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گ و ت لاو ييي باي ييي ژن
ع ،.زهی  .ح.م ،ر ( ( .) 387 1كلونينگ گ

Leishmania homologue of receptors for
 )LACK( activated C kinasليشمانيا م وژا ررر س يو ههه

س .دوره ،11
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Abstract
Canine visceral leishmaniasis is a zoonosis protozoan disease that is potentially
fatal to humans and dogs. In Iran, this disease is common and it is caused by
Leishmania infantum Iranian standard strain (MCAN/IR/07/Moheb-gh). Several
proteins are used for vaccination, one of them is LACK (Leishmania homologue for
receptors for activated C kinase), a 36 KD protein. Because of the wide spread of
canine visceral leishmaniasis in Iran, in this study molecular cloning of the LACK
protective antigen of Leishmania infantum Iran strain was considered to produce an
effective recombinant protein. Therefore, Genomic DNA of Leishmania infantum was
extracted and used as a template for PCR test, Then, PCR product of the LACK was
cloned into pTZ57R/T vector. Recombinant plasmid was extracted and analyzed by
sequencing, restriction enzyme digestion and PCR test. The results showed that LACK
gene was correctly cloned into pTZ57R/T vector and as expected it was 939bp. This
study was the first step for designing a DNA vaccine based on LACK Leishmania
infantum Iran stain for expression recombinant protein for subsequent studies.
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