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 4بخش ميكروبشناسي ،مؤسسه تحقيقاتي واکسن و سرم سازی رازی ،کرج ،ايران
 2بخش واکسنهای پزشكي ،مؤسسه تحقيقاتي واکسن و سرم سازی رازی ،کرج ،ايران
دريافت مقاله -39/7/6 :پذيرش مقاله39/3/9 :

زمينه :لپتوسپيروزيس نوعي بيماری مشترک بين انسان و دام است ،که توسط باکتری لپتوسپيزا اينتروگانس ايجاد ميشود .ژن بيان کننده
 LipL21يكي از ژنهای شناسايي شده در باکتری لپتوسپيرا است که فقط در سويههای بيماریزا وجود دارد .هدف از اين تحقيق کلونينگ
و آناليز تعيين توالي ژن کد کننده ليپوپروتئين سطحي  LipL21در  5سرووار واکسينال باکتری لپتوسپيرا اينتروگانس در ايران ميباشد.
مواد و روشها :سرووارهای بيماریزای لپتوسپيرا اينتروگانس در محيط کشت اختصاصي  EMJHو  41درصد سرم خرگوش کشت
داده شدند .بعد از استخراج  DNAژنوميک با استفاده از پرايمرهای اختصاصي  PCRگذاشته شد و محصول  PCRدر درون وکتور
 E.Coli DH5αانتقال داده شد .پالسميدهای نوترکيب جهت تعيين توالي ارسال گرديد.
يافتهها :آناليز توالي ژن  lipL21در مورد سرووارهای واکسينال داخلي و مقايسه آنها با ديگر سرووارهای موجود در بانک ژني نشان

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

چكيده

داد که  9سرووار واکسينال سرجوهاردجو ،کاني کوال و پومونا دارای  411درصد تشابه با همديگر ميباشند و سرووار گريپوتيفوزا
دارای بيشترين اختالف با سرووارهای واکسينال ميباشد .در کل نتايج نشان داد که اين ژن يک ژن بسيار حفاظت شده در سرووارهای
نتيجهگيری :نتايج نشان داد که ژن  lipL21در ميان سرووارهای واکسينال بسيار حفاظت شده ( 36/1درصد< شباهت) ميباشد .بنابراين ژن
کد کننده پروتئين سطحي  LipL21ميتواند بهعنوان يک تست سرولوژيک مناسب با ويژگي و حساسيت باال برای تشخيص درست و به
موقع لپتوسپيروزيس در نمونههای کلينيكي و هم در آينده به عنوان کانديدايي برای واکسنهای زيرواحد مؤثر مورد استفاده قرار گيرد.
واژگان کليدی :لپتوسپيروزيس ،لپتوسپيرا ،ژن  ،lipL21کلونينگ
*

کرج ،بخش ميکروبشناسی ،مؤسسه تحقيقاتی واکسن و سرم سازی رازی ،کرج ،ایران
Email: P.Khaki@rvsri.ac.ir
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واکسينال بومي و سرووارهای موجود در بانک ژني با درصد تشابه باالی  35/7درصد ميباشد.

حسينپور و همكاران

کلونينگ وتعيين توالي ژن کد کننده  ،lipL21در لپتوسپيرا اينتروگانس 4414 /

مقدمه

شدت در ميان لپتوسپيراهای اپيدميك مختلف حفاظت

لپتوسپيروزیس یك بيماری زئونوزیس ()Zoonosis

شده میباشند (.)11

میباشد که توسط باکتری لپتوسپيرا اینتروگانس ایجاد

بيش از حدود  51سال پيش واکسن لپتوسپيروزیس

میگردد .لپتوسپيراها باکتریهایی هستند که طيف

تهيه و بر روی حيوانات آزمایشگاهی ،دام ،خوك،

وسيعی از حيوانات اهلی و وحشی و همچنين انسان

سگ ،گوسفند ،اسب و انسان مورد بررسی قرار گرفته

باکتری میتوان از گاو ،تك سمیها ،گوسفند ،بز،

است که با روشهای مختلفی مانند حرارت و یا مواد

خوك ،سگ و جوندگان نام برد .این بيماری دارای

شيميایی مختلف غير فعال گردیدهاند (.)11-13

انتشار جهانی بوده ولی در مناطق معتدل و مرطوب که

واکسن کشته شده لپتوسپيروزیس در انسان نيز مورد

دارای بارندگی زیاد بوده دارای شيوع بيشتری میباشد.

بررسی قرار گرفته و مشاهده گردید که آنتی بادیهای

انتقال آن از طریق تماس افراد با آب یا خاك آلوده به

اختصاصی بر عليه سرووارهای مورد استفاده در

ادرار پستانداران صورت میگيرد .لپتوسپيروزیس یك

واکسن ،توليد شده است .در حال حاضر تنها کشوری

بيماری وابسته به شغل بوده و بيشتر در کشاورزان و

که از واکسن لپتوسپيروزیس انسانی استفاده میکند

دامداران مشاهده میشود ( .)1-3تشخيص اوليه

کشور کوبا میباشد (.)14-16

عفونت لپتوسپيرا در انسان به خاطر شباهت عالئم آن

بهدنبال واکسنهای کشته شده باکتری لپتوسپيرا ،نگاهها

با دیگر بيماریهای تبدار نظير آنفلوآنزا ،تب دانگ،

به سمت ایمنیزایی توسط برخی ازاجزاء ساختمانی

مننژیت و هپاتيت بسيار مهم است (.)4

باکتری معطوف گردیده است .واکسنهای نوترکيبی

یکی از رویکردهای مهم تحقيقات مربوط به

پروتئينی از این بين بيشترین پتانسل را در ایجاد ایمنی

لپتوسپيروزیس ،شناسایی پروتئينهای غشای خارجی

بر عليه لپتوسپيراها دارند .تعدادی واکسن نوترکيب

( )OMPsاست که در گونههای بيماریزا ،در سطح
باکتری لپتوسپيرا قرار میگيرند و طی عفونت در

تشکيل یافته از برخی از اجزاء لپتوسپيرا مانند ،OMPs
ليپوپروتئينها LPS ،و فاکتورهای ویروالنس تهيه و

پستانداران بيان میشوند ( .)5ژن بيان کننده LipL21

مورد بررسی قرار گرفته است (.)17-77

یکی از ژنهای شناسایی شده در باکتری لپتوسپيرا

در سال  7117یك پروتئين شبه ایمنوگلوبولين

است که فقط در سویههای بيماریزا وجود دارد (.)6

 130 kDaبه نام (immunoglobulin-like )Lig A

تحقيقات نشان میدهند که ،LipL21 ،LipL32

 protein Aاز لپتوسپيرا انتروگانس شناسایی و نقش

 OmpL1و  LipL41در سطح لپتوسپيرا در دسترس

ایمنیزایی آن مشخص گردید ( .)77همچنين

ارگانيسمهایی که شکسته یا ترکيده باشند ،در معرض
قرار میگيرند ( .)7-9 ،6ژنهای کد کننده پروتئينهای
غشای خارجی  LipL21 ،LipL32و  OmpL1به

 GLP ،ompL-1 ،lipL41و فاکتورهای ویروالنس
 Chpk ،SphH ،Hsp58میتوانند کاندیدهای خوبی
برای تهيه واکسنهای نوترکيبی لپتوسپيروزیس
باشند (.)74-76 ،11
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آنتیبادیها قرار دارند ولی  LipL36فقط در

ليپوپروتئينهای ،LipL21 ،LipL32 ،LipL45
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را آلوده میکند .از ميان حيوانات حساس به این

است .اغلب این واکسنها شامل پيکره کامل باکتری

/ 4412طب جنوب

از  DNAواکسن ژن  lipL21باکتری لپتوسپيرا
اینتروگانس سروار  Laiدر ایمنسازی خوکچه هندی
استفاده شده که باعث افزایش تيتر آنتیبادی شده است
در نتيجه  DNAواکسن حاصل از ژن  lipL21یك
کاندیدای مناسب برای پيشگيری از لپتوسپيروزیس
است (.)71
هدف از این تحقيق کلونينگ و آناليز تعيين توالی ژن کد

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 4931

اسپکتروفتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت.

PCR
پرایمرهای اختصاصی جهت تکثير ژن  lipL21با
نرمافزار  Vector NTIطراحی گردید .توالی این
جفت پرایمر به صورت زیر میباشد.
ˊForward:5- CGACATGATCAATAGACTTATAGCTC-3
ˊRiverse:5ˊ- CAGTTATTGTTTGGAAACCTCTTGAG-3

کننده ليپوپروتئين سطحی  LipL21در  5سرووار

واکنش  PCRدر حجم  76ميکروليتر ( 13ميکروليتر

واکسينال باکتری لپتوسپيرا اینتروگانس در ایران میباشد.

 ،mix Masterمقدار  111نانوگرم 100،DNA

پيکومول از هر پرایمر و  ./36ميکروليتر ()50Mm
در این تحقيق از پنج سرووار بيماریزای لپتوسپيرا از

اوليه DNA ،بهمدت  5دقيقه در دمای  94درجه

سرووارهای موجود در آزمایشگاه رفرانس لپتوسپيرا

سانتیگراد قرار داده شد و بعد از آن دناتوراسيون در

بخش ميکروبشناسی مؤسسه واکسن و سرمسازی

 94درجه سانتیگراد بهمدت  1دقيقه ،الحاق پرایمرها

رازی کرج استفاده شد.

به  DNAهدف در  55درجه سانتیگراد به مدت 55

L.interrogans Sejroe hardjo (RTCC2821),
L.interrogans
Canicola
(RTCC2805),
L.interrogans
Icterohaemorrhagiae
(RTCC2812), L. interrogans Pomona
(RTCC2815),
L.interrogance
)Grippotyphosa (RTCC2808

ثانيه و تکثير پرایمرها در  77درجه سانتیگراد به مدت
 1دقيقه در  35چرخه تکرار شد و سرانجام  11دقيقه
جهت تکثير نهایی در  77درجه سانتیگراد قرار
گرفت .محصول  PCRتمام نمونهها توسط ژل
الکتروفورز ارزیابی و تأیيد گردید.

کشت و استخراج DNA

با سرم خرگوش و مکملهای غذایی در شرایط هوازی

محصول  PCRژن  lipL21لپتوسپيرا اینتروگانس به

و دمای  71درجه سانتیگراد کشت داده شدند و بعد

کمك کيت (،Fermentas

GeneJET

از  7-11روز رشد آنها توسط ميکروسکوپ دارك

 )Purification kitطبق دستورالعمل خالص سازی

فيلد مورد بررسی قرار گرفت .سپس نمونهها جهت

شده و در وکتور  pTZ57R/Tدر دمای  4درجه

رسوبگيری در  15111gبه مدت  71دقيقه و دمای 4

سانتیگراد به مدت یك شب الحاق گردید .وکتورهای

درجه سانتیگراد سانتریفيوژ گردیدند .جهت استخراج

نوترکيب به سلول مستعد  E.Coli DH5αانتقال داده

 DNAژنوميك از روش استاندارد فنل کلروفرم

شد .سلول و وکتور به مدت  31دقيقه روی یخ قرار

ایزواميل الکل استفاده شد .کيفيت و کميت DNA

داده شد ،سپس سلولها در دمای  47درجه سانتیگراد

استخراج شده به ترتيب توسط الکتروفورز ژل آگارز و

به مدت یك ونيم دقيقه در بن ماری تحت تأثير شوك
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PCR
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باکتریها در محيط کشت اختصاصی ( )EMJHهمراه

کلونينگ و تخليص پالسميد نوترکيب
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مواد و روشها

 )MgCl2طبق برنامه زیر انجام شد .برای دناتوراسيون

حسينپور و همكاران
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گرمایی قرار گرفته و بالفاصله مجدداً به مدت  5دقيقه

پروتئين سطحی  lipL 21در سرووارهای بيماریزا

روی یخ قرار داده شدند .نهایتاً سلولها روی پليت

حضور داشته در حالی که در سرووار غيربيماریزای

 LBآگار حاوی آمپی سيلين در  37درجه سانتیگراد

بایفلکسا وجود ندارد (شکل .)1

به مدت یك شبانه روز انکوبه گردیدند .سپس حضور
ژن  lipL21در کلنیهای نوترکيب توسط  PCRتأئيد
گردید .کلنیهای نوترکيب در محيط مایع  LBحاوی
آمپیسيلين رشد کرده و تخليص پالسميد از سلولها
توسط کيت ( )Roche ،Germanyانجام شد .برای
تأیيد انجام کلونينگ بر روی ژل  1درصد آگارز
الکتروفورز شدند.

شکل )1نتایج الکتروفورز محصوالت  PCRنمونههای بيماریزا و غيربيماریزا
بر روی ژل آگارز  1درصد
( )1سایز مارکر ،سرووارهای ( )7کانيکوال )3( ،پومونا )4( ،سرجوهاردجو،

تعيين توالي و آناليزنوکلئوتيدها
پالسميد حاوی ژن مورد نظر جهت تأیيد توالی ژن
 lipL21به شرکت  Macrogenکره جنوبی
درصد شباهت و اختالف در ميان گونههای لپتوسپيرا با
استفاده از برنامه  MEGA5مورد بررسی قرار گرفت.

غيربيماریزای بایفلکسا (منفی) )1( ،کنترل منفی

ژن تکثير شده با موفقيت در وکتور pTZ57R/T

الحاق و به سلول  E.Coli DH5αانتقال داده شد .و
نتایج حاصل از کلنی  PCRاین امر را تأیيد کرد
(شکل .)7

بر این اساس دندروگرام مربوط به بررسی ميزان قرابت
سرووارها و جدول درصد تشابه و واگرایی در ميان
سرووارهای مختلف استفاده شده در تحقيق حاضر و
سویههای لپتوسپيرای ثبت شده در بانك ژنی بر اساس
آناليز توالی ژن  lipL21بر اساس روش ClustalW

ترسيم شد.

يافتهها
 PCRو کلونينگ ژن lipL21

محصول  PCRبه دست آمده یك قطعه  561 bpرا
سپس توسط الکتروفورز روی ژل آگارز  1درصد و با
استفاده از سایز مارکر ()Fermentas ،Germany
مورد تأیيد قرار گرفت و نشان داد که ژن کد کننده
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( )1سایز مارکر ،)1( ،)7( ،)5( ،)7( ،کلنیهای  PCRمثبت

با توجه به دندروگرام رسم شده که ارتباطات فيلوژنيك
آنها را نشان میدهد و همين طور بر اساس جدول
تشابه و واگرایی سویهها نتایج ذیل به دست آمد.
آناليز توالی ژن  lipL 21در مورد سرووارهای
واکسينال داخلی و مقایسه آنها با دیگر سرووارهای
موجود در بانك ژنی نشان داد که  3سرووار واکسينال
سرجوهاردجو ،کانی کوال و پومونا دارای  111درصد
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نشان میداد که نشان دهنده تکثير ژن  lipL 21بود که

شکل  )7ژن کلون شده  lipL21در باکتری E.Coli DH5α
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ارسال گردید.

( )5ایکتروهموراژیه )6( ،گریپوتيفوزا (نمونههای مثبت) )7( ،سرووار

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 4931

/ 4411طب جنوب

تشابه با همدیگر میباشند و سرووار گریپوتيفوزا

بسيار حفاظت شده در سرووارهای واکسينال بومی و

دارای بيشترین اختالف با سرووارهای واکسينال

سرووارهای موجود در بانك ژنی با درصد تشابه باالی

میباشد .در کل نتایج نشان داد که این ژن یك ژن

 95/7درصد میباشد( .جدول )1

جدول  ) 1درصد تشابه و واگرایی در ميان سرووارهای مختلف استفاده شده در تحقيق حاضر و سرووارهای لپتوسپيرای ثبت شده در بانك ژنی بر اساس آناليز توالی ژن lipL 21

نمونههای لپتوسپيرای ثبت شده در بانك ژنی بر اساس ژن  lipL21با استفاده از نرمافزارMEGA5

بحث

قدم مهمی در کنترل و ریشهکنی این بيماری در سطح

عليرغم واکسيناسيون بر عليه لپتوسپيروزیس در برخی

کشور برداشت.

نقاط کشور مخصوصاً استانهای شمالی همچنان ميزان

آزمونهای سرولوژیکی برای تشخيص لپتوسپيروزیس

ابتال به بيماری باال میباشد .این مسئله میتواند بيانگر
آن باشد که در حال حاضر اطالع جامع و دقيقی از
سرووارهای شایع لپتوسپيرا و وضعيت بيماری در

حائز اهميت میباشند .اليزا یکی از متداولترین
تستهای تشخيص سرولوژیکی است و برای
تشخيص بيماریهای عفونی بسيار رایج شده است و

میباشد ،وجود ندارد .بنابراین با مطالعه دقيق بيماری

اغلب مطالعات نشان داده است و با توجه به اینکه در

آنها در ساخت واکسن و تهيه واکسن جدید میتوان
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آزمون ميکرو آگلوتيناسيون  MATاز باکتری زنده
استفاده میگردد پس میتوان از پروتئينهای نوترکيبی
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کشور به خصوص در نواحی که شيوع بيماری باال

با توجه به حساسيت و ویژگی قابل توجهی که در

در کشور و جداسازی سرووارهای بومی و استفاده از
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لپتوسپيرا به عنوان آنتیژن مورد استفاده در االیزا به

شده است.

جای  MATبرای تشخيص لپتوسپيروزیس استفاده

در

کرد ( 79و .)31

( )Hanjiang Heدر سال  7111در کشور گينه انجام

چندین پروتئين غشای خارجی در لپتوسپيرا شناخته

شد از  DNAواکسن  lipL21باکتری لپتوسپيرا

شدهاند که کار اتصال به ماتریکس خارج سلولی

اینتروگانس سروار  Laiدر ایمن سازی خوكها

ميزبان را انجام میدهند .همچنين این پروتئينها ممکن

استفاده شد .در این مطالعه از قطعهی کامل ژن

است برای اتصال لپتوسپيرا به بافتهای ميزبان و

 lipL21استفاده شد و آن را کلون کردند سپس آن را

مقاومت کردن در برابر کمپلمان هم دارای اهميت

در

نام

باشند ( 31و .)37

 )+(pcDNA3.1وارد کرده و به سلول  COS-7منتقل

بسياری از ليپوپروتئينها برای مثال lipL32 ،Lipl45

کردند و خوكها را با آن ایمن کردند .شش هفته بعد

و  lipL 21میتوانند کاندیدای واکسن باشندlipL41 .

از دومين ایمنسازی سلولهای طحال را به منظور

و  32lipLبهعنوان اهدافی مسلم در طی عفونت

بررسی توانایی تکثيرشان جدا کردند .تيتر آنتی بادیها

لپتوسپيرایی شناسایی شدهاند .اینها دارای پتانسيل الزم

افزایش یافته بود و شاخص تحریك اسپلنوسایتها

برای اهداف سرولوژیکی و احتماآل اهدافی برای نسل

افزایش معناداری داشت .و در نهایت به این نتيجه

جدید واکسنها میباشند (.)33

رسيدند که واکسن حاصل از  lipL21یك کاندیدای

تحقيقات ارزندهای در کشورهای دیگر برروی این

مناسب برای پيشگيری از لپتوسپيروزیزیس است (.)71

پروتئنهای سطحی در راستای شناخت بيشتر درباره

زوایی لين ( )Xuai Linو همکاران در سال  7111از

این باکتری و تالش در جهت ساخت واکسن ساب

پروتئينهای چند اپیتوپی نوترکيب برای تشخيص

یونيت بر عليه بيماری لپتوسپيروزیس صورت پذیرفته

لپتوسپيروزیزیس استفاده کردند .آنها چند اپیتوپ غالب

است .اما در ایران خالء مطالعاتی در این زمينه مشهود

ایمنی از پروتئينهای غشای خارجی ،OmpL 1

است و با توجه فراوانی این بيماری در بين حيوانات

 LipL21و  LipL32را انتخاب کردند .این اپیتوپها

اهلی و لبنی در ایران اميدواریم این پژوهش که در

عالوهبر  IgG ،IgMاختصاصی نيز توليد میکنند که با

قالب طرحی جامعتر در کشورمان ایران در حال انجام

سرم بيماران با سروتيپهای مختلف لپتوسپيرا

است ،شروعی در جهت رفع این خالء باشد.

اینتروگانس واکنش میدهند .بر اساس  5اپیتوپ انتخاب

در مطالعه حاضر نتایج نشان داد که ژن  lipL21در

شده یك ژن  r-LMPسنتز کردند و یك سيستم بيان

ميان سرووارهای واکسينال بسيار حفاظت شده (96/4

 E.coliبرای آن ساختند و از پروتئينی که از این ژن r-

درصد< شباهت) میباشد و آناليز این سکونسها با

 LMPبيان شد در ردیابی آنتی بادیهای ضد لپتوسپيرا با

سکونسهای سایر کشورهای دیگر موجود در بانك

تکنيك وسترن بالت استفاده کردند (.)34

ژنی درصد باالیی از تشابه ( 95/7درصد< شباهت) را

کالن ( )Cullenدر سال  7113نشان داد که پروتئين

نشان داد که حاکی از این میباشد این ژن سرووارهای

 LipL21در طول عفونت بيان میشود و ایمونوژنيك

بيماریزای لپتوسپيرا در سراسر دنيا بسيار حفاظت

است برای این منظور آنها به  7هامستر لپتوسپيراهای

داخل

یك

وکتور

یوکاریوتی

به
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مطالعهای

که

توسط

هانجيانگ

هی

4931  بهمن و اسفند/6  شماره/سال هجدهم

طب جنوب/ 4416

است که در گونههای بيماریزای لپتوسپيراهای

بيماریزا را تلقيح کردند و یك مورد هم به عنوان

 قرار گرفتن.مختلف موجود بوده و حفاظت شده باشد

 با آزمایش وسترن بالتينگ نشان.شاهد قرار دادند

در معرض سطح یك ویژگی کليدی برای آنتی ژن

 را بيانLipL21  هامستر پروتئين7 دادند که هر

.)37  و36( مؤثر است

کردهاند در حالی که در شاهد هيچ اثری از این

 بررسی،برای درك مولکولی بيماریزایی لپتوسپيروزیس

 همچنين با مطالعهای که بر روی.پروتئين ردیابی نشد

خصوصيات ژنتيکی ژنهای کد کننده پروتئينهای

 شش سوش بيماریزا انجام گرفت،lipL21 توالی ژن

 با توجه به اینکه این ژن.غشای خارجی ضروری است

 درصد در بين این سویهها111  تا96 مشخص شد که

در ميان سرووارهای مختلف لپتوسپيرا بسيار حفاظت

.)6( شباهت دارد

شده است بنابراین ژن کد کننده پروتئين سطحی

ایمنی و اثربخشی واکسن لپتوسپيرایی ممکن است

 میتواند به عنوان یك تست سرولوژیكLipL21

توسط واکسن زیر واحد ساب یونيت القا کننده ایمنی

مناسب با ویژگی و حساسيت باال برای تشخيص

حفاظتی بهتر از واکسنهایی باشد که از جسم کامل

درست و به موقع لپتوسپيروزیس در نمونههای کلينيکی

) بنابراین طراحی و ساخت35( سلولی استفاده میشود

و هم در آینده به عنوان کاندیدایی برای واکسنهای زیر

کنترل

.واحد مؤثر مورد استفاده قرار گيرد

برای

کارآمد

نوترکيب

واکسن

یك

لپتوسپيروزیس بسيار مهم است و نياز به یك آنتی ژن
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Abstract

Background: Leptospirosis is a zoonotic disease in humans and animals, caused by the bacterium
Leptospira interrogans. Gene expressing LipL21 is one of the genes identified in the bacterium, existing
only in the pathogenic strains. The aim of this study was to cloning and analyzing the sequence of the gene
encoding surface lipoprotein, LipL21, in five vaccinal leptospira serovars in Iran.
Material and Methods: Pathogenic Leptospira interrogans serovars were cultured in EMJH medium with
10% rabbit serum. After genomic DNA extraction, PCR with specific primers was employed and the
resulting product inserted in a vector then transferred into E. Coli DH5α. The recombinant plasmids were
finally sent for sequencing.
Results: The analysis of gene lipL21 in domestic vaccinal serovars and comparison of them with other
serovars in the GenBank database revealed that three vaccinal serovars; serjo hardjo, canicola and pomona
had 100% similarity with each other and grippotyphosa serovar had the highest difference with the
vaccinal serovars. In general, the results showed that this gene is a highly conserved gene in the domestic
vaccinal serovars and serovars in the GenBank database with more than 95.7 percent similarity.
Conclusion: These results showed that the gene, lipL21, is highly conserved in the vaccinal serovars
(similarities > 96.4 %). Therefore, the gene encoding surface protein LipL21 can serve as a useful
serologic test with high specificity and sensitivity for diagnosis of leptospirosis in clinical samples and in
future as an effective subunit vaccine candidate to be used.
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