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بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل
آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه  PLA-PEGو  PCL-PEGبر
روی رده سلولی Vero
سید مسیح عتمادایوبی ،1حسین هنری ،* 2اشکان حاجی نور محمدی،3
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حامد باقری ،4مجتبی نوفلی
چکیده

 -1دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی.
 -2دانشیار دکتری ژنتیک مولکولی.
 -3کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی.
 -4استادیار دکتری مهندسی پلیمر.
-5استادیار دکتری باکتری شناسی پزشکی.
1و -2مرکز علم و فناوری گروه زیست شناسی،
دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران.
-3مرکز علم و فناوری گروه زیست شناسی،
دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران مرکز علم و
فناوری زیست شناسی ،دانشگاه جامع امام
حسین(ع) ،تهران ،ایران.
-4دانشکده فن آوریهای برتر ،دانشگاه تربیت
مدرس ،تهران ،ایران.
-5بخش تولید واکسنهای باکتریایی پزشکی،
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،کرج:
سازمان تحقیقات ،ترویج و آموزش کشاورزی،
تهران ،ایران.

زمینه وهدف :با سیلوس آنترا سیس عامل بیماری مهلک سیاه زخم ا ست .ا ستفاده از
واک سن یکی از راههای موثر مقابله با سیاه زخم می با شد .واک سنهای ساخته شده
مورد پذیرش باید زیست سازگار و بدون سمیت باشند .هدف این پژوهش تعیین اثر
سمیت سلولی پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و
کپ سوله شده تو سط کوپلیمرهای دوبلوکه  PLA-PEGو  PCL-PEGبر روی رده
سلللولی اپیتلیال کلیه میمون س ل آ آیریقایی ) (Veroبه منظور به دسللت آوردن میآان
تاثیر مخرب این کاندید واکسن می باشد.
روش بررسیی  :در این مطالعه تجربی پروتئین نوترکیب آنتیژن حفاظتی باسلللیلوس
آنتراسللیس ( )PA63در باکتری اکوالی بیان و توسللط کروماتوگرایی تمایلی سللتون
نیکل تخلیص شلللد .در ادامه  PA63توسلللط کوپلیمرهای دوبلوکه  PLA-PEGو
 PCL-PEGبا ا ستفاده از روش ت خیر حالل کپ سوله شد .در نهایت آزمون سمیت
سلولی  PA63و نانوذرات به دست آمده با استفاده از آزمون استاندارد  MTTبر روی
رده سلولی  Veroانجام گردید.
یافتهها :نتایج حا صل از آزمون  MTTعدم سمیت کاندید واک سن مورد نظر را ن شان
داد .همچنین میآان مرگ و میر سلولهای مورد آزمون در مقابل آنتی ژن کپ سوله شده
در نانوذرات کمتر از آنتی ژن آزاد بوده است.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج به د ست آمده میتوان از یرموال سیون نانو واک سن تهیه
شده برای کاهش اثر سمیت سلولی آنتی ژن تهیه شده در محیط زنده استفاده کرد و در
نهایت به واکسن اثرگذار و زیست سازگار مهندسی شده نوترکیب دست یایت.

*نویسندۀ مسؤول:
حسین هنری؛ مرکز علم و فناوری گروه زیست
شناسی ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران.
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مقدمه
سیاهزخم بیماری م شترك بین ان سان و دام ا ست که

اسللل تفللاده از آز مون اسلللتللانللدارد (3-(4,5- MTT

به وسلللیله باکتری باسلللیلوس آنتراسلللیس ( Bacillus

dimethythiazol-2-yl)-2,5-diphenyl
) tetrazolium bromideبر روی رده سلللولی Vero

 )anthracisجآو خانواده با سیال سه ()Bacillaceae
ایجاد می شود ( .)2 ,1از ویژگیهای این بیماری ،ک شندگی
بسیار باال ،تولید و انتشار بسیار آسان آن میباشد .واکسنهای
تولید شلللده علیه باسلللیلوس آنتراسلللیس یکی از راههای
م حای ظت انسلللان و دام در برابر این باکتری بی ماری زا
میبا شد ( .)4 ,3از ویژگیهای واک سنهای مورد پذیرش،
زی ست سازگاری و عدم سمیت آنها می با شد PA .یک
جآء بسللیار مهم از توکسللین آنتراکس اسللت که به طور
گسلللتردهای به عنوان یکی از کاندیدهای واکسلللن مورد

انجام شلللد .نتایج حاصلللل از این پژوهش عدم سلللمیت
یرموال سیون کاندید نانو واک سن به د ست آمده را ن شان داد.
در نتیجه میتوان از یرموالسللیون نانو واکسللن تهیه شللده
برای کاهش اثر سمیت سلولی کاندید واک سن مورد نظر
در محیط زنده استفاده کرد و در نهایت نانو واکسن حاصل
شللده را به عنوان یک واکسللن اثرگذار و زیسللت سللازگار
مهند سی شده نوترکیب جهت برر سیهای بی شتر پی شنهاد
نمود.

مطالعه قرار گریته ا ست ( .)6 ,5اما واک سنهای کنونی به
منظور اثر گذاری کا مل ن یاز به حا مل و ادجوا نت

روش بررس

) (Adjuvantدارنللد .بللا و جود ا ین کلله آ لو م ی ن یوم

این پژوهش در آزمایشللااه کشللت سلللول و سللم

هیدروکسید و نمکهای یسفاته ادجوانتهای مورد توایق

شنا سی گروه و مرکآ تحقیقات زی ست شنا سی دان شااه

در واکسنهای آنتراکس میباشند نشان داده شده است که

جامع امام ح سین (ع) ،تهران صورت پذیریته ا ست .مواد

هیدروکسلللید آلومینیوم در ناهداری طوالنی مدت اثرات

شیمیایی مورد استفاده در این مطالعه از شرکتهای (مرك

نامطلوبی بر روی  PAمی گذارد و اثرگذاری آن را کاهش

( ،)MERCKسیاما ( ))Sigmaتهیه گردید (.)15

مید هد ( .)7همچنین این ادجوا نت ها اثرات جان ی و

بیان پروتئین نوترکیب و آماده سازی نانوذرات

گاهی اوقات سمی نیآ دارند ( .)8با توجه به دالیل ا شاره

پس از بیان  PA63توسللط باکتری اکوالی سللوش

شده در سالهای اخیر عالقه به ا ستفاده از سی ستمهای

(( )E. coli BL21-DE3تهیه شده از پژوهشااه رویان،

نانوذرهای پلیمری زیسلللت تخریب پذیر برای کاربردهای

ایران) به روش د ناتوره در محیط مایع ،آنتی ژن تول یدی

ت حویللل دارو در حللال ایآایش بودهاسللللت (.)11-9

توسط کروماتوگرایی میل ترکی ی با استفاده از ستون نیکل

پلیالکتیکاسید ( ،)PLA( )Polylactic acidیک پلیمر

خالص( Shingeneچین) سازی شد ( .)16کوپلیمرهای

زی ست تخریب پذیر و زی ست سازگار سنتآی مورد تایید

 PLA-PEGو  PCL-PEGمورد اسلللتفللاده در این

 )Food and Drug Administration( FDAمللی

پژوهش از طریق روش پلیمریآاسللیون حلقه باز(Ring-

باشلللد ( .)14-12در این پژوهش ابتدا پروتئین نوترکیب

)opening polymerizationتهیه شللدند (.)18 ,17

آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس ( )PA63در باکتری

نانوذرات  PA63-PCL-PEG-NPsو PA63-PLA-

اکوالی ) (E. coliبیان و سللپس توسللط کروماتوگرایی

 PEG-NPsو نانوذرات شلللاهد  PCL-PEG-NPsو

تمایلی ستون نیکل تخلیص شد .در ادامه  PA63تو سط

 PCL-PEG-NPsاز طریق کپسلللو لهسلللازی PA63

کوپلیمر های دوبلو که  PLA-PEGو  PCL-PEGبا

توسلللط کوپلیمر های دو بلو که  PLA-PEGو PCL-

اسلللتفاده از روش ت خیر حالل کپسلللوله شلللد .در نهایت

 PEGبللا اسلللتفللاده از روش ت خیر حالل ( w/o/w

آزمون سمیت سلولی  PA63و نانوذرات به دست آمده با

 )solvent evaporationتهیه شلللدند ( .)8نانوذرات
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حاصله توسط آب مقطر دیونیآه استریل شستشو داده شد و

میلی لیتر مورد اسلللت فاده قرار گریت ند .ج هت بال نک از

به مدت سه ساعت در یشار  0/25میلی بار و دمای منفی 80

چاهک یاقد سلللول و حاوی محیط کشللت و همچنین از

درجه سانتیگراد لیوییلیآه (کریست ،آلمان) گردید.

چاهک محتوی سللللول و محیط کشلللت و یاقد محلول

تعیین مشخصات مورفولوژیک و سایز نانوذرات

حاوی پروتئین نوترکیب با سه تکرار جهت کنترل استفاده

مشللختللات موریولوژیکی نانوذرات تهیه شللده با

شد .در ادامه بعد از  24ساعت گرما گذاری تحت شرایط

اسلللتفللاده ازمیکروسلللکون الکترونی ( Scanning
)Electron Microscopeمدل KYKY-EM3200

دمایی  37درجه سانتیگراد و با غلظت  CO2پنج در صد
به هر چاهک مقدار پنج میکرولیتر از محلول  MTTبا
غلظت پنج میلیگرم در میلیلیتر اضایه شد .پلیت تا زمان

مورد بررسی قرار گریت.
آزمون سمیت سلول MTT

تشللکیل کریسللتالهای بنفش رنگ یورمازان به مدت یک

به منظور بررسلللی اثر سلللم یت پروتئین نوترک یب

سللاعت تحت شللرایط تاریکی گرماگذاری گردید .بعد از

 PA63به صورت آزاد و کپ سوله شده تو سط نانوذرات،

ات مام ز مان گر ما گذاری پل یت را از انکو باتور خارج و

از روش رنگ سنجی  SRL( MTTهند) با سه تکرار بر

محیط ک شت حاوی MTTرا تخلیه و چاهکها دومرت ه

روی رده سلولی ( Veroسلول های اپی تلیال کلیه میمون

با محلول  PBSشستشو داده شد .سپس برای حل نمودن

سلل آ آیریقایی) تهیه شللده از بانک سلللولی مرکآ ذخایر

کریسلللتللالهللای یورمللازان 100 ،میکرولیتر از محلول

ژنتیکی ایران اسلللتفاده شلللد ( .)19این روش یک آزمون

 DMSOبه هر چاهک اضایه و بعد از تث یت رنگ تحت

متابولیک رقابتی میتوکندریایی ا ست و بر ا ساس شک ستن

شرایط تاریکی به مدت دو ساعت در دمای اتاق ،جذب

نمک تترازولیوم توسللط آنآیم سللوکسللینات دهیدروژناز

در 570نانومتر اندازهگیری شد ( .)21در صد زنده ماندن

میتوکندریایی سلولهای زنده استوار است (.)20

سللللول پس از ت ماس با غل ظت های مختلف پروتئین

برای دسللت یابی به این هدف در ابتدا سلللولهای
مورد نظر را برای کشللت به یالسللک حاوی DMEM

نوترکیب  PA63به صورت آزاد و کپسوله شده به کمک
معادله زیر محاس ه گردید (.)21

((Dulbecco's Modified Eagle's Medium

در صد زنده ماندن سلول=  /جذب نوری بالنک -

سلللیاما ()Sigmaو  10 FBSدرصلللد منتقل کرده و

جذب نوری سلول های تیمار شده جذب نوری بالنک

یالسک در انکوباتور  37درجه با غلظت  CO2پنج درصد

 -جذب نوری کنترل*100

و رطوبت نود و پنج در صد به مدت  24ساعت قرار داده

در انت ها برای بررسلللی سلللط مع ناداری اختالف

تا شرایط سلولها به لحاظ ر شد و موریولوژی و اطمینان

میاناین نتایج به دسلللت آمده با سللله تکرار از نرم ایآار

از عدم وجود آلودگی و همچنین شمارش سلولهای زنده
 Veroبهمنظور رسلللیدن به حجم مناسلللب توسلللط الم

 SPSSنسخه  16و طرح مربع کامال تتادیی () p>0/05
استفاده شد.

هموسایتومتر انجام شد .با مناسب شدن وضعیت سلولها
به منظور آزمون  MTTاز چاهک های پلیت  96خانه ای
(اس پی ال سللاخت کره) اسللتفاده شللد .نمونههای مورد
تست محلول حاوی پروتئین نوترکیب  PA63و نانوذرات
ته یه شللللده با ک مک ع ور دادن از ییلتر  0/22میکرون
اسللتریل شللدند و با غلظت های 40،20و 10میاروگرم بر

یافتهها
بیان و خالصسازی پروتئین نوترکیب
پس از بیان  PA63در باکتری اکوالی ،آنتیژن
تولیدی توسط کروماتوگرافی میل ترکیبی با استفاده از
ستون نیکل خالص سازی شد و جهت بررسی کمیت و
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کیفیت پروتئین تهیه شده از ژل  SDSاستفاده شد (شکل

کاندید واکسن مورد نظر را نشان داد .مقایسه جذب نوری

.)1

سلولهای تیمار شده با غلظتهای مختلف پروتئین
بررسي مورفولوژيک نانوذرات سنتز شده توسط

نوترکیب  PA63و جذب نوری سلولهای گروه PA63-
 PCL-PEG-NPsو  PA63-PLA-PEG-NPsنشان

میکروسکوپ الکتروني
تصاویر میکروسکوپ الکترونی کروی بودن سطح

داد که میزان مرگ و میر سلولهای مورد آزمون در مقابل

ذرات حاصل از فرایند تولید نانوذرات را نشان داد (شکل

آنتی ژن کپسوله شده در نانوذرات کمتر از آنتیژن آزاد بوده

.)2

است .همچنین نانوذرات شاهد  PLA-PEG-NPsو
نتايج آزمون MTT

 PCL-PEG-NPsبیشترین میزان زنده مانی را نشان

نتایج حاصل از آزمون  MTTدر غلظتهای مختلف

دادند (نمودار  1و  .)2نمودار  3و  ،4درصد مرگ و میر

 28 ،18و  48میکروگرم بر میلیلیتر عدم سمیت قابل توجه

سلولهای مورد آزمون در مقابل گروههای پروتئین آزاد،
کپسوله و کنترل را نشان میدهد.

شکل  :9آنالیز  90 SDS-PAGEدرصد رنگ آمیزی شده به روش کوماسي بلو .رديف :9نشانگر مولکولي پروتئین
.M.W=kDaرديف :0شاهد بیان پروتئین .رديف :3پروتئین نوترکیب  PA63بیان گرفته شده در اکوالی .رديف :4پروتئین
نوترکیب  PA63خالص سازی شده توسط ستون نیکل.
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شکل  :2تصویر میکروسکوپ الکترون  SEMنانوذرات تهیه شده به روش تبخیر حالل.
PA63-PLA-PEG-NPs :B PA63-PCL-PEG-NPs :A
.PLA-PEG-NPs :D PCL-PEG-NPs :C

نمودار  :9درصد زنده ماني سلولهای رده سلولي  Veroبا غلظت های مختلف نانوذرات شاهد  PLA-PEG-NPsو PCL-
.PEG-NPs
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نمودار  :0درصد زنده ماني سلولهای رده سلولي  Veroبا غلظت های مختلف پروتئین نوترکیب  PA63و نانوذرات
PA63-PCL-PEG-NPs ,PA63-PLA-PEG-NPs

نمودار  :3درصد مرگ و میر سلولهای رده سلولي  Veroبا غلظت های مختلف نانوذرات شاهد  PLA-PEG-NPsو PCL-
.PEG-NPs

نمودار  :4درصد مرگ و میر سلولهای رده سلولي  Veroبا غلظت های مختلف محلول پروتئین نوترکیب  PA63و نانوذرات
PA63-PCL-PEG-NPs ,PA63-PLA-PEG-NPs
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بحث
 PAیک جزء بسیار مهم از توکسین آنتراکس است.

خون ایجاد کند و یا در بافت هدف ،سااطحی از درمان را

این پروتئین در ایمنی علیه آنتراکس نقش اصلی را هم بعد

که موثرتر و غیر ساامیتر باشااد و مدت زمان طوالنیتری

از ایمنساااازی و هم در جر یان عفو نت بازی میک ند و

را شامل شود را ایجاد کند که در این را ستا طراحی یک

دارای خاااصااایاات مهااار کنناادگی برای فاااکتورهااای

دوز مناسااب دارویی عنصاار مهم در رساایدن به این هدف

بیماریزای LFو  EFمیباشد ( .)23 ,22با توجه به نقش

میباشد (.)20

آن PA ،بهطور گساااتردهای به عنوان یکی از کاندیدهای

بررساای ساامیت دو پلیمر تجزیه پذیر پلی الکتیک

واکسااان مورد مطالعه قرارگرفته اسااات ( .)6 ,5معموال

اسااید ) (PLDLAو پلی الکتیک-کو-گلیکولید ( Poly

واکسنهای پروتئینی نیاز به ادجوانت دارند تا پاسخ ایمنی

 )lactide-co-glycolideتوسط آزمون  MTTبر روی

را افزایشدهند .با وجود این که آلومینیوم هیدروکساااید و

سلولهای فیبروبعست موشی L929 mouse ( L929

نمااک هااای فسااافاااتااه ادجوانااتهااای مورد توافد در

 )fibroblastsمورد برر سی قرار گرفت .بر ا ساس نتایج

واک سنهای آنتراکس بر پایه سم میبا شند ن شان داده شده

 MTTهر دوماده اسااتفاده شااده هیئ ععامی از ساامیت

است که هیدروکسید آلومینیوم در نگهداری طوالنی مدت

ن شان ندادند و بیان شد که  PLDLAو  PLGAدارای

اثرات نااامطلوبی بر روی  PAمیگااذارد .همچنین این

سازگاری زیستی رضایت بخشی هستند (.)24

ادجوانتها اثرات جانبی و گاهی اوقات سااامی نیز دارند

نتایج آزمون  MTTپژوهش حاضاار نشااان داد که

( .)0 ,0واکساانهای مورد پذیرش باید زیسااتسااازگار

هیئ کدام از فرموال سیونهای محلول پروتئین غیرکپ سوله

باشااند .با توجه به دالیل اشاااره شااده ،در سااالهای اخیر

و کپسااوله ساامیت ساالولی قابل توجهی ندارند همچنین

م طال عات ز یادی بر روی اسااات فاده از نانوذرات بهعنوان

نتایج به دساات آمده و نتایج پژوهشهای انجام شااده در

حامل واک سن صورت گرفتها ست ( .)24پلیالکتیکا سید

گذشاااته مطابقت دارند .با توجه به این که پروتئین مورد

یکی از انواع پلیمرهای زیست تخریبپذیر میباشد که به

نظر این پژوهش به روش نوترکیب تولید شده است و نیز

طور وسیعی در تحویل واکسن مورد استفاده قرار میگیرد

عملکرد پروتئین نوترکیب  PA63در تولید تیتر آنتیبادی

( .)25م طال عات مختلف نشااااان دادها ند که از طرید

( ،)16میتوان این پروتئین را به عنوان یک کاندید واکسن

کوپلیمریزاسااایون  PLAبا پلیمر های ه یدروف یل مان ند

مناسب جهت پژوهشهای آینده پیشنهاد داد.

پلیاتیلن گلیکول می توان مشاااکعت عنوانشااااده را

مقایسااه نتایج آزمون  MTTدرصااد زنده ماندن و

بر طرف کرد ( .)26پ لیا ت ی لن گ ل ی کول آباادوسااا تی،

نرخ مرگ و میر سااالول هاای رده سااالولی  Veroباا

انعطافپذیری و زیساتساازگاری خوبی دارد و مقاوم به

غل ظت های مختلف  28 ،18و 48میکروگرم بر میلیلیتر

شاااناساااایی توساااط عوامل ایمنی بدن می باشاااد .این

محلول پروتئین نوترکیب  PA63و نانوذرات کاندید نانو

خ صو صیات باعث کاهش جذب پروتئینهای پع سما به

واکساان  PA63-PCL-PEG-NPsو PA63-PLA-

دلیل ت شکیل یک الیه آبدو ست و دارای بار سطحی کم

 PEG-NPsنرخ مرگ و میر کمتر کاندید نانو واکسااان

از پلیاتیلنگلیکول روی سطح کوپلیمر میباشد (.)20

مورد نظر ما را نشان داد .با توجه به نتایج باال میتوان بیان

هدف یک سی ستم تحویل دارویی هدفمند ،افزایش

داشات که فرموالسایون نانو واکسان مورد پژوهش را می

تحویل دارو در منطقه مورد نظر و کاهش اثر آن بر بافت

توان به عنوان حاملی مناسب جهت تولید واکسن ،ایمن و

های غیر هدف اسااات به گونهای که یک حالت پایدار در
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بدون اثرات سمی و جانبی ادجوانتهای معمول پی شنهاد

یرموال سیون نانو و بدون ادجوانت واک سن نوترکیب سیاه

نمود.

زخم میباشللد .بر اسللاس نتایج به دسللت آمده حاصللل از
نتایج آزمون  MTTنانوذرات شاهد PLA-PEG-

غل ظت های مختلف  20 ،10و  40میکروگرم بر میلیلیتر

 NPsو  PCL-PEG-NPsنیز کمترین میزان مرگ و

مورد ا ستفاده ،کاندید نانو واک سن مورد نظر سمیت قابل

میر را نشاان دادند .در پژوهش انجام شاده مربوب به تاثیر

توجهی را ن شان نداد و ن س ت به پروتئین آزاد  PA63از

نانوذرات شااااهد مورد اساااتفاده بر میزان تولید تیتر آنتی

میآان مرگ و میر کمتری در سللللول های مورد آزمون

بادی پس از خونگیری و تهیه سرم از خون به دست آمده

برخوردار بود .همچنین نانوذرات شلللاهد PLA-PEG-

از حیوانات آزمایشااگاهی و انجام آزمون االیزا نشااان داده

 NPsو  PCL-PEG-NPsبیشللترین میآان زنده مانی را

شد که نانوذرات مورد نظر که به عنوان شاهد استفاده شد

ن شان دادند ،که ن شان دهنده زی ست سازگاری نانوذرات

کمترین میزان تحریک سی ستم ایمنی را دا شت ( )10این

مورد اسلللتفاده می باشلللد .به طور کلی نتایج این پژوهش

نتایج نشاااان دهنده زیساااتساااازگاری باالی پلیمر مورد

عدم سمیت یرموالسیون کاندید نانو واکسن به دست آمده

اسااتفاده در تهیه نانوذرات میباشااد .این ویژگی به علت

را ن شان داد .در نتیجه میتوان از یرموال سیون نانو واک سن

هیدرولیز ساده باند استری این پلیمر و تولید هیدروکسیل-

تهیه شده برای کاهش اثر سمیت سلولی کاندید واک سن

کربوکساایلیک اسااید میباشااد که از طرید ساایکل اسااید

مورد نظر در محیط زنده اسلللتفاده کرد و در نهایت نانو

سیتریک به آب و دیاک سیکربن متابولیزه می شود (.)38

واک سن حا صل شده را به عنوان یک واک سن ایمن تر و

در انتها برای بررساای سااطح معنا داری اختعف میانگین

زیست سازگار مهندسی شده نوترکیب جهت بررسیهای

نتایج به دست آمده با سه تکرار از نرم افزار  SPSSنسخه

بیشتر پیشنهاد نمود.

 16و طرح مربع کامع تصااادفی اسااتفاده شااد که نتایج در
سطح  5درصد معنادار میباشد.

قدردان
از اسلللات ید ،پژوهشلللاران و کارکنان مرکآ و گروه

نتیجهگیری

زی ست شنا سی دان شااه جامع امام ح سین (ع) که در این

بر اسللاس نتایج مطالعات ق لی ،اسللتفاده از واکسللن
برای پیشللایری از سللیاه زخم بهترین روش م ارزه با این

پژوهش از لحاظ علمی و مالی ما را یاری نمودند تقدیر و
تشکر می گردد.
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Abstract
Background and Objectives: Bacillus anthracis is the cause of
the fatal anthrax. Use of vaccine is one of the effective ways to
combat anthrax. Vaccines should be biocompatible and non-toxic.
The purpose of this study was to investigate the cytotoxicity effect
of free and encapsulated forms of Bacillus anthraise recombinant
protective antigen by double-block PLA-PEG and PCL-PEG
copolymers on the epithelial cell line of the African green monkey
(Vero).
Subjects and Methods: In this experimental study, the Bacillus
anthraise recombinant protective antigen (PA63) was expressed in
E. coli and purified by nickel column affinity chromatography.
Subsequently PA63 was encapsulated by PLA-PEG and PCL-PEG
double-block copolymers using water-in-oil-in-water solvent
evaporation method. Finally, PA63 and nanoparticles cytotoxicity
test were performed using the standard MTT test on the Vero cell
line.
Results: Results of the MTT test revealed the non-toxicity of the
candidate vaccine. Also, the mortality rate of the cells tested
against the encapsulated antigen in the nanoparticles was lower
than the free antigen.
Conclusion: The nano-vaccine formulation can be used to reduce
the toxicity of a vaccine produced and eventually acquire an
effective and biocompatible recombinant vaccine.
Keywords: Bacillus anthracis, Protective
cytotoxicity, PLA-PEG, PCL-PEG.
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