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چکیده
زمینه و هدف :سیاه زخم یک بیماری مشترک بین انسان و دام است .عامل این بیماری باکتری باسیلوس آنتراسیس میباشد .آنتی ژن حفااتتی
تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس برای درمان و واکسن قابل استفاده می باشد .هدف این مطالعاه بیاان آنتای ژن حفااتتی تغییار یافتاه باسایلوس
آنتراسیس در باکتری  E. coliمیباشد.

مواد و روش ها:

قطعات ژنی مورد نظر از پلاسمید  pXOIتکثیر و با عمل  SOEiong PCRقطعه بدست آماده در کلونیناو وکتاور

همسانهسازی گردید و بعد از جداسازی به وکتور ) pET28a(+زیرهمسانهسازی و به باکتری  E.coliسویه ) BL21(DE3تراریخت شد .بیان
آنتی ژن حفاتتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس تحت القای  IPTGانجام و بعد از تخلیص پروتئین با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی ،آنتایژن
حاصل در چهار نوبت به موشهای سوری تزریق شد .آنتیبادی پلیکلونال تولید شده در سرم موشها اندازهگیری گردید.
یافته ها :آنتی ژن حفاتتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس کلون شده در وکتور بیانی ) pET28a(+به وسیلهی  ،PCRآنالیز آنزیمی و توالی
یابی تأیید گردید .پروتئین نوترکیب تولید شده به وسیله  SDS-PAGEو لکه گذاری وسترن تایید شد .سرم از خون موش جداسازی شد و تیتار
آنتی بادی علیه  PAتغییر یافته از طریق الایزای غیر مستقیم ارزیابی گردید.
نتیجه گیری :پروتئین تولیدی دارای خاصیت مهار کنندگی بالایی برای فاکتورهای بیماریزای  LFو  EFمی باشد .با توجه به شناسایی آنتای
ژن  PAبوسیله آنتی بادی آنتی ژن حفاتتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس ،میتوان بهصورت مجزا ،یاا ترکیبای باا ساایر دومان هاای  PAدر
طراحی واکسن و بعنوان دارو برای درمان و پیشگیری بیماری سیاهزخم استفاده نمود.

کلید واژه :آنتی ژن حفاتتی تغییر یافته ،باسیلوس آنتراسیس ،پروتئین نوترکیب.

()Bacillus anthracisایجككاد مككیشككود( .)2،1بككاکتری

مقدمه
سیاهزخم ( )Anthraxیك

بیاكاری مشكتر

بكین

انسان و دام است که به وسیله باکتری باسیلوسآنتراسكیس
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باسیلوسآنتراسیس یکی از بزرگترین و مهمترین عوامك
بیولوژی

به شاار میرود و پتانسی استفاده در جنگهای
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بیولوژی
ی

را دارا هست( .)1باسیلوسآنتراسیس علكاوه بكر

مواد و روشها

 DNAحلقوی بهاندازه  4/5مگاباز ،دارای دو پلاساید

بزرگ ( pXO1شام ژنهای توکسی ) و ( pXO2شكام

طراحی پرایار برای آنتیژن حفاظتی مربوط به
باکتری باسیلوس آنتراسیس :توالی کام ژن  PAباکتری

ژنهای مولد کپسكو)) هسكت .توکسكین بكا واسكهه یك

باسیلوسآنتراسیس از بان

پلاساید به نام  PBA1یكا  pXO1ایجكاد مكیشكود کكه 3

 )Accession No: M29081استرراج و طراحی پرایارها

پروتئین یا فاکتور مولد ادم ) ،(Edema Factor)(EFآنتكی-

انجام و توسط شرکت سینا ژن سنتز شد.

ژن محافظتکننده ( )protective antigen( )PAو فاکتور
مولد مرگ سلولی ) (Lethal Factor)(LFرا کكد مكیکنكد
( .)4،3پروتئین ژن  PAبهطور اختصاصی بكه گیرنكدههای
سهح سلو) میچسبد .سپس  PAتوسط پروتئازهای شكبیه
بكه فككورین شکسكته میشككود و دو قهعككه  PA20و

PA63

ایجاد میگردد که قهعه  PA63در سهح سلو) بكاقیمانكده
و بككرای اتصككا)  LFو  EFآمككادهشككده و تشككکی سككاختار

ژن ( NBCIبا شااره

توالی پرایار رفت با جایگاه شناسایی آنزیم
محدودالاثر ( BamHIفرمنتاز):
'For5
'GAGGATCCACAAGTGCTGGACCTACGGT3
'For5
AATGCACAAGACGATGGCAGTTCTACTCCA
ATTACAATGA3' SOEing PCR

توالی پرایار برگشت با جایگاه شناسایی آنزیم
محدودالاثر( XhoIفرمنتاز):

فاقد قهعه  22کیلودالتونی (بعد از ورود آنتیژن محافظت-

'Rev5'CTGGCATCGTCTTGTGCATTTAATGC3
SOEing PCR
Rev5'GGCTCGAGTTATCCTATCTCATAGCCT
'TTT3
تکثیر قهعات ژن  PAبا واکنش  :PCRباکتری

کننده ( )PAکام با طو)  33کیلودالتكون بكه داخك بكدن،

باسیلوسآنتراسیس از برش هوازی موسسه رازی تهیه

قهعه  22کیلودالتونی از آن جدا میشود و قهعهای به

شد .پلاسایدهای باکتری با استفاده از روش فن -کلروفرم

و یا دو اسیدآمینه

استرراج و بهعنوان الگو در واکنش  PCRاستفاده شد.

تغییریافته در نواحی  424یكا  393و  425دارای خاصكیت

واکنش  PCRبرای تکثیر قهعات ژن PAابتدا با آنزیم

بككرای فككاکتورهككای بیاككاریزای LFو EF

Taqپلیمراز(سینا ژن) بهینهسازی شد .بهمنظور جلوگیری

هست( .)3،3امروزه سیستمهای بیانی بسیار متنوعی وجود

از موتاسیونهای ناخواسته تکثیر نهایی ژن با استفاده از

دارد و در اش صكنعتی از بكاکتری ،مراكر ،گیكاه ،سكلو)

آنزیم  Pfuپلیمراز(فرمنتاز) صورت گرفت .با عا

حیوانی استفاده میشود .با توجه بكه کكاربردی بكودن ایكن

قهعه تبدی شد (.)4،3،1

هپتامری ،ایجاد منفذ و ترانسلوکاسكیون بكه داخك سكلو)
انجام میگیرد( .)5آنتیژن محافظكتکننكده ( )PAکامك و

ی

طو)  33کیلودالتون باقی میماند) با ی
مهككارکننككدگی

 SOEing PCRدو قهعه به ی

سیسككتم در آزمایشككگاههككا و کمهزینككه بككودن آن ،در ایككن

هاساسازی و زیرهاسانهسازی )قهعه حاص از

پژوهش از سیستم بیانی باکتری استفادهشده است .در ادامه

مارکر اسید-

به منظور تولید کاندید واکسن و داروی نوترکیب ،آنتیژن
محافظتکننده ( 33 )PAکیلو دالتونی بكا یك

 (PCRبه وکتورها :محصو) PCRبه کا
نوکلئی

(()#SM0313فرمنتاز) روی ژ) آگارز(مر )

اسكیدآمینكه

بررسی و سپس از روی ژ) ترلیص و به انتهای آنها

تغییریافته باسیلوس آنتراسیس ( )mPAهاسانهسازی ،بیان

نوکلئوتید  Aاضافهشد .برای هاسانهسازی و تراریرت-

و تولید آنتیبادی پلیکلونا) در موش سوری انجام شد تكا

کردن از وکتور ) pEGM-T Easy Vector (Promegaو

در آینده نقكش آن در طراحكی واکسكن یكا دارو بكا سكایر

سلو)های مستعد  E. coliسویه(DH5αنوا ژن) استفاده

دومنهای EF ،LFو  PAمورد مهالعه قرار گیرد.

شد .سپس قهعات توسط آنزیمهای محدودالاثر

BamHI

و  XhoIاز ناق  TAکلونینگ جداسازی و در وکتور بیانی
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)(pET28a(+کیاژن) زیرهاسانهسازی و در سلو)های

روش  ،PCRمحصو) روی ژ) آگارز مورد ارزیابی قرار

مستعد  E. coliسویه ) BL21(DE3)(stratagenتراریرت

گرفت (شک  )1و قهعه موردنظر از لحاظ اندازه با ژن

و قهعه ژنی به وسیله ،PCRآنزیم برشی و تعیین توالی

هدف همخوانی داشت ( 1413جفت باز).

تاییدشد(.)4،3

تأیید هاسانهسازی ژن هدف در وکتور

pEGM-T Easy

بیان ژن موردنظر :بیان ژن مورد نظرتوسط القاء

 :Vectorپس از ترلیص پلاساید و تأیید آنها روی ژ)

کننده پروموتر (()IPTGفرمنتاز) با غلظت  1میلیمولار و

آگارز ،برای تأیید بیشتر از پلاسایدها بهعنوان الگو در

به مدت  5ساعت در دمای  34درجه سانتیگراد انجام-

واکنش  PCRاستفاده گردید ،از طرفی با دو آنزیم
 BamHIو  XhoIهضم شدند سپس به کا

شد(.)3،3
الکتروفورز  :SDS-PAGEناونههای قب و بعد از
القای  ،IPTGهاراه با مارکر پروتئینی #PR0602-S

نوکلئی  ،اندازه قهعه خارجشده از وکتورتأیید شد(شک
.)2

) (Vivantisتحت شرایط دناتوره ،الکتروفورز شدند.
غلظت ژ)  15درصد با جریان ثابت  25میلیآمپر بود(.)9
ترلیص با ستون نیک  :پروتئین حاص

مار کر اسید

تأیید هاسانهسازی ژن هدف در وکتور بیانی
) :pET28a(+پس از ترلیص پلاساید و تأیید آنها روی

تحت شرایط

ژ) آگارز ،برای تأیید بیشتر از پلاسایدها بهعنوان الگو در

دناتوره و با استفاده از ستون (Ni-NTAکیا ژن) جداسازی

واکنش  PCRاستفاده گردید ،از طرفی با دو آنزیم BamHI

وترلیص شد.
تولید آنتیبادی علیه  :PAپروتئین  PAدر چهار
نوبت ،به میزان  22µgبار او) هاراه با ادجوانت

و  XhoIهضم گردیدند .سپس به کا

مار کر اسید

نوکلئی  ،اندازه قهعه خارجشده از وکتور ( 1413جفت
باز) تأییدگردید(شک .)3

کام (رازی) و در نوبتهای بعدی  15 µgبا ادجوانت

بیان ژن در وکتور ) :pET28a(+در این مرحله پس

ناقص فروند به موش سوری تزریق و در نهایت از

از کشت سلو)ها و القا با  IPTGبیان ژن صورت پذیرفت

موشها خونگیری و توسط آزمایش الایزا تیتر آنتیبادی

و پس از تیاار خام بر روی ژ)  SDS-PAGEو به کا

آن اندازهگیری شد.

مارکر پروتئینی موردبررسی قرار گرفت .با توجه به وزن

تأیید پروتئین نوترکیب با روش وسترن بلات:
برای تأیید پروتئین نوترکیب بیانشده از تکنی

پروتئین نوترکیب ( )33 kDaاز ژ)  15درصد استفاده
شد(شک .)4

ایاونوبلات با آنتیبادی پلیکلونا) ضد  PAکام (تولیدی
دانشگاه جامع امام حسین (ع))استفاده شد(.)12،9

پس از این که از القاء بیان ژن اطاینان حاص شد،
بیان با کشت کلونها در محیط  LBمایع حاوی 42μg/ml

ارزیابی تیتر آنتیبادی ضد پروتئین نوترکیب به

کانامایسین ،پس از رسیدن  ODمحیط کشت به 2/3

روش الایزای غیرمستقیم :مقدار  22میکروگرم از پروتئین

درطو) موج  322نانومتر ،با افزودن  IPTGبا غلظت

نوترکیب  PAدر چهار نوبت ،به موشهای سوری تزریق

 1mMبه محیط و انکوبه ناودن آن در دمای  34درجه

و درنهایت از آنها خونگیری و توسط آزمایش الایزا

سانتیگراد در انکوباتور شیکر دار با سرعت  152rpmبه

غیرمستقیم تیتر آنتیبادی اندازهگیری شد(.)12،3

مدت  5ساعت به دست آمد.
تأیید محصو) پروتئینی به دست آمده با تکنی

یافتهها
تکثیر ژن  :PAپس از تکثیر ژن تغییریافته  PAبه
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 :Western Blottingبهمنظور تأیید محصو) پروتئینی از
تکنی

 Western Blottingاستفاده شد .در این روش از
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شکل  :1محصول  PCRاز قطعات ممزوج شده .چاهک  2 ،1و 3
محصول  PCRو چاهک  4نشانگر مولکولی اسید نوکلئیک.

شکل ( A :2چاهک  1محصول  PCRوکتور ) pET28a(+و چاهک 2
نشانگر مولکولی اسید نوکلئیک )Bچاهک  1نشانگر مولکولی اسید
نوکلئیک و چاهک  2محصول برش آنزیمی روی pGEM-Teasy
vector

شکل ( A :3چاهک1نشانگر مولکولی اسید نوکلئیک چاهک  2برش

شکل  :4بیان پروتئین .PAچاهک  1نمونه کنترل بدون  ،IPTGچاهک

آنزیمی وکتور ) )B pET28a(+چاهک  1محصول  PCRوکتور

 2و  3بیان پروتئین  PAدارای وزن مولکولی حدود 76 kDaبا

) pET28a(+چاهک  2نشانگر مولکولی اسید نوکلئیک.

 ،IPTGچاهک  4مار کر پروتئینی.

شکل  :5آزمایش لکهگذاری وسترن .چاهک  1نمونه بیانی ،PAچاهک  2نمونه کنترل واکنش وسترن ( ،)PBSچاهک 3مار کر پروتئینی.

آنتیبادی پلیکلونا) ضد  PAکام استفاده شد .در ستون
تست که مربوط به ناونه القاشده با  IPTGاست ی

باند

در نزدیکی  34 kDaمشاهده میشود که در ستون کنتر)

حیوانات ایان شده مورداستفاده قرار گرفت .ناكودار زیكر
بیانگر تیتر سرم در حیوانات مورد استفاده است.
بررسی ناودار فوق ،نتایج حاص از آزمایش الایزا

واکنش وسترن ( )PBSمشاهده نایشود(شک .)5

با پروتئین نوترکیب را نشكان میدهكد کكه پكس از تزریكق

بررسی تولید آنتیبادی IgGعلیه آنتیژن  PAدر موش

افزایش تیتر آنتیبادی در مقایسه با کنتر) قاب توجه است.

سوری:

بالاترین  ODبهدستآمده از تسكت در مقایسكه بكا کنتكر)
روش الایزا برای تعیین تیتر آنتیبادی علیه پروتئین

تفاوت فراوانی دارد .نتكایج نشكان داده کكه ایكن پكروتئین

نوترکیككب بككهمنظور ارزیككابی محصككو) در طككو) فراینككد

قدرت تولید آنتیبادی بكه میكزان لكازم را داشكته و تولیكد

ترلككیص و هاينككین تعیككین تیتككر خنثیسككازی در سككرم

آنتیبادی در حیوان با ایانیزایی هابستگی مثبت دارد.
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نمودار  :1بررسی تیتر آنتیبادی  IgGتولیدشده درموش سوری علیه آنتیژن  PA73بر پایه اجوانت فروند

نشان داده است .آنتیژن  PAتغییریافته به عنوان دارو برای

بحث
بككرای مقابلككه بككا س كیاهزخم سككه راه وجككود دارد،
واکسیناسیون برای پیشگیری در مرحله او) ،آنتیبیوتی ها

باسیلوس آنتراسیس مهر بوده که پكروتئین نوترکیكب آن
در میزبان اکولای با موفقیت تولیدشده است.
پاسخ آنتیبادی به تولید

برای درمان عفونت و درمانهای ضد سم برای جلكوگیری

درونسكلولیPA ,LF ,EF

از اثرات سای باکتری در اواخر مرحله عفونت( .)11تنهكا

در موشهكای ایاكن شكده بكا اسكپورهایی از سكویههكای

اجككزا پككروتئینهككای سككای باسككیلوس آنتراسككیس دارای

تولیدکننده این پروتئینهكا مكورد بررسكی قكرار گرفكت و

بسیار قوی بوده که زیر واحد  PAبكه

بالاترین تیترآنتیبادی به  ،PAبعدازاینکه ایانسازی با هاه

عنوان کاندید اصلی واکسكن ایكن عامك مهكر هسكت و

سویههای تولیدکننده  PAانجامشده ،مشكاهده شكد(.)15

ایانی حاایتی ،علیه بیاكاری ایجكاد میکننكد .ایكن ایانكی

در مهالعهای دیگكر ایانیزایكی دو مكن  2-4و دومنهكای

درنتیجه خنثیسازی فعالیت توکسین آنتراکس اتفكاق مكی-

دیگر  PAدر  4سویه متفاوت مكوش بررسكی گردیكد .ژن

جزء بسیار مهم از توکسین آنتراکس

بیانشككده خاصككیت ایاونوژنیسككیته و ادجككوانتی خككوبی را

خاصیت آنتی ژنی

افتد ( PA .)12،3ی

است .این پروتئین در ایانی علیه آنتراکس نقش اصكلی را

نشككان داد( .)4هاككه ایككن شككواهد PA ،را بككهعنوان ی ك

هم بعد از ایانسازی و هم در جریان عفونت بكازی مكی-

ایاونودومیننت غالب شناسایی مكیکنكد کكه مكیتوانكد در

کنككد و دارای خاصككیت مهككارکننككدگی بككرای فككاکتورهككای

طراحككی یك

واکسككن مهندسكی شككده اسككتفاده شككود(.)3

بیااریزای LFو  EFهست( .)3،3با توجكه بكه نقكش آن،

هاينین نتایج بهدسكتآمده در پكژوهش مكا نتكایج بالكا را

PAبهطور گستردهای به عنوان یکی از کاندیدهای واکسن

تأیید میکند و تیتكر آنتیبكادی تولیكدی در مكوش کكه در

مورد مهالعه قرارگرفتكه اسكت( .)14،13،12بكرای مهالعكه

قسات نتایج نشكان دادهشكده اسكت بیكانگر ایكن موضكوع

آنتیژن بهعنوان واکسن ضرورت دارد که

هست .آنتیبادیهای علیكه  PAمیتواننكد تكأثیر توکسكین

پروتئین نوترکیب در یکی از میزبانها تولید شود .یکكی از

آنتراکس بر روی میزبان را متوقف کنند( .)12،3،3با تغییكر

میزبانهای کمهزینكه بكرای تولیكد پروتئینهكای نوترکیكب

آنتیژن محافظتکننده ( )PAکام و فاقد  22کیلو دالتونی

بكككاکتری اکولكككای هسكككت کكككه در آزمایشكككگاه مرکكككز

با ی

و یا دو اسیدآمینه تغییریافته در نكواحی 424یكا 393

زیستشناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) از این میزبكان

و  425دارای خاصككیت مهارکننككدگی بككرای فاکتورهككای

بهوفور استفاده میشود .نتایج به دستآمده نشكان میدهكد

بیااریزای LFو  EFبوده که ساختار هپتامری تشکی شده

که این ژن در وکتور  PET28بیان بسیار بالایی را از خكود

ولی عا انتقا) به داخ سلو) صورت نرواهكد گرفكت.

خصوصیات ی
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هاسانه سازی و بیان آنتیژن حفاظتی تغییریافته باسیلوسآنتراسیس

این پروتئین دارای خاصیت درمانی و ایانیزایی است کكه

سرتاسر غشا به داخ سیتوزو) سلو)های مكد) میشكود.

ازنظر تهیه دارو و واکسن بسیار مهم خواهد بود(.)13،3،3

موتاسككیون یافتككههای  F427R ،F427Gو  F427Dباع ك

موتاسیون هایی که عالکرد انتقا)  PAرا مهار میکننكد یكا

اختلا) در تشکی منفذ میشوند که این اثكر بكا توجكه بكه

از طریق اختلكا) در انتقكا) توکسكین و یكا در بكاز آرایكی

تواناییشان متفاوت است( .)13در مثا)های زیر تأثیر انواع

کانفورماسككیونی دومككن دو بككرای تشككکی منفككذ ،اثرگككذار

موتاسیون یافتههای اسیدآمینه فنی آلكانین  424در سكایت

هستند .دو کلكاس از ایكن موتاسكیونها در دومكن دوطبقكه

سلولی و درصد تشکی منفذ مشرصشده است .در مورد

بندی شدهاند :آنهایی که تبكدی پكیش منفكذ بكه منفكذ را

موتاسككیون یافتككههای  F427T ،F427Sو  F427Hتشككکی

بلوکه میکنند و آنهایی که اجازه تشکی منفذ را میدهند

منفذ  122درصد میباشد و سایت سلولی مشاهده نشكده،

ولی توانایی منفذ در ترانسلوکاسیون را از بین میبرنكد(.)3

در حالت  F427Dتشکی منفذ  25در صد است و سایت

از این ویژگی میتوان بهعنوان دارو بكرای بكه دام انكدازی

سلولی نیز ایجاد نایشود و اما در مكورد موتاسكیون یافتكه

سم باکتری سكیاهزخم اسكتفاده کكرد .بكا توجكه بكه نتكایج

 F427Gکه مورد توجه و استفاده در این پژوهش نیز است

پژوهش مكااین عالکكرد در پژوهشهكای آینكده میتوانكد

منفككذی تشككکی نایشككود و سككایت سككلولی نیككز ایجككاد

موردبررسی قرار گیرد .اسیدآمینه  PA 424که فنی آلكانین

نایشود(.)19
تغییریافتگی اسكیدآمینه  424ژن  PAبكه گلایسكین

اسكت نقكش زیكادی در انتقكا)  PAدارد ،زیكرا هكم بكرای
تشككکی منفككذ و انتقككا) پككروتئین مهككم اسككت .از طرف كی

باع

ثابتشده است برخی از موتاسیون های اسیدآمینه  424در

یا  LFدر داخ هپتامر یا اکتامر انجام گیرد .از این ویژگكی

داخ بدن دارای فعالیتهای درمانی میباشند(.)14
آسپارتی

میشود که عا انتقا) صورت نگیكرد و حكبس

میتوان برای سكاخت یك

EF

دارو علیكه سكیاهزخم اسكتفاده

در موش موتاسیون فنی آلكانین موقعیكت  424بكه

کرد( .)22،19بر اساس نتایج این پكژوهش نقكش آنتكیژن

اسید اثرات مهاری قویتری از موتاسكیون فنیك

حفاظتی تغییریافته  PA63در ایجاد آنتیبكادی علیكه آن بكه

آلانین به آسكپارژین نشكان میدهكد؛ بنكابراین ،میتكوان از

اثبات رسید .با توجه به نتایج بهدستآمده از این تحقیق و

پتانسی درمانی  PAموتاسیون یافته برای درمكان آنتكراکس

بررسی مهالعات انجامشده این پروتئین را میتوان بهعنوان

درصورتیکه زود و قب از ورود باکتری بكه بكدن و یكا در

یكك

واکسككن و داروی

مراح اولیه عفونت که تعداد باکتری کكم اسكت و ترشكح

مهندسیشده نوترکیب پیشنهاد ناود.

ایاونككوژن بككرای طراحككی یكك

سم به میزان کم است تزریق شود .در این حالكت میتكوان
از  PAموتاسیون یافته بهعنوان دارو بكرای درمكان اسكتفاده

تشکر و قدردانی

کككرد( .)13از آنجاییکككه ارتبككاط مثبتككی بككین موتاسككیون

در پایان از زحاات اسكاتید ،پژوهشكگران محتكرم

اسیدآمینه فنی آلانین  424بر روی سایت سكلولی وجكود

مرکز و گروه علوم زیستی ،دانشگاه جامع امام حسكین(ع)

دارد .این اثر درنتیجكه ایجكاد اختلكا) در تشكکی منفكذ و

تهران که در به نتیجه رسیدن این پكژوهش مكا را حاایكت

فراینككد عبككور از غشككا ر م كیدهككد ( .)22،19موتاسككیون

معنوی و مالی ناودند سپاسگزاری میشود.

یافتككههای F427L ،F427Wو F427Yدر واسككههگری در
سایت سلولی بسیار فعا) هستند و موجب انتقا) مكثثر در
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Background: Anthrax is a common illness between human and
animal which the agent of that is Bacillus anthracis. The modified
protective antigen cab be used in treatment and vaccination. The
aim of this study is the recombinant expression of modified
protective antigen in E. coli.
Material and Methods: Gene fragments were amplified with
PCR from pXOI and fusion gene from SOEing PCR was cloned
in a cloning vector and finally sub cloned in pET28a(+) vector and
transferred to E. coli BL21(DE3) competent cells. Recombinant
expression of modified PA was induced by IPTG and after protein
purification with affinity chromatography, resulted antigen was
injected to mice in 4 repeats. Polyclonal antibodies produced in
mice serum was accessed.
Results: The modified protective antigen cloned in expression
vector pET28a(+) was confirmed by PCR, enzymatic digestion
and sequencing. Recombinant protein was confirmed by SDSPAGE and western blot. Serum was separated from mice blood
and titre of antibody against modified PA was assessed by
indirect ELYSA.
Conclusion: resulted protein has high inhibitory property for LF
and EF virulence factors. By consideration in PA detection by
polyclonal antibody against modified PA from Bacillus anthracis,
it can be used in for treatment and prophylaxis against anthrax in
individual or combination forms with other PA domains.
Keywords: protective antigen, Bacillus anthracis, recombinant
protein
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