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مقاله است که پس از طی « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

فرایند داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این 

نسخه در مدت کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از 

 اراک یمجله دانشگاه علوم پزشکشود. منتشر میفرایند ویراستاری 
را به عنوان خدمتی به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»گزینه 

ترین زمان ممکن پس ها در سریعدهد تا نتایج آننویسندگان ارائه می

ی ااز پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد. پس از آنکه مقاله

را طی می کند، از نسخه فرایند آماده سازی و انتشار نهایی 

سایت خارج و در یک شماره مشخص در وب« از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

شود. شایان ذکر است صفحه آرایی و ویراستاری فنی نشریه منتشر می

شود که ممکن است بر باعث ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله می

تر نشریه محتوای آن تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دف

 خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Ghaedmohammadi S, Bahrulolum H, Ahmadian G. [A Systemic Review on Bacillus Subtilis 

Spore Structure and Its Applications in the Development of Mucosal Vaccines and 

Adjuvants (Persian)]. Journal of Arak University of Medical Sciences. Forthcoming 2023. 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6859.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6859.1  
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Abstract 

Introduction: Surface display technology enables the binding of proteins and peptides to the surface of living 

cells, including mammalian cells, yeast, bacteria, and spores. Among the various systems used for surface 

display, Bacillus subtilis spores have advantages such as resistance to adverse environmental conditions such 

as heat, radiation and chemicals, safety for humans and no need for the heterologous protein to pass the 

membranes for binding to spores.  

Materials and Methods: This study is a review that investigates the structure of the Bacillus subtilis spore, 

spore surface display, and its application in the development of mucosal vaccines and adjuvants. 

Ethical considerations: All Ethical principles in writing this article have been observed according to the 

instructions of the National Ethics Committee and the COPE regulations. 

Results: Heterologous proteins can be displayed genetically and non-genetically on the spore surface. The 

surface display is a promising strategy for the development of whole-cell factories with many industrial and 

biotechnological applications, leading to significant advances in the production of biocatalysts, the development 

of live vaccines, bio-adsorbents and sensors, epitope mapping, inhibitor design, and protein/peptide library 

screening.  

Conclusion: It is hoped that oral vaccines of Bacillus subtilis spores will be of significant help in the prevention 

and treatment of diseases including COVID-19 in the future. 

Key words: Bacillus subtilis, Mucosal Vaccine, Spore, Surface display  
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 چکیده

تکنولوژی نمایش سطحی امکان اتصال پروتئین ها و پپتیدها را در سطح سلول های زنده از جمله سلول های پستانداران،  مقدمه:

شود، اسپور باسیلوس های مختلفی که برای نمایش سطحی استفاده میمخمر، باکتری و اسپور فراهم می کند. در میان سیستم

آنها می توان به مقاومت در شرایط محیطی نامناسب مانند گرما، پرتو و مواد شیمیایی، سوبتیلیس دارای مزیت هایی است که از جمله 

 ایمن بودن برای انسان و عدم نیاز پروتئین هترولوگ به عبور از غشا برای اتصال به اسپور اشاره کرد.

س سوبتیلیس، نمایش آنتی ژن بر روی مطالعه حاضر یک مطالعه مروری می باشد که به بررسی ساختار اسپور باسیلو  مواد و روش ها:

 سطح آن و کاربرد در توسعه واکسن های مخاطی و ادجوانت می پردازد. 

رعایت شده  COPE ق و آیین نامهالقی در نگارش این مقاله، طبق دستورالعمل کمیته ملی اخالکلیه اصول اخی :القحظات اخالم

 .است

و صورت ژنتیکی و غیرژنتیکی بر روی سطح اسپور نمایش داده شوند. نمایش سطحی پروتئین های هترولوگ می توانند به د یافته ها:

یک استراتژی امیدوارکننده برای توسعه کارخانه های سلولی است که کاربردهای صنعتی و بیوتکنولوژی زیادی دارند و منجر به 

وپی، عرضه یابی اپیتها و حسگرهای زیستی، نقشههای زنده، جاذبپیشرفت قابل توجه در تولید کاتالیزورهای زیستی، گسترش واکسن

 اند. ژنی، طراحی مهارکننده و غربالگری کتابخانه پروتئین/پپتید شدهآنتی

ها  یماریان بو درم یریشگیدر پ یتوانند کمک قابل توجهب سیلیبتوسخوراکی اسپور باسیلوس  یهاواکسن: امید است نتیجه گیری

 داشته باشند. ندهیدر آ COVID-19 از جمله

 : اسپور، باسیلوس سوبتیلیس، نمایش سطحی، واکسن مخاطیواژه های کلیدی
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 مقدمه

 های هترولوگ در سطح خارجی باکتریوفاژها،نمایش سطحی یک تکنیک مولکولی است که توسط آن پپتیدها و پروتئین  

 های مختلفشوند. این تکنیک در حال تبدیل شدن به یک ابزار تحقیقاتی در زمینهها یا اسپورها تثبیت میسلول

نولوژی است. این رویکرد مبتنی بر ایده استفاده از شناسی و بیوتکمیکروبیولوژی، زیست شناسی مولکولی، واکسن

نیز  1های مسافریهای مورد نظر است که پروتئینگیری پروتئینعنوان لنگر برای هدفهای سطحی طبیعی بهپروتئین

ا اژهبرای نمایش سطحی پروتئین شامل استفاده از سلول های مخمر یا پروکاریوتی، ف ترین رویکردهاشوند. رایجنامیده می

فناوری نمایش سطحی طیف وسیعی از کاربردهای بیوتکنولوژیکی و صنعتی را نشان داده است  .و اسپورهای باکتریایی است

های زنده؛ غربالگری کتابخانه های پپتیدی؛ تولید آنتی بادی؛ جاذب های زیستی از جمله این کاربردها شامل توسعه واکسن

حسگرهای  ها؛ توسعهحرکت کردن آنزیمهای کل سلولی با بینگین؛ بیوکاتالیستبرای حذف مواد شیمیایی مضر و فلزات س

در سال   هاهای هترولوگ بر روی سطح باکتریینها در مورد نمایش پروتئ. اولین گزارش(1,2)زیستی و غیره می باشند 

های گرم مثبت و سطح مخمر، باکتری روی های نمایشی متنوع دیگری نیز برپس از آن سیستم .(3,4)مطرح شد  1891

ایجاد  189۱ی توسط جورج اسمیت در اواسط دهه . اولین سیستم بیان سطح(7–5) های گرم منفی گسترش یافتباکتری

فاژ رشته ای را نمایش داد.  pIIIپپتیدها و پروتئین های کوچک فیوژ شده با پروتئین  -روی سطح باکتریوفاژ-شد که 

. (8)تکنیکی که برای نمایش پپتیدها یا پروتئین های خارجی روی سطح ذره فاژ به کار می رود نمایش فاژ نامیده می شود 

از آن زمان تاکنون، سیستم های مختلف نمایش فاژ برای بیان پروتئین های خارجی در سطح فاژ توسعه یافته است. با این 

حال، اندازه پروتئین خارجی برای نمایش در سطح فاژ نسبتاً محدود است. سیستم نمایش سطح سلولی میکروبی برای حل 

                                                           
1 .Passenger proteins 
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دیگر توسعه یافته است. در مورد نمایش سطح سلولی باکتری، سیستم این مشکل و برای چندین کاربرد منحصر به فرد 

است، برای اولین بار در  E.coliباکتری   LamBو   OmpAهای نمایش باکتریایی که ساخت آنها بر اساس پروتئین های 

ری هر دو باکت های مختلف با استفاده ازگزارش شد. از آن زمان، بسیاری از سیستم های نمایش سطحی باکتری 1891سال 

 و Boder اولین بار توسط . نمایش سطحی مخمر نیز(9)گرم منفی و گرم مثبت به عنوان سویه میزبان توسعه یافت 

Wittrup   ارگانیسمی که اغلب برای نمایش سطحی مخمر استفاده می شود، ساکارومایسس (10)معرفی شد  188۱در سال .

ها به نیاز پروتئین کایمریک برای عبور از غشای سیتوپالسمی (. مشکل اصلی در مورد استفاده از این سیستم8) سرویزیه است

ر این شود. بیشتجر به شکست نمایش سطحی میهر پروتئین کایمر قادر به عبور از این مانع نیست که من شود.مربوط می

 .(2)توان با استفاده از اندوسپورهای باکتریایی برطرف نمود محدودیت ها را می

ا هایی از جنس باسیلوس هستند. تشکیل اندوسپورههای تشکیل دهنده اسپور، باکتریهای کالسیک میکروارگانیسمنمونه 

شود. زنده ماندن در شرایط نامطلوب و محدود کننده رشد استفاده می ها براییک استراتژی است که توسط این باکتری

شود. این های صنعتی استفاده میباسیلوس یک باکتری هوازی شناخته شده است که به طور گسترده برای تولید پروتئین

شود( طبقه بندی عنوان میکروارگانیسم ایمن شناخته می)به طور کلی به GRAS 2عنوان یک میکروارگانیسمباکتری به

. فناوری نمایش (2)کندشود، دارای نیازهای تغذیه ای کم است و به عنوان یک میکروارگانیسم گرم مثبتِ مدل عمل میمی

رای ترین رویکردها بهای عملکردی بر روی سطح اسپور، از امیدوارکنندهسطحی اسپور روشی برای لنگر انداختن پروتئین

 دارای مزایای متعددی است. اول اینکه، اسپورهاو  شودلیت و پایداری باال در نظر گرفته میهای هترولوگ با فعابیان پروتئین

های در برابر شرایط سخت محیطی )مانند گرما، پرتو و مواد شیمیایی( مقاوم هستند و این امر به استفاده و پایداری پروتئین

                                                           
2. Generally Recognized as Safe 
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سیتوپالسم سلول های باکتری ساخته می شود بنابراین کند. دوم، اسپورها در اگزوژن در محیط های سخت کمک می

وجود های مولکولی فعال مپروتئین هترولوگ برای اتصال به اسپور نیاز به عبور از غشای سیتوپالسمی ندارد. سوم، چاپرون

لوگ خارجی های هتروبیان مناسب پروتئینو  تواند به طور مناسب ترشحهای تولید کننده اسپور میدر سیتوپالسم باکتری

های خوراکی، داروها و پروتئین ها، واکسنرا تسهیل کند. در حال حاضر از این فناوری برای اهداف مختلفی مانند تولید آنزیم

 .(11,12)شود های مولتی مریک و همچنین کنترل آلودگی های محیطی استفاده می

به دلیل دانش دقیق از  که یک میکروارگانیسم صنعتی بسیار مهم استB. subtilis های مختلف باسیلوس،  در میان گونه

ساختار اسپور و در دسترس بودن و سهولت ابزارهای ژنتیکی پیشرفته و داده های ژنومیک که ساخت اسپورهای نوترکیب 

یک باکتری معمولی گرم مثبت و میله ای شکل  B. subtilis. (1)کند، توجه زیادی را به خود جلب کرده استرا تسهیل می

مایز سلولی و مورفوژنز در میکروبیولوژی در ژنوم است که اغلب به عنوان ارگانیسم مدل برای مطالعه ت G+C با محتوای کم

ترین محیط های اکولوژیکی آن شامل خاک، ریشه گیاهان و دستگاه گوارش حیوانات استفاده می شود. برخی از متداول

هوازی اجباری است، اما شواهد تجربی ثابت کردند که این باکتری با استفاده  B. subtilisقبالً اعتقاد بر این بود که  .است

اشکال خفته  B. subtilisز نیترات به جای اکسیژن به عنوان گیرنده الکترون، قادر به رشد بی هوازی نیز است. اسپورهای ا

 B. subtilis این میکروارگانیسم هستند که به دلیل مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی شناخته شده اند. اسپورهای 

. همچنین تولید (13,14)میکرومتر طول دارند  2/1تا  9/0ی شکل و به اندازه شوند و به شکل بیضراحتی خالص مینسبتاً به

اسپور که مقاوم ترین شکل حیاتی بر روی زمین است، تضمین کننده حفظ این سویه حتی در شرایط سخت محیطی می 

باشد. توانایی رشد در محیط کشت ساده و ارزان قیمت و نیز رشد سریع باعث شده که از فرم رویشی این سویه و اسپور آن 

–15)و کاربرد در صنایع مختلف از جمله تهیه واکسن استفاده زیادی شود  برای نمایش سطحی پروتئین های هترولوگ
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 2001به منظور نمایش سطحی پروتئین از زمان اولین کاربرد موفقیت آمیز آن در سال  B. subtilis .. استفاده از اسپور(19

. اصل اساسی تکنیک نمایش در سطح اسپور افزایش (1)و همکاران به طور گسترده گزارش شده است  Isticatoتوسط

های عملکردی اگزوژن بر روی سطح اسپورها با استفاده های هدف با لنگر انداختن چنین پروتئینعملکرد و پایداری پروتئین

روتئین کننده پانی نوترکیب معموالً با معرفی یک ژن هدف و ژن کدهای مختلف است. در این فناوری، یک ناقل بیاز تکنیک

 .ودششود که سپس به سویه میزبان منتقل می( تحت کنترل پروموتر خود ساخته می3پوششی اسپور )به نام پروتئین لنگر

شود. بیان می شنپروتئین یا پلی پپتید اگزوژن بر روی سطح اسپور میزبان با القای تشکیل اسپور در یک محیط کشت خ

های اگزوژن متصل به سطح اسپور نیز چنین مقاومت این اسپورها مقاومت باالیی در برابر محیط های سخت دارند و پروتئین

( رویکرد 1از دو رویکرد اصلی استفاده می شود:  B. subtilisجهت نمایش در سطح اسپور  .(11)تنشی را به دست می آورند

( رویکرد غیر نوترکیب. رویکرد نوترکیب نیاز به اصالح ژنوم باکتری برای بیان پروتئین مورد نظر به عنوان 2نوترکیب و 

سطح اسپور  های هترولوگ دررویکرد غیر نوترکیب مبتنی بر جذب مستقیم پروتئین فیوژن با پروتئین پوشش اسپور دارد؛ و

 .(12)های اگزوژن بر روی سطح اسپور با یک عامل اتصال متقابل است یا لنگر انداختن پروتئین

 هدف از انجام این مطالعه، مروری جامع بر کاربرد اسپور باسیلوس سوبتیلیس در تولید واکسن های مخاطی می باشد. 

 مواد و روش ها

 Bacillus subtilis sporeکلیدواژه های با استفاده از  مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نظام مند است. جستجوی مقاالت 

، Mucosal Vaccine  وSurface Display اسپور باسیلوس سوبتیلیس"معادل آن به زبان فارسی، واژه های کلیدی  و" ،

انجام شد. در   Pubmedو  Google Scholar ،Scopus، در پایگاههای داده ای "نمایش سطحی "، و "واکسن مخاطی"

                                                           
3. Anchor protein 
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در  .مطالعات یافت شده به تفکیک هر پایگاه داده مورد بحث و بررسی قرار گرفتشد.  مقاله یافت ۱000این مرحله حدود 

موضوع  غیر مرتبط بایا ها و  مقاالت مشترک در پایگاه داده ،مرحله اول عنوان و چکیده مقاالت مورد بررسی قرار گرفت

د بودند، مورما  ع مطالعهکه مرتبط با موضوسپس در ادامه، متن کامل مقاالتی مقاله انتخاب گردید.  310وکنار گذاشته شد 

 مقاله مرتبط با موضوع، به عنوان رفرنس استفاده شد. ۱۱مطالعه بیشتر قرار گرفت. در نهایت از 

 نتایج 

 اسپورزایی در باسیلوس سوبتیلیس   

ن اسپورها شوند. ایمیهای مختلف باسیلوس در شرایط نامساعد محیطی و طی فرآیند اسپوروالسیون تشکیل اسپور سویه    

های محیطی مقاوم بوده و از لحاظ متابولیکی خاموش اند چراکه به بسیاری از استرسمدت سازگار شدهبرای حیات طوالنی

. هنگامی که مواد غذایی (20)ساعت طول می کشد  9باشند. در باکتری باسیلوس سوبتیلیس فرایند اسپورزایی حدود می

 Histidine sensorشود. این فرایند با فعال شدن کینازهای حساس به هیستیدین )کند اسپورزایی آغاز میکاهش پیدا می

kinases مانند( )KinA ،KinB  وKinCکننده اصلی فرایند شود. این کینازها منجر به فسفریالسیون تنظیم( آغاز می

دهد . تقسیم نامتقارن سلول اسپورزا، اسپورانژیوم را تشکیل می(21) شوند.می SpoOAاسپورزایی یعنی فاکتور رونویسی 

( نامیده foresporeل بزرگتر سلول مادری نام دارد و سلول کوچکتر که پیش اسپور)که از دو قسمت تشکیل شده است؛ سلو

شود. مرحله بعد بلعیده شدن پیش اسپور توسط سلول مادری در فرایندی شبیه به شود و در نهایت تبدیل به اسپور میمی

یدار شایی درون سلول مادری پدصورت یک سلول دوغفاگوسیتوز است. پس از تکمیل فرایند بلعیده شدن، پیش اسپور به

(، کورتکس و پوشش اسپور به تدریج ساخته می Crust (مانند پوسته  شود. پس از آن ساختارهای حفاظتی اختصاصیمی

( که در سلول مادری سنتز می شود، به تدریج پیش اسپور را پر کرده و به از دست DPAاسید )پیکولینیک. دی(12)شود
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.  در حضور محرک مناسب (22)( 1دادن آب آن کمک می کند، سلول مادری لیز شده و اسپور بالغ شکل می گیرد )شکل 

( Germinationزنی )توانند طی فرآیند جوانهین، اسپورهای خاموش میآالن-Lمثالً وجود مواد غذایی در محیط به ویژه 

 . (23)مجدداً حیات خود را بازیابند 

 ساختار اسپور    

ژنوم در ناحیه مرکزی اسپور که تا حدی دهیدراته شده است، قرار دارد و توسط پروتئین های کوچک محلول در اسید    

(Small acid-soluble proteins( )SASP به صورت فشرده درآمده است . قسمت عمده آب در ناحیه مرکزی با )Ca+2-

دی پیکولینیک اسید جایگزین شده است. در اطراف این ناحیه مرکزی از داخل به خارج غشای داخلی اسپور، دیواره سلول 

شای ، کورتکس، غزایشی )الیه ضخیمی از پپتیدوگلیکان شبه دیواره سلول رویشی که در شکل نشان داده نشده است(

د روند: پوشش ناپدیسرعت از بین میخارجی اسپور و پوشش اسپور قرار دارد. اغلب این ساختارها هنگام جوانه زدن اسپور به

 ماند تا مبنای تشکیلباقی می شود. دیواره سلول زایشیشده و کورتکس توسط هیدروالزهای دیواره سلولی تخریب می

که سرنوشت غشای خارجی ی داخلی اسپور تبدیل به غشای پالسمایی خواهد شد درحالیدیواره سلول رویشی شود، غشا

اسپور کمتر شناخته شده است. سه الیه پوشش اسپور باسیلوس سوبتیلیس در میکروسکوپ الکترونی مشاهده شده است: 

. (22)د. شوو پوسته نامیده میای که اخیراً شناسایی شده تر و الیهپوشش داخلی الیه الیه، یک الیه پوشش خارجی ضخیم

شوند و طی بلعیده شدن در سطح پروتئین تشکیل شده است که توسط سلول مادری ساخته می 90قل پوشش اسپور از حدا

 های مختلف آن نشان داده شده است.ساختار شماتیک اسپور و الیه 2. در شکل (24)گیرند اسپور قرار می
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 راهکارهای نمایش سطحی بر روی سطح اسپور 

توسط پیشنهاد شد. در این مطالعه،  2001روی اسپور باسیلوس سوبتیلیس در سال اولین مورد از نمایش ژنتیکی بر    

CotB  اسید آمینه از انتهای  9۱8که از پروتئینهای پوشش اسپور است به قطعهC ( ترمینال سم کزازTTFC استفاده شد )

آمیزی بر روی سطح اسپور باسیلوس صورت موفقیتها بههای هترولوگ و آنزیم. از آن زمان تا کنون بسیاری از پروتئین(1)

های ناند تا پروتئین هدف را به یکی از پروتئیهای ژنتیکی استفاده کردهکه اغلب آنها از روشاند سوبتیلیس نمایش داده شده

متصل  CotZ (30)و  CotB،CotC  (26)،CotG  (27) ، (28)OxdD ،CotH (29) (25) پوشش یا پوسته اسپور مانند 

 کنند. 

ن پایین اباشد، اما میزان بیها مانند عدم نیاز به بیان و تخلیص پروتئین هدف میهرچند روش ژنتیکی دارای برخی مزیت   

سازد. اشکال عمده دیگر در روش ژنتیکی و یا گاهی عدم بیان پروتئین این روش را برای کاربردهای صنعتی نامناسب می

ده ورزی شهای نوترکیب زنده در طبیعت است که باعث ایجاد نگرانی در استفاده از این موجودات دستآزاد شدن ارگانیسم

. برای غلبه بر این مشکالت، اخیراً استفاده از رویکرد غیرژنتیکی برای استفاده از اسپور به عنوان یک (31) شودژنتیکی می

-B، (32)( پستاندارانCPRردوکتاز ) P450سیتوکروم  NADPHسیستم نمایش پیشنهاد شده است. در مطالعات مختلف 

با استفاده از روشهای مختلف غیرژنتیکی  (34)استافیلوکوکوس اورئوس Aو پروتئین  (33)، آلفاآمیالز(31)گاالکتوزیداز

 مانند جذب سطحی و اتصاالت کوواالن بر روی سطح اسپور نمایش داده شدند.

 کاربرد اسپور در توسعه واکسن   

های واکسیناسیون همیشه به دالیل متعددی از اهمیت باالیی برخوردار بوده است: ایجاد سطوح بهتر ایمنی توسعه استراتژی

شوند، ارائه مسیرهای تزریق بدون سوزن، زا که عمدتاً از طریق سطوح مخاطی وارد بدن میرابر عوامل بیماریموضعی در ب
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ایجاد ایمنی بیشتر و کاهش عوارض جانبی، و در نهایت، ارائه واکسن های اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه که در 

 یساز منیااز برنامه های ایمن سازی موثر جلوگیری کند.  آن امکانات ذخیره سازی و حمل و نقل غیربهینه می تواند

ژن در معده، جذب محدود و  یآنت بیتخر لیبه دل فیضع یمنیا یپاسخ ها جادیمحلول باعث ا یژن ها یبا آنت یخوراک

ا را به خود جلب کرده اند، ام یژن هترولوگ توجه قابل توجه یآنت ائهار یبرا ییایباکتر یها ستمیشود. س یتحمل مایجاد 

 ید، نگرانهستن یمتک ومیکوباکتریشده زنده مانند سالمونال و ما فیضع یها عمدتاً به پاتوژن ها ستمیس نیکه ا ییاز آنجا

 ستمیس کیبه طور گسترده به عنوان  باسیلوس سوبتیلیسگرم مثبت  یباکتر ماند. یم یباق یقابل توجه یمنیا یها

 یغذا کیشود و به عنوان  یپاتوژن در نظر گرفته نم کیبه عنوان  سمیارگان نیمطالعه قرار گرفته است. امورد ی وتیپروکار

 اسپور شود. یاستفاده م وانیمصرف انسان و ح یبرا کیوتیپروب کیشود که در حال حاضر به عنوان  یم یطبقه بند دیجد

 یکیفعال متابول ریهزاران سال به شکل غ بلکهواند صدها و ت یشود، م یم ادکه از سلول مادرش آز ی، هنگامباسیلوس  بالغ

است و در طول  یکارآمد متک لیتحو تمسیس کیبه شدت به  یمخاط یهاتوسعه واکسناز سوی دیگر  .(35)زنده بماند. 

شده  شنهادیپ هاژنیآنت لیو تحو شینما یبرا ینانوذرات مصنوع ای هایبر اساس فاژها، باکتر یمختلف یکردهایها، روسال

. (37)استبوده در توسعه واکسن  یقاتیمهم تحق نهیزم کی به بدن واکسن لیتحونحوه  ریاخ یهادر سال .(36) است

ز ا ها یماریال ب: عدم خطر انتقاز جمله هستند یقیتزر یبالقوه نسبت به واکسن ها هایتیمز یدارا مخاطی یواکسن ها

. اورود اکثر پاتوژن ه محلدر  یمنیپاسخ ا ختنیو امکان برانگ ،تیریمد یبرا دهیبه پرسنل آموزش د ازیعدم ن ،خون قیطر

 یواکسن ها ش،یسال پ ۱0از  شیفلج اطفال ب یبا واکسن خوراک هیاول تیو موفق القوهب یایمزا نیحال، با وجود ا نیبا ا

سن مرتبط با واک بیاز معا برخی لیبه دل یتا حد نیا هستند و یمخاط یتر از واکسن ها جیرا یبه طور گسترده ا یقیتزر

 یو فقدان ادجوانت ها یمخاط طوحژن در س یآنت عیسر بیژن، تخر یآنت فیموجود است، مانند جذب ضع یمخاط یها
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 به هاژنیرساندن آنت یکارآمد برا یهاستمیرا بر توسعه س یجامعه علم یبهداشت عموم یهاسازمان و موثر. منیا یمخاط

 . اسپور باسیلوسکندیم بیترغ کنند،یم لیرا تسه یمحل ژنیدهنده آنتارائه یهاکه جذب توسط سلول یمخاط یهامحل

 یم را ارائه یخواص مقاومت منحصر به فرد سوبتیلیس گزینه مناسبی برای طراحی واکسن های مخاطی می باشد. اسپور

 نیمضر زنده بماند. ا ییایمیمواد ش ریخشک شدن و قرار گرفتن در معرض حالل ها و سا د،یشد یتواند در دما یدهد و م

فعال  ستیدر واقع، هر مولکول ز ا،یهترولوگ  یهاژنیانتقال آنت یجذاب برا یالهیبه وس افرد اسپور رمنحصربه یهایژگیو

 . (36)کندیم لیمانند دستگاه گوارش تبدیی هاطیبه مح

. در (1)اولین گام ها در توسعه اندوسپورهای باسیلوس سوبتیلیس برای تولید واکسن جدید گزارش گردید.  2001در سال 

، کزاز به عنوان یک بیماری الگو برای مطالعات خود انتخاب شد. این مطالعه تایید کرد که اسپورها ها را می 2003سال 

وان واکسن های خوراکی )و داخل بینی( مهندسی نمود و توسعه داد. سهولت دستکاری ژنتیکی، ذخیره سازی توان به عن

طوالنی مدت و سهولت تولید می تواند اسپور باسیلوس سوبتیلیس را به یک ناقل جذاب برای تولید واکسن نسل دوم تبدیل 

های هترولوگ برای واکسیناسیون خوراکی و احتماالً ژنقل آنتیعنوان نادهد که اسپورها بهکند. نتایج آنها قویاً نشان می

 .(35)استنشاقی مناسب هستند 

( باسیلوس آنتراسیس PAای نوترکیب بیان کننده قطعاتی از آنتی ژن محافظ )اسپوره 2001در مطالعه دیگری در سال    

از طریق داخل صفاقی به موش ها تزریق و موش های ایمن شده در برابر بیماری سیاه زخم ایجاد کردند. این واکسن اساس 

 . (38)واکسن های غیرسلولی فعلی برای استفاده انسانی را تشکیل داد 
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، نشان داده شد که اسپور باسیلوس سوبتیلیس هر دو پاسخ ایمنی اختصاصی هومورال و سلولی را هم به 200۱در سال    

. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اسپور باسیلوس سوبتیلیس صورت سیستمیک و هم به صورت مخاطی افزایش می دهد

 . (39)می تواند به عنوان یک میکروذره طبیعی با فعالیت ادجوانتی، کاربرد بالینی زیادی داشته باشد 

وم سم آلفا کلستریدی، از اسپورها برای واکسیناسیون خوراکی موش ها در مقابله با دوز کشنده 2009در مطالعه ای در سال    

ستریدیوم توانستند برای واکسیناسیون علیه سم آلفا کلپرفرجنس استفاده شد. نتیجه این تحقیق تولید اسپورهایی بود که می

 .(40)پرفرنجنس برای محافظت در برابر قانقاریای گازی در انسان و آنتریت نکروزه در طیور مورد استفاده قرار گیرند 

ش کردند تا اسپورها را برای رساندن آنتی ژن به سیتوپالسم سلول میزبان سپس در مطالعه دیگری، دانشمندان تال   

مهندسی کنند. این رویکرد می تواند برای تعدادی از اهداف پیشگیرانه و درمانی مانند واکسن های ضد پاتوژن های داخل 

 . (41)اشد. سلولی، واکسیناسیون سلول های دندریتیک و برای هدف قرار دادن داروهای ضد سرطان مفید ب

ه ب اسپورهای ژن به سطح اسپور ایجاد می شود. اسپورها با اتصال آنت ادجوانتیکه فعالیت  مشخص شد ،2010در سال    

این مطالعه یک کاربرد خاص  .عنوان حامل آنتی ژن عمل می کنند و شباهت زیادی به خواص ادجوانت های ریز ذرات دارند

 تواند روی سطح اسپور تثبیت شده و از طریق یکژن میکند که در آن آنتیو جدید از اسپورهای باکتریایی را گزارش می

کند. بدین ترتیب اسپورها بدون نیاز به اصالح های ایمنی ایجاد میمسیر مخاطی وارد بدن شود و طیف وسیعی از پاسخ

ژنتیکی توانایی عمل به عنوان ادجوانت مخاطی را دارند. این دانشمندان همچنین نشان دادند که ترکیبی از فعل و انفعاالت 

 .(42)پروتئین به سطح اسپور می باشد  الکترواستاتیک و آبگریز مسئول اتصال یک

بسیاری مطالعات دیگر نیز بر روی اسپور باکتری باسیلوس سوبتیلیس و کاربرد آن در  2020تا  2010در بین سالهای    

 Clonorchis sinensis، عفونت HIV (44)، (43)تولید واکسن های مخاطی برای واکسیناسیون علیه بیماری های آنفوالنزا 
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انجام شد که برخی از از روشهای ژنتیکی و  (49)، سندرم لکه سفید(48)، عفونت سالمونال(47)، بیماری سل (45,46)

 برخی دیگر از روش های غیرژنتیکی برای اتصال آنتی ژن به سطح اسپور استفاده کرده اند. 

بر است  زخم اهیمرتبط با س یاصل یزایماریاز سه عامل ب یکی که (PAژن محافظ ) یآنت، 2020در مطالعه دیگری در    

اخل د ای یزبان ری، ز ینی، داخل بیموش ها به صورت خوراکیس نمایش داده شد. لیسوبت لوسیباس یسطح اسپورها یرو

 یهاد که موشدانشان  یکیسرولوژ لیو تحل هیتجز ،ینیشدند. مشاهدات بال منیا PA کیوتیبا واکسن اسپور پروب یصفاق

 کنندهیخنث یبادیو آنت پیزوتیا یهالیفعال، پروفا یبادیآنت تری، سطح تمختلفطرق از  PAبا واکسن اسپور  شدهنهیواکس

  .(14) دادند شیدر بزاق را افزا IgAسم در سرم و 

ی موثر و بی موثر، توسعه و استفاده از واکسن ها ییدارو یعدم وجود درمان ها لیبه دلو  18در همه گیری اخیر کووید    

در یکی از جدیدترین مطالعات  شده است. لیتبد این بیماری وعیکنترل ش یمهم برا یاستراتژ کیبه  COVID-19 خطر

Chun-Chau Sung  و همکاران دمین متصل شونده به گیرنده پروتئین اسپایکSARS-CoV-19 (sRBD بر روی سطح )

در  یقابل توجه شیافزا ی آن به عنوان واکسن،خوراک زیپس از تجو( و 3اسپور باسیلوس سوبتیلیس نمایش دادند )شکل 

 یبر رو رندهیگ متصل شونده به مین، هم در موش و هم در انسان مشاهده شد. دsRBD هیکننده عل یخنث یباد یآنت

تفاده از اس. مزیت ها است یباد یتوسط آنت یساز یخنث یبرا یهدف اصل وشده  انیب اسپایک در پوشش ویروس نیپروتئ

 جادیعقاد خون اان ن،یاست. عالوه بر ا منینسبتاً ا که باسیلوس سوبتیلیس استاین  روسیآدنوو نسبت به ناقل باسیلوسی

 .(50) دارند زین یکمتر دیتول نهیهز سیلیبتوس یشود. واکسن ها یخون نم انیوارد جر یناقل باکتر رایکند ز ینم
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 کاربرد اسپور به عنوان ادجوانت

 کیواکسن ها به  یتوسعه ادجوانت ها برا ،یعفون یپاتوژن ها هیعل نیبر پروتئ یمبتن یتعداد واکسن ها شیبا افزا

مزمان با که ه یزمان ی باسیلوس سوبتیلیساسپورهامطالعات اخیر نشان داده است  شده است. لیتبد یقاتیحوزه مهم تحق

 مطالعات نشان داده اند زمانی که هستند. یقو یادجوانت تیظرف یدارا شوندیم زیشده تجوخالص یژن یآنت یهانیپروتئ

در برابر  و نندکیم تیرا تقو یذات یمنیتنها انه  شوند زیژن محلول تجو یآنت کیهمزمان با  باسیلوس سوبتیلیس یاسپورها

 ایمنی یهاپاسختحریک و  ژنیآنت یاختصاص یبادیآنت شیبلکه باعث افزا ند،نکیم ایجاد محافظت یتنفس یهاعفونت

اثر  شیآنفلوانزا شامل افزا یبه عنوان ادجوانت در واکسن ها باسیلوس سوبتیلیس یاسپورها دیگر تیمز .شوندیم T یسلول

 .(51) محافظت کامل است یبرا نهیبه یمنیپاسخ ا یبرا ازیمورد ن یساز منیواکسن و کاهش دفعات ا

انتقال  ستمیس کیبه عنوان  ی باسیلوس سوبتیلیسگرما کشته شده باکتر یو همکاران از اسپورها Songدر مطالعه 

 . (43) شد یابیآنفوالنزا استفاده شده است و خواص آن ارز یبرا یمخاط یواکسن با خواص ادجوانت

باسیلوس از اسپور  ایماالر هیواکسن عل کی دی، به منظور تول و همکاران de Almeidaتوسط  یدر مطالعه ا نیهمچن

 یمنیاستفاده شد و پاسخ ا (rPfCSPپاروم) یفالس ومیپالسماد  بینوترک CSP نیپروتئ فیوژ شده با KO7 هیسو سوبتیلیس

مطالعه نشان  نیا جیقرار گرفت. نتا یابیمورد ارز Balb/Cدر موش  ینیب ریمس قیاز طر ونیزاسیونیمیاز ا یهومورال ناش

 .کنندیرا القا م یسرم IgGاز  ییو سطوح باال دهند،یم شیرا افزا ژنیآنت ییزایمنیا rPfCSPهمراه با  یداد که اسپورها

 تریوالنو ط ترعیسر شتر،یب یبادیپاسخ آنت تواندیم به عنوان ادجوانت که استفاده از اسپور دادنشان  ی این مطالعههاداده

 رایاست ز دوارکنندهیام اریواکسن بس کردیرو نیانشان داده شد که  ن،یکند. عالوه بر ا کیتحر PfCSPژن  یآنت هیرا عل

  . (52) را القا کند Th1/Th2متعادل  یمنیممکن است پاسخ ا
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 ایمنی زایی واکسن های مخاطی بر پایه اسپورمیزان  

های ثری را در برابر عفونتؤهای ایمنی متواند پاسخواکسیناسیون مخاطی از طریق تجویز خوراکی یا داخل بینی می

(، دستگاه تناسلی و حفره دهان ایجاد کند. GIT= Gastrointestinal tractمرتبط با موانع مخاطی مانند دستگاه گوارش )

برای ایمن سازی مخاطی به دلیل چندین ویژگی جذاب، که شامل سابقه ایمنی استفاده از  باسیلوس سوبتیلیساسپورهای 

اسیدی )برای تجویز خوراکی(، و سهولت دستکاری ژنتیکی است، مورد بررسی قرار  pHها در انسان و حیوان، مقاومت به آن

ند و در های ایمنی تعامل داشته باشتوانند با سلولمی باسیلوس سوبتیلیسه است. نکته مهم این است که اسپورهای گرفت

  .(13)  دحین عبور از دستگاه گوارش باعث تولید پاسخ ایمنی محافظتی سیستم ایمنی بدن شون

 شیا افزاب تریقو یمنیا یهاپاسخ کیتحر یبرا یابزار ارزشمند باسیلوس سوبتیلیساسپورهای مشخص شده است که 

آنتی بادی، مطالعات بیشتر نشان داد که اسپورهای نوترکیب  ایمنی بواسطه هایعالوه بر پاسخ. (53) هستند ژنیآنت شینما

 اسپور اند کهنشان داده گریکنند. مطالعات د می تیتقورا اختصاصی آنتی ژن  +T  CD4+/CD8یسلول ها یسخ سلولپا

را با حضور  Th1/Th2 یهاپاسخ تواندیو م شودیشناخته م زین TLR9، و TLR2 ،TLR4توسط  باسیلوس سوبتیلیس

IgG2a  وIgG1 (43) القا کند شدهمنیا یهادر سرم موش . 

 مقایسه ایمنی زایی واکسن های مخاطی بر پایه اسپور با سایر واکسن ها

آن  نیتر جیرا یعضالن تجویز. شوندیم زیتجو یاصل ریاز پنج مس یکی قیمجوز در حال حاضر از طر یدارا یهاواکسن

 مسیرشود.  یم قیروش تزر نیسرفه با ا اهیکزاز و س ،یفتریآنفوالنزا، د ،ی، هارBو  A تیواکسن مانند هپات نیو چنداست 

 -BCGتب زرد و -سرخچه-ونیاور-سرخک ونیناسیواکس یبرا بیاست و به ترت جیرا زین یو داخل پوست یجلد ریز یها

به  ،ینیرساند. از راه داخل ب یروده م ای ینیب یژن ها را به سطوح مخاط یمانده آنت یباق ریشود. دو مس یاستفاده م یهار
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 ونیسنایسواک یبرا یدهان ریکه مس یشود، در حال یشده زنده استفاده م فیضع یآنفلوانزا یها روسیو یعنوان مثال، برا

 .(54) شود یو تب حصبه استفاده م روسیفلج اطفال، وبا، روتاو

 کیستمیس یهاکه از راه کندیم ییهاواکسن یبرا یجذاب نیگزیرا جامخاطی  یهاوجود دارد که واکسن یادیز یایمزا

پاتوژن با به ورود  مربوط یمخاط درگاه هایتوان در  یرا م یمحافظت یمنیا یپاسخ هااز جمله اینکه . شوندیم زیتجو

دهد، از جمله واکسن  یرا نشان م یاستراتژ نیبه وضوح اعتبار ا یمتعدد ینمونه ها. نمودها به مخاط القا واکسن لیتحو

 یوراکشده خ فیتضع یو واکسن ها ،یواکسن فلج اطفال خوراک ،ینیشده داخل ب فیضع ای رفعالیغ یآنفوالنزا روسیو یها

 ینفسو ت یمختلف روده ا یعفونت ها هیکه در حال حاضر در حال توسعه عل گرید یاریکلرا، و بس ویبریو و یفیسالمونال ت

 .(55)د هستن

را برجسته   SARS-CoV-2های ایمنی مخاطی در برابر نتایج حاصل از چندین مطالعه اخیر اهمیت پاسخهمچنین 

دهد که تجویز داخل بینی به عنوان یک استراتژی جذاب تر برای تحریک پاسخ های ایمنی نشان میمطالعات ین کند. امی

جای پایی در دستگاه تنفسی تحتانی پیدا  SARS-CoV-2 محافظتی اولیه در مخاط دستگاه تنفسی فوقانی قبل از اینکه

 .(56) باشدمیکند 

احتماالً  یمخاط یهاانبوه از راه یسازمنیمخاط، ا قیمنتقله از طر یهاعفونت ی ناشی ازهایدمیدر اپ ن،یعالوه بر ا

هر دو  در یمخاط یواکسن ها نهیکاهش هزهمچنین  است.  کیستمیس یهااز راه یسازمنیاز ا ترنهیهزو کم تریعمل

 ن،یبه اندوتوکس یمخاط، از جمله آلودگ قیشده از طر تحویل داده یشود. خلوص واکسن ها یمحقق م لیو تحو دیسطح تول

رند ندا نییپا یدر دما یداربه نگه یازین یمخاط یاز واکسن ها یدارد. برخ یکمتر تیاهم یقیتزر ینسبت به واکسن ها

 لیتحو ت،یمانند. در نها یم یباق مونوژنیو کامالً ا داریشوند، پا ینگهدار یمدت طوالن یبرا طیمح یکه در دما یو زمان
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ندارد، اگرچه ممکن  ازیو دفع آنها ن برای استفاده دهیپرسنل آموزش د ای لیاستر یهاها و سوزنبه سرنگ یواکسن مخاط

 .(55) باشد ازیمورد ن قیتزر یهاراه ریو سا ینیاخل بد قیتزر یها برااعمال کننده ریسا ای یاسپر یهاهاست دستگا

 بحث

انبوه  ونیناسیمانند کمک به واکس یشمار یب یایاسپور مزا ی مخاطی مبتنی برواکسن هامطالعه حاضر نشان داد که 

 یمخاط یرهایمس قیمنعطف از طر زیتجو و هیها با حذف مراحل تصف نهیکاهش هز ل،یسهولت و سرعت تحو شیبا افزا

را ( refrigeration-free)  خچالیو بدون ( needle-free) واکسن بدون سوزن لیتحو یهاستمیسی و بنابراین دهان ایو/

 یها دارا اسپوراست که  نیا واکسن های مخاطی مبتنی بر اسپور  منحصر یها یژگیاز و گرید یک. ی(57) دهند یارائه م

 موثر عمل کنند. ذره ای یها ادجوانتدهد تا به عنوان  یهستند که به آنها اجازه م کرونیم ریز اسیدر مق یینانوساختارها

شدن  یپس از درون و دهند یرا هدف قرار م (APCs) ژن یارائه دهنده آنت یسلول هاطور موثری به ذره ای  یادجوانت ها

ژن  یشوند که منجر به ارائه آنت یپردازش م IIو کالس  I  کالس( MHC)سازگاری بافتی اصلی  مجموعهدر سلول، توسط 

 نند،کیم یرا بررس ی باسیلوس سوبتیلیساسپورهاخاصیت ادجوانتی  که  یمطالعاتهمچنین  شود.  یم APCدر سطح 

ب جذ ایکه مخلوط  ینیپروتئ یهاژنیکه اسپورها با آنت دنشویمشاهده م یزمان یقو ادجوانتیکه اثرات  دهندینشان م

 تیوتق یکه اندازه ذرات اسپور برا ه استمشخص شد عالوه بر این .شوندیم زیسطح پوشش اسپور هستند، تجو یشده رو

ه اسپور را ب یهاواکسن ل،یتحو یمخاط ریمس کیاسپورها، همراه با  یریپذانعطافبنابراین  ب است.مناس یمخاط یمنیا

 ازیمورد ن تگ به فوریبزر اسیدر مق ونیناسیانبوه و واکس دیکه تول یزمان ژهیوبه کند،یم لیتبد دوارکنندهیام ییدایکاند

 . (58)باشد 
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 سیلیبتوسمحدودیت های واکسن های مخاطی بر پایه اسپور باسیلوس 

دارای معایبی نیز می باشد.  ، استفاده از این نوع واکسن ها با وجود تمام مزایای واکسن های مخاطی مبتنی بر اسپور 

بنابراین در استفاده از آنها باید به نکات ایمنی و اخالقی توجه کرد. چنانچه اسپورها به طور کامل غیر فعال نشده باشند و 

در شرایط بهینه رشد قرار گیرند به فرم فعال باکتریایی تبدیل می شوند. بنابراین باید مشخص باشد که چه نسبتی از 

مکن است جوانه بزنند و آیا این امر قابل کنترل است یا نه. همچنین واکسن های مخاطی باید بر مشکالت مرتبط اسپورها م

. مشکل دیگر استفاده از اسپورها به عنوان ناقل واکسن در (54)با جذب ضعیف یا تخریب در سیستم گوارش غلبه کنند 

مورد واکسن های حیوانی است. اسپورهای نوترکیبی که به عنوان واکسن در حیوانات استفاده می شوند می توانند از طریق 

یگر گرچه مدفوع، وارد محیط زیست شوند و این امر منجر به تجمع اسپورهای نوترکیب در محیط می شود. از سوی د

باکتری باسیلوس سوبتیلیس به عنوان یک باکتری ایمن شناخته می شود، اما ممکن است گاهی با عفونت های فرصت طلب 

 مرتبط باشد بنابراین باید از گونه های باکتری کامال شناخته شده استفاده کرد . 

 نتیجه گیری

توانند شوند، میهایی که با این روش تولید میبنابراین، واکسنبطور کلی اسپورها مقاومت خوبی در برابر استرس دارند. 

توانند به آرامی از مخاط ها میمحیط اسیدی دستگاه گوارش را تحمل کنند و ماندگاری طوالنی مدت داشته باشند. آن

الوه بر این، ند. عدستگاه گوارش عبور کنند و به سرعت سیستم ایمنی بدن را وادار به تولید یک پاسخ ایمنی محافظتی کن

خوراکی باسیلوس  یهاواکسن .(12) تواند کارایی پاسخ ایمنی را بهبود ببخشداستفاده از اسپور به عنوان حامل واکسن می

 چیدر حال حاضر ه هر چند خواهند داشت ندهیدر آ COVID-19و درمان  یریشگیدر پ یسهم قابل توجه سیلیبتوس
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 یها م به عنوان ناقل واکسن ی باسیلوس سوبتیلیسوجود ندارد. اسپورها باسیلوسیناقل  کیاز  یواکسن در دسترس تجار

 .(50) داشته باشند ندهیها در آ یماریو درمان ب یریشگیدر پ یتوانند کمک قابل توجه

در پژوهش حاضر سعی شد از تمام منابع مرتبط با موضوع استفاده شود اما زیاد بودن تعداد منابع  محدودیت های مطالعه:

و احتمال از دست دادن برخی از آنها و نیز عدم دسترسی به متن کامل برخی از مقاالت از جمله محدودیت های این مطالعه 

دهای بساری می باشد که در این پژوهش تنها به است. همچنین باکتری باسیلوس سوبتیلیس و اسپور آن دارای کاربر

 قسمتی از آن اشاره شده است. 

رعایت  COPE ق و آیین نامهالقی در نگارش این مقاله، طبق دستورالعمل کمیته ملی اخالکلیه اصول اخ: یالقحظات اخالم

 .است شده

 مطالعه حاضر حامی مالی نداشته است.حامی مالی: 

ایده اولیه: غالمرضا احمدیان؛ مطالعه و پژوهش: سمیرا قائدمحمدی، حورا بحرالعلوم؛ نگارش طرح مشارکت نویسندگان: 

 مقاله: سمیرا قائدمحمدی، حورا بحرالعلوم؛ بازبینی: غالمرضا احمدیان، سمیرا قائدمحمدی.

 هیچ گونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد. تعارض منافع: 

 

 

 



 

24 
 

Journal of Arak University of Medical Sciences 
Accepted Manuscript 

 اشکال

 

 (22)چرخه اسپورزایی و جوانه زنی در باسیلوس سوبتیلیس  -1شکل 

 

 

 (22)ساختار شماتیک اسپور باسیلوس سوبتیلیس  -2شکل 



 

25 
 

Journal of Arak University of Medical Sciences 
Accepted Manuscript 

 

. اقتباس از SARS-CoV-2پروتئین اسپایک  RBDباسیلوس سوبتیلیس نمایش دهنده  اسپور کیشمات شکل -3شکل

 .(50)منبع 

 



 

26 
 

Journal of Arak University of Medical Sciences 
Accepted Manuscript 

 فهرست منابع

1.  Isticato R, Cangiano G, Tran HT, Ciabattini A, Medaglini D, Oggioni MR, et al. 

Surface display of recombinant proteins on Bacillus subtilis spores. J Bacteriol 

[Internet]. 2001 [cited 2021 Jul 6];183(21):6294–301. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11591673/ 

2.  Iwanicki A, Piatek I, Stasiłojć M, Grela A, Łega T, Obuchowski M, et al. A system 

of vectors for Bacillus subtilis spore surface display. Microb Cell Fact [Internet]. 

2014 Feb 24 [cited 2022 Nov 5];13(1):1–9. Available from: 

https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2859-13-30 

3.  Charbit A, Boulain JC, Hofnung M. Probing the topology of a bacterial membrane 

protein by genetic insertion of a foreign epitope; expression at the cell surface - 

PubMed [Internet]. [cited 2022 Jan 23]. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2431904/ 

4.  Freudl R, MacIntyre S, Degen M, Henning U. Cell surface exposure of the outer 

membrane protein OmpA of Escherichia coli K-12. J Mol Biol. 1986 Apr 

5;188(3):491–4.  

5.  Fasehee H, Rostami A, Ramezani F, Ahmadian G. Engineering E. coli cell surface 

in order to develop a one-step purification method for recombinant proteins. AMB 

Express. 2018 Dec 1;8(1).  

6.  Vahed M, Ramezani F, Tafakori V, Mirbagheri VS, Najafi A, Ahmadian G. 

Molecular dynamics simulation and experimental study of the surface-display of 

SPA protein via Lpp-OmpA system for screening of IgG. AMB Express. 2020 Dec 

1;10(1).  

7.  Tafakori V, Ahmadian G, Amoozegar MA. Surface display of bacterial 

metallothioneins and a chitin binding domain on escherichia coli increase cadmium 

adsorption and cell immobilization. Appl Biochem Biotechnol. 2012 

Jun;167(3):462–73.  



 

27 
 

Journal of Arak University of Medical Sciences 
Accepted Manuscript 

8.  Smith GP. Filamentous fusion phage: novel expression vectors that display cloned 

antigens on the virion surface. Science [Internet]. 1985 [cited 2022 Nov 

5];228(4705):1315–7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4001944/ 

9.  Lee SY, Choi JH, Xu Z. Microbial cell-surface display. Trends Biotechnol [Internet]. 

2003 Jan 1 [cited 2022 Nov 5];21(1):45–52. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12480350/ 

10.  Boder ET, Wittrup KD. Yeast surface display for screening combinatorial 

polypeptide libraries. Nat Biotechnol [Internet]. 1997 [cited 2022 Nov 5];15(6):553–

7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9181578/ 

11.  Zhang G, An Y, Zabed HM, Guo Q, Yang M, Yuan J, et al. Bacillus subtilis Spore 

Surface Display Technology: A Review of Its Development and Applications. J 

Microbiol Biotechnol [Internet]. 2019 Feb 1 [cited 2022 Nov 5];29(2). Available 

from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30602268/ 

12.  Lin P, Yuan H, Du J, Liu K, Liu H, Wang T. Progress in research and application 

development of surface display technology using Bacillus subtilis spores. Appl 

Microbiol Biotechnol. 2020;104(6):2319–31.  

13.  Zhang X, Al-Dossary A, Hussain M, Setlow P, Li J. Applications of bacillus subtilis 

spores in biotechnology and advanced materials. Appl Environ Microbiol [Internet]. 

2020 Sep 1 [cited 2021 Jul 1];86(17). Available from: 

https://doi.org/10.1128/AEM.01096-20. 

14.  Oh Y, Kim JA, Kim CH, Choi SK, Pan JG. Bacillus subtilis spore vaccines 

displaying protective antigen induce functional antibodies and protective potency. 

BMC Vet Res [Internet]. 2020 Jul 28 [cited 2022 Jan 16];16(1):1–10. Available 

from: https://link.springer.com/articles/10.1186/s12917-020-02468-3 

15.  Ferreira LCS, Ferreira RCC, Schumann W. Bacillus subtilis as a tool for vaccine 

development: From antigen factories to delivery vectors. An Acad Bras Cienc. 

2005;77(1):113–24.  

16.  Hinc K, Ghandili S, Karbalaee G, Shali A, Noghabi KA, Ricca E, et al. Efficient 



 

28 
 

Journal of Arak University of Medical Sciences 
Accepted Manuscript 

binding of nickel ions to recombinant Bacillus subtilis spores. Res Microbiol 

[Internet]. 2010 Nov [cited 2022 Jan 23];161(9):757–64. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20863881/ 

17.  Ahmadian G, Keshavarz M, Ahmadi Zeydabadi M. Cloning and expression of 

Recombinant antifungal chitinase enzyme of Bacillus pumilus in Bacillus subtilis 

168. Koomesh [Internet]. 2012 [cited 2022 Jan 23];13(2):151–8. Available from: 

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-1131-en.html 

18.  Rostami A, Hinc K, Goshadrou F, Shali A, Bayat M, Hassanzadeh M, et al. Display 

of B. pumilus chitinase on the surface of B. subtilis spore as a potential biopesticide. 

Pestic Biochem Physiol. 2017 Aug 1;140:17–23.  

19.  Ghaedmohammadi S, Ahmadian G. The first report on the sortase-mediated display 

of bioactive protein A from Staphylococcus aureus (SpA) on the surface of the 

vegetative form of Bacillus subtilis. Microb Cell Fact [Internet]. 2021 Dec 1 [cited 

2022 Jan 23];20(1):1–11. Available from: 

https://link.springer.com/articles/10.1186/s12934-021-01701-4 

20.  Tan IS, Ramamurthi KS. Spore formation in Bacillus subtilis. Environ Microbiol 

Rep. 2013;6(3).  

21.  Fujita M, Losick R. Evidence that entry into sporulation in Bacillus subtilis is 

mediated by gradual activation of a master regulator spo0A. Genes Dev [Internet]. 

2005;19(18):2236–2244. Available from: 

http://www.genesdev.org/cgi/doi/10.1101/gad.1335705.of 

22.  McKenney PT, Driks A, Eichenberger P. The Bacillus subtilis endospore: assembly 

and functions of the multilayered coat. Nat Rev Microbiol [Internet]. 2013;11(1):33–

44. Available from: https://doi.org/10.1038/nrmicro2921 

23.  Cowan AE, Koppel DE, Setlow B, Setlow P. A soluble protein is immobile in 

dormant spores of Bacillus subtilis but is mobile in germinated spores: Implications 

for spore dormancy. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003;100(7):4209–14.  

24.  McKenney PT, Eichenberger P. Dynamics of spore coat morphogenesis in Bacillus 



 

29 
 

Journal of Arak University of Medical Sciences 
Accepted Manuscript 

subtilis. Mol Microbiol. 2012 Jan;83(2):245–60.  

25.  Isticato R, Cangiano G, Tran HT, Ciabattini A, Medaglini D, Oggioni MR, et al. 

Surface display of recombinant proteins on Bacillus subtilis spores. J Bacteriol 

[Internet]. 2001 [cited 2021 Jul 2];183(21):6294–301. Available from: 

/pmc/articles/PMC100119/ 

26.  Isticato R, Di Mase DS, Mauriello EMF, De Felice M, Ricca E. Amino terminal 

fusion of heterologous proteins to CotC increases display efficiencies in the Bacillus 

subtilis spore system. Biotechniques. 2007;42(2):151–6.  

27.  Hinc K, Isticato R, Dembek M, Karczewska J, Iwanicki A, Peszyńska-Sularz G, et 

al. Expression and display of UreA of Helicobacter acinonychis on the surface of 

Bacillus subtilis spores. Microb Cell Fact. 2010;9:1–11.  

28.  Potot S, Serra CR, Henriques AO, Schyns G. Display of recombinant proteins on 

Bacillus subtilis spores, using a coat-associated enzyme as the carrier. Appl Environ 

Microbiol. 2010;76(17):5926–33.  

29.  Naclerio G, Baccigalupi IL, Zilhao R, De Felice M, Ricca E. Bacillus subtilis spore 

coat assembly requires cotH gene expression. J Bacteriol. 1996;178(15):4375–80.  

30.  Hinc K, Iwanicki A, Obuchowski M. New stable anchor protein and peptide linker 

suitable for successful spore surface display in B. subtilis. Microb Cell Fact. 

2013;12(1):1–8.  

31.  Sirec T, Strazzulli A, Isticato R, Felice M De, Moracci M, Ricca E. Adsorption of β-

galactosidase of Alicyclobacillus acidocaldarius on wild type and mutants spores of 

Bacillus subtilis. Microb Cell Fact [Internet]. 2012 Aug 3 [cited 2021 Jul 6];11:100. 

Available from: /pmc/articles/PMC3465195/ 

32.  SK Y, HC J, CH Y, JG P. Functional expression in Bacillus subtilis of mammalian 

NADPH-cytochrome P450 oxidoreductase and its spore-display. Protein Expr Purif 

[Internet]. 2009 Jan [cited 2021 Jul 6];63(1):5–11. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18678259/ 

33.  Gashtasbi F, Ahmadian G, Noghabi KA. New insights into the effectiveness of 



 

31 
 

Journal of Arak University of Medical Sciences 
Accepted Manuscript 

alpha-amylase enzyme presentation on the  Bacillus subtilis spore surface by 

adsorption and covalent immobilization. Enzyme Microb Technol. 2014 Oct;64–

65:17–23.  

34.  Ghaedmohammadi S, Rigi G, Zadmard R, Ricca E, Ahmadian G. Immobilization of 

Bioactive Protein A from Staphylococcus aureus (SpA) on the Surface of Bacillus 

subtilis Spores. Mol Biotechnol. 2015;57(8):756–66.  

35.  Duc LH, Hong HA, Fairweather N, Ricca E, Cutting SM. Bacterial spores as vaccine 

vehicles. Infect Immun. 2003 May;71(5):2810–8.  

36.  Ricca E, Baccigalupi L, Cangiano G, De Felice M, Isticato R. Mucosal vaccine 

delivery by non-recombinant spores of Bacillus subtilis. Vol. 13, Microbial Cell 

Factories. BioMed Central Ltd.; 2014.  

37.  Medaglini D, Ricci S, Maggi T, Rush CM, Manganelli R, Oggioni MR, et al. 

Recombinant Gram-positive bacteria as vehicles of vaccine antigens. Biotechnol 

Annu Rev. 1997 Jan 1;3(C):297–312.  

38.  Duc LH, Hong HA, Atkins HS, Flick-Smith HC, Durrani Z, Rijpkema S, et al. 

Immunization against anthrax using Bacillus subtilis spores expressing the anthrax  

protective antigen. Vaccine. 2007 Jan;25(2):346–55.  

39.  Barnes AGC, Cerovic V, Hobson PS, Klavinskis LS. Bacillus subtilis spores: a novel 

microparticle adjuvant which can instruct a  balanced Th1 and Th2 immune response 

to specific antigen. Eur J Immunol. 2007 Jun;37(6):1538–47.  

40.  Hoang TH, Hong HA, Clark GC, Titball RW, Cutting SM. Recombinant Bacillus 

subtilis expressing the Clostridium perfringens alpha toxoid is  a candidate orally 

delivered vaccine against necrotic enteritis. Infect Immun. 2008 Nov;76(11):5257–

65.  

41.  Huang J-M, La Ragione RM, Cooley WA, Todryk S, Cutting SM. Cytoplasmic 

delivery of antigens, by Bacillus subtilis enhances Th1 responses. Vaccine. 2008 

Nov;26(48):6043–52.  

42.  Huang JM, Hong HA, Van Tong H, Hoang TH, Brisson A, Cutting SM. Mucosal 



 

31 
 

Journal of Arak University of Medical Sciences 
Accepted Manuscript 

delivery of antigens using adsorption to bacterial spores. Vaccine. 2010 Jan 

22;28(4):1021–30.  

43.  Song M, Hong HA, Huang J-M, Colenutt C, Khang DD, Nguyen TVA, et al. Killed 

Bacillus subtilis spores as a mucosal adjuvant for an H5N1 vaccine. Vaccine 

[Internet]. 2012 May;30(22):3266–77. Available from: doi: 

10.1016/j.vaccine.2012.03.016. 

44.  De Souza RD, Batista MT, Luiz WB, Cavalcante RCM, Amorim JH, Bizerra RSP, 

et al. Bacillus subtilis Spores as Vaccine Adjuvants: Further Insights into the 

Mechanisms of Action. PLoS One [Internet]. 2014 Jan 27 [cited 2022 Jan 

16];9(1):e87454. Available from: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0087454 

45.  Sun H, Lin Z, Zhao L, Chen T, Shang M, Jiang H, et al. Bacillus subtilis spore with 

surface display of paramyosin from Clonorchis sinensis potentializes a promising 

oral vaccine candidate. Parasites and Vectors. 2018;11(1):1–15.  

46.  Zhou Z, Xia H, Hu X, Huang Y, Li Y, Li L, et al. Oral administration of a Bacillus 

subtilis spore-based vaccine expressing Clonorchis sinensis tegumental protein 

22.3 kDa confers protection against Clonorchis sinensis. Vaccine. 2008 Mar 

28;26(15):1817–25.  

47.  Sibley L, Reljic R, Radford DS, Huang JM, Hong HA, Cranenburgh RM, et al. 

Recombinant Bacillus subtilis spores expressing MPT64 evaluated as a vaccine 

against tuberculosis in the murine model. FEMS Microbiol Lett [Internet]. 2014 Sep 

1 [cited 2022 Jan 16];358(2):170–9. Available from: 

https://academic.oup.com/femsle/article/358/2/170/2684341 

48.  Dai X, Liu M, Pan K, Yang J. Surface display of OmpC of Salmonella serovar 

Pullorum on Bacillus subtilis spores. PLoS One [Internet]. 2018 Jan 1 [cited 2022 

Jan 16];13(1):e0191627. Available from: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191627 

49.  Nguyen ATV, Pham CK, Pham HTT, Pham HL, Nguyen AH, Dang LT, et al. 



 

32 
 

Journal of Arak University of Medical Sciences 
Accepted Manuscript 

Bacillus subtilis spores expressing the VP28 antigen: a potential oral treatment to 

protect Litopenaeus vannamei against white spot syndrome. FEMS Microbiol Lett 

[Internet]. 2014 Sep 1 [cited 2022 Jan 16];358(2):202–8. Available from: 

https://academic.oup.com/femsle/article/358/2/202/2684370 

50.  Chun-Chau Sung J, Liu Y, Wu K-C, Choi M-C, Ho-Yi Ma C, Lin J, et al. Citation: 

Sung Expression of SARS-CoV-2 Spike Protein Receptor Binding Domain on 

Recombinant B. subtilis on Spore Surface: A Potential Expression of SARS-CoV-2 

Spike Protein Receptor Binding Domain on Recombinant B. subtilis on Spore 

Surface: A Potential COVID-19 Oral Vaccine Candidate. 2021; Available from: 

https://doi.org/10.3390/vaccines10010002 

51.  Lee JE, Kye YC, Park SM, Shim BS, Yoo S, Hwang E, et al. Bacillus subtilis spores 

as adjuvants against avian influenza H9N2 induce antigen-specific antibody and T 

cell responses in White Leghorn chickens. Vet Res [Internet]. 2020 May 24 [cited 

2022 May 13];51(1):1–12. Available from: 

https://veterinaryresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13567-020-00788-8 

52.  Maria Edilene M. de Almeida, Késsia Caroline Souza Alves, Maria Gabriella Santos 

de Vasconcelos, Thiago Serrão Pinto, Juliane Corrêa Glória YOC et al. Maria 

Edilene M. de Almeida, Késsia Caroline Souza Alves, Maria Gabriella Santos de 

Vasconcelos, Thiago Serrão Pinto, Juliane Corrêa Glória, Yury Oliveira Chaves et 

al [Internet]. 2022 [cited 2022 May 13]. p. 12:1531. Available from: 

10.1038/s41598-022-05344-2. 

53.  Mauriello EMF, Cangiano G, Maurano F, Saggese V, De Felice M, Rossi M, et al. 

Germination-independent induction of cellular immune response by Bacillus subtilis 

spores displaying the C fragment of the tetanus toxin. Vaccine [Internet]. 2007 Jan 

15 [cited 2022 May 13];25(5):788–93. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2006.09.013 

54.  Cutting SM, Hong HA, Baccigalupi L, Ricca E. Oral vaccine delivery by 

recombinant spore probiotics [Internet]. Vol. 28, International Reviews of 

Immunology. Int Rev Immunol; 2009 [cited 2021 Jul 6]. p. 487–505. Available from: 



 

33 
 

Journal of Arak University of Medical Sciences 
Accepted Manuscript 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19954360/ 

55.  Jiri Mestecky, Warren Strober, Michael Russell, Hilde Cheroutre, Bart N. Lambrecht 

BK. Mucosal Immunology - 4th Edition [Internet]. [cited 2022 May 13]. Available 

from: https://www.elsevier.com/books/mucosal-immunology/mestecky/978-0-12-

415847-4 

56.  Kyriakidis NC, López-Cortés A, González EV, Grimaldos AB, Prado EO. SARS-

CoV-2 vaccines strategies: a comprehensive review of phase 3 candidates. npj 

Vaccines 2021 61 [Internet]. 2021 Feb 22 [cited 2022 May 13];6(1):1–17. Available 

from: https://www.nature.com/articles/s41541-021-00292-w 

57.  Pan JG, Kim EJ, Yun CH. Bacillus spore display. Trends Biotechnol [Internet]. 2012 

Dec 1 [cited 2022 May 13];30(12):610–2. Available from: 

http://www.cell.com/article/S0167779912001606/fulltext 

58.  Yeonsu Oh. Potential for Mucosal Delivery of Bacillus subtilis Spore Vaccines 

Displaying Immunogenic Protein on the Surface. 2021. p. s2-149. 

https://www.acmicrob.com/   

 


