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 Hybridoma cell is a hybrid cell, which is produced by fusion of an antibody 
producing cell with a tumor cell. It has been used to produce large quantity of 
monoclonal antibody that is specific to its antigen. Monoclonal antibody has been 
applied in many areas of biological, therapeutic and medical researches. Nowadays, 
several techniques for identification and quantification of biomolecules are based on 
immunoassay. Monoclonal antibody is often used for these purposes. The objective of 
this study is to produce, purify, characterize and conjugate a monoclonal antibody 
specific to Japanese Encephalitis (JE) vaccine from the hybridoma cultured medium. 
The growth and antibody production effect of Chemically Defined medium (CD 
medium) has been compared to RPMI supplemented with 5% serum medium (Serum 
containing medium). Serum medium gave a better antibody concentration than CD 
medium. Due to the disadvantages of serum medium, CD medium was used for large 
scale production. Monoclonal antibody was successfully produced by growing the 
hybridoma cells in CD medium and purified by protein G chromatography. 
SDS-PAGE was used to characterize molecular weight and purity of the purified 
antibody. The molecular weight of purified antibody was accurately compared to 
theory and the purity is about 98%. The in vitro binding analysis was characterized by 
dot blot and enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) techniques. The results 
presented that purified antibody can bind to JE vaccine in both native and reduced 
forms but not denatured form. Afterwards, the purified antibody was conjugated to 
horseradish peroxidase enzyme. The effect of factors such as pH and molar ratio has 
been studied. High pH (pH 9.4) and molar ratio of enzyme to antibody (8:1) were the 
most optimal conditions. The efficiency of conjugated antibody were determined by 
direct ELISA. The conjugated antibody can detect the JE vaccine in a range of 
dilution 1:200 to 1:12800. In conclusion, native antibody and conjugated antibody 
was successfully prepared and could be potentially applied for quality control during 
the JE vaccine manufacturing processes.  
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 ไฮบริโดมาเซลลเปนเซลลท่ีเกิดจากการหลอมรวมกันระหวางเซลลท่ีผลิตแอนติบอดีและ
เซลลมะเร็ง ซ่ึงเซลลท่ีรวมกันนั้นจะมีความสามารถท่ีจะผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ีจําเพาะตอ
แอนติเจนได โมโนโคลนอลแอนติบอดีไดถูกใชอยางกวางขวางในงานวิจัยดานชีววิทยา การรักษา
โรคและการแพทย ในปจจุบันเทคนิคท่ีใชในการตรวจและระบุสารชีวโมเลกุลอาศัยหลักการ
ทางอิมมูโนวิทยา โมโนโคนอลแอนติบอดีถูกใชอยางแพรหลาย ในงานวิจัยฉบับนี้ไดมีการผลิต, 
แยกบริสุทธ์ิ, วิเคราะหคุณสมบัติและเช่ือมตอโมโนโคลนอลแอนติบอดีจําเพาะตอวัคซีนไขสมอง
อักเสบจากน้ําเล้ียงเซลลไฮบริโดมา ในงานวิจัยไดมีการเปรียบเทียบผลของอาหารสองชนิดคือ 
Chemically defined medium (CD medium) และ RPMI +5% serum ตอการเจริญและการผลิต
แอนติบอดี ผลการศึกษาพบวา เซลลท่ีเล้ียงในอาหาร RPMI ใหปริมาณแอนติบอดีมากกวา อาหาร 
CD แตเนื่องดวยขอจํากัดของอาหาร RPMI จึงไดใชอาหาร CD ในกระบวนการผลิตแอนติบอดีแทน 
แอนติบอดีท่ีเตรียมไดถูกแยกใหบริสุทธ์ิโดยใชเทคนิค Protein G โครมาโตกราฟ  ผลจาก 
SDS-PAGE แสดงใหเห็นวาแอนติบอดีมีความบริสุทธ์ิถึง 98 เปอรเซ็นตและมีขนาดตรงตามทฤษฏี 
ผลการศึกษาการจับกันอยางจําเพาะตอวัคซีนหลายรูปแบบ พบวา แอนติบอดีสามารถจับกับวัคซีน
ในรูปแบบปกติและรีดิวซเทานั้น แอนติบอดีท่ีเตรียมไดถูกนํามาเช่ือมตอกับเอนไซม horseradish 
peroxidase  ดวยสภาวะท่ีเหมาะสม เม่ือทําการศึกษาผลของ pH และ ความเขมขนของเอนไซมท่ีใช
ในการเช่ือมตอ พบวาท่ีสภาวะ pH สูง (pH 9.4) และความเขมขนของเอนไซมตอแอนติบอดีท่ีสูง 
(8:1) สงผลตอประสิทธิภาพของแอนติบอดีท่ีเช่ือมตอกับเอนไซม ซ่ึงแอนติบอดีท่ีเช่ือมตอแลว
สามารถนํามาประยุกตใชในการตรวจหาปริมาณแอนติเจนในวัคซีนความเขมขน 1:200-1:12800 ได 
โดยสรุปแลวงานวิจัยนี้ผูวิจัยสามารถเตรียมท้ังแอนติบอดีและแอนติบอดีท่ีเช่ือมตอกับเอนไซมได
สําเร็จและสามารถท่ีจะนําไปประยุกตใชกับงานควบคุมคุณภาพระหวางกระบวนการผลิตวัคซีนเจอี 
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