ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ความสําคัญและที่มา
ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีมีเป้าหมายหลักในการดําเนินงานวิจัย เพื่อผลิต
โมโนโคลนอลแอนติบอดีและพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร
และอาหารเป็นหลัก ได้แก่ การพัฒนาแอนติบอดีและวิธีการตรวจวินิจฉัยสําหรับตรวจเชื้อไวรัสและ
แบคทีเรียก่อโรคพืช, การตรวจเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหาร และการตรวจฮอร์โมนโปรเจสเตอร์
โรนในวัว เป็นต้น นอกจากนี้ทางห้องปฏิบัติการฯยังมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บไฮบริโดมาโคลนให้ได้
มาตรฐาน มีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการบริการในการฝากเก็บ
ไฮบริโดมาโคลนได้ นอกจากงานด้านการวิจัยห้องปฏิบัติการฯยังมีงานบริการในด้านการเพิ่มปริมาณโม
โนโคลนอลแอนติบอดีและทําแอนติบอดีให้บริสุทธิ์ และมีการดําเนินการเชิงพาณิชย์กับแอนติบอดีและ
ชุดตรวจวินิจฉัยต่อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชที่ห้องปฏิบัติการฯได้พัฒนาขึ้นแล้ว สําหรับในเชิง
สาธารณประโยชน์ ไ ด้มี ก ารให้ ค วามอนุ เ คราะห์ แอนติ บ อดี ที่ ไ ด้พั ฒ นาขึ้น แก่ นัก วิ จั ย อาจารย์ และ
นักศึกษาจากสถาบันต่างๆเพื่อประโยชน์ในงานวิจัย การตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการพัฒนาชุดตรวจด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและการตรวจวินิจฉัยของประเทศให้มี
ความก้าวหน้าและมีศักยภาพที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
งานวิจัยของห้องปฏิบัติการฯ
1. การพัฒนาแอนติบอดีและวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้สําหรับตรวจวินิจฉัยโรคพืช
ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี มีศักยภาพในการผลิตแอนติบอดีที่มีความจําเพาะต่อ
ไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืช โดยมีความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านพืช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมวิชาการเกษตร ผลงานที่ผ่านมาสามารถ
ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและพัฒนาวิธี Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
สําหรับตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เช่น ไวรัสในกลุ่มเจมินีไวรัส (whitefly-transmitted
geminiviruses และ tomato yellow leaf curl virus) ทอสโพไวรัส (capsicum chlorosis virus,
water melon silver mottle virus, tomato necrotic ringspot virus และ melon yellow spot
virus) โพทีไวรัส (potyviruses และ watermelon mosaic virus-2) และแบคทีเรีย Acidovorax
avenae subsp. citrulli (Aac) ทั้งนี้ได้มีการดําเนินการในเชิงพาณิชย์กับแอนติบอดีทุกชนิดที่ได้ผลิต
ขึ้นแล้ว โดยมีการจําหน่ายให้แก่บริษัทเมล็ดพันธุ์ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทผลิตชุดตรวจวินิจฉัย
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แอนติบอดีต่อแบคทีเรีย Aac ได้ถูกนํามาพัฒนาต่อเป็นชุดตรวจแบบรวดเร็ว
(Immunochromatographic strip test) ซึ่งได้ดําเนินการเชิงพาณิชย์และมีบริษัทเมล็ดพันธุ์ซื้อไปใช้
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
สํารับการตรวจวินิจฉัยด้านโรคพืช ทางห้องปฏิบัติการฯได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้วิธีตรวจ
วินิจฉัยที่สามารถตรวจโรคได้หลายๆโรคในคราวเดียวกัน (multiplex detection) ได้แก่การพัฒนาชุด
ตรวจแบบง่ายในรูปแบบ immunochromatographic strip test ที่สามารถตรวจเชื้อไวรัสและ
แบคทีเรียก่อโรคพืช 3 ชนิดใน 1 ชุดตรวจ นอกจากนี้ได้ร่วมกับห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์ครบวงจร
และ Queen’s University Belfast ในการพัฒนา antibody microarray ในการตรวจเชื้อไวรัสและ
แบคทีเรียก่อโรคพืชหลายๆชนิดในคราวเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นทางห้องปฏิบัติการฯยังได้มีความร่วมมือ
กับภาคเอกชนได้แก่บริษัทเมล็ดพันธุ์ในการพัฒนาแอนติบอดีและวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคพืชเพื่อตอบ
โจทย์ในภาคอุตสาหกรรมโดยตรงอีกด้วย
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2. การพัฒนาแอนติบอดีและวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้สําหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคใน
อาหาร
ทางห้องปฏิบัติการฯมีความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุลและ
สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการ
พั ฒ นาแอนติ บ อดี แ ละวิ ธี ก ารทางอิ ม มู โ นวิ ท ยาเพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ ตรวจวิ นิ จ ฉั ย เชื้ อ Listeria
monocytogenes ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผ่านทางอาหาร (food-borne pathogen) ทั้งนี้ทาง
คณะได้ทําการพัฒนาแอนติบอดีที่จําเพาะเจาะจงต่อเชื้อ Listeria monocytogenes สําเร็จแล้วและได้
ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการนําโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จําเพาะเจาะจงต่อเชื้อ
Listeria
monocytogenes ที่ทางคณะผลิตขึ้นไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค immunomagnetic
separation ร่วมกับเทคนิค real-time PCR เพื่อการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Listeria monocytogenes ใน
ตัวอย่างอาหารได้อย่างจําเพาะเจาะจง มีความไวสูงและใช้เวลารวดเร็ว นอกจากนี้ทางห้องปฏิบัติการฯ
กําลังพัฒนาแอนติบอดีต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผ่านทางอาหารชนิดอื่นอีกด้วย
3. การพัฒนาแอนติบอดีและวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้สําหรับตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในโคนม
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต โมโนโคลนอลแอนติ บ อดี ไ ด้ ร่ ว มกั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสรี ร วิ ท ยาสั ต ว์ แ ละ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทําการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจําเพาะสูงต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอ
โรน และนํ า โมโนโคลนอลแอนติ บ อดี ที่ ผ ลิ ต ได้ ใ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจหาปริ ม าณฮอร์ โ มน
โปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน้ํานมโคด้วยวิธีคอมเพททิทีฟ อิไลซ่า (competitive ELISA) ที่มี
ประสิทธิภาพดี มีความแม่นยําและความไวในการตรวจสูง และราคาถูก การตรวจวิเคราะห์ระดับของ
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมีความสําคัญในหลายด้าน ได้แก่ ใช้ยืนยันการเป็นสัดของแม่โคในวันผสมเทียม
ใช้ตรวจสอบการตั้งท้องของแม่โคหลังการผสมเทียม ใช้บ่งชี้การทํางานของรังไข่ รวมทั้งใช้วางแผนการ
จัดการระบบสืบพันธุ์ในฝูงปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างของชนิดของเพลี้ยไฟ พืชอาศัย และการเข้าทําลายของเชื้อทอส
โพไวรัสในมะเขือเทศ พริก และพืชตระกูลแตงในประเทศไทย
เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อทอสโพไวรัสอย่างรุนแรงในพืชเศรษฐกิจหลายชนิดใน
ประเทศไทย ซึ่งเชื้อนี้มีเพลี้ยไฟเป็นแมลงพาหะ จึงทําให้มีความจําเป็นต้องเร่งศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างทอสโพไวรัสและเพลี้ยไฟพาหะ ซึ่งมีความสําคัญในด้านระบาดวิทยาและการจัดการควบคุมโรค
การศึกษาในครั้งนี้ได้ทําการสํารวจและเก็บตัวอย่างเพลี้ยไฟ รวมทั้งตัวอย่างพืชเป็นโรคที่แสดงอาการ
ของทอสโพไวรัสจากแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มะเขือเทศ พริก และพืชตระกูลแตงในพื้นที่ต่างๆ
ของประเทศไทย โดยได้ทําการศึกษาจําแนกชนิดของเพลี้ยไฟที่ถ่ายทอดเชื้อทอสโพไวรัสทั้งสี่ชนิด
(capsicum chlorosis virus, water melon silver mottle virus, tomato necrotic ringspot
virus และ melon yellow spot virus) ที่พบในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดเชื้อทอสโพไวรัสของเพลี้ยไฟแต่ละชนิด และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของเพลี้ยไฟที่พบใน
แต่ละแหล่งปลูกของพืชชนิดต่างๆ และเชื่อมโยงข้อมูลกับการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อทอสโพ
ไวรัสทั้งที่พบในพืชและแมลงพาหะในแหล่งปลูกนั้นๆ นอกจากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทอสโพไวรัสและ
เพลี้ยไฟที่ได้จากโครงการนี้ โครงการยังได้พัฒนาเทคนิคต่างๆที่มีความสําคัญและจําเป็นในการคัดเลือก
พันธุ์พืชต้านทานต่อทอสโพไวรัสอีกด้วย

2

5. การพัฒนาระบบจัดเก็บไฮบริโดมาโคลนที่เป็นมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีได้จัดเก็บไฮบริโดมาโคลนที่ทางห้องปฏิบัติการฯ
ได้พัฒนาขึ้นรวมทั้งยังรับฝากเก็บไฮบริโดมาโคลนที่ผลิตจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากไบโอเทค
เพื่อเป็นแหล่งเก็บสํารองแหล่งที่สองอีกด้วย ปัจจุบันมีการเก็บไฮบริโดมาโคลนในถังเก็บไนโตรเจนเหลว
รวมทั้งหมดมากกว่า 400 โคลนซึ่งไฮบริโดมาโคลนเหล่านี้ผลิตแอนติบอดีต่อ ไวรัสและแบคทีเรียโรคพืช,
ฮอร์โมนและแอนติเจนที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของโคนม, แบคทีเรียก่อโรคในอาหาร, อะฟลาท็อกซิน
และ ไวรัสไข้หวัดนก ทางห้องปฏิบัติการฯได้ทําการตรวจสอบความอยู่รอดและความสามารถในการ
ผลิตแอนติบอดีของไฮบริโดมาโคลนที่มีความสําคัญที่ได้จัดเก็บไว้ซึ่งวางแผนทําการตรวจสอบทุกปี ใน
ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ จ ากไฮบริ โ ดมาโคลนที่ จั ด เก็ บ ไว้ ได้ มี ก ารดํ า เนิ น การในเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละเชิ ง
สาธารณประโยชน์กับแอนติบอดีที่ผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. งานบริการด้านการเพิ่มปริมาณโมโนโคลนอลแอนติบอดีและทําแอนติบอดีให้บริสุทธิ์
ทางห้องปฏิบัติการฯ มีการให้บริการในด้านการเพิ่มปริมาณโมโนโคลนอลแอนติบอดีและทํา
แอนติบอดีให้บริสุทธิ์ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ผลงานเด่น (2555-2556)
1. การพัฒนาวิธี Immunomagnetic separation ร่วมกับวิธี Real time PCR เพื่อตรวจเชื้อ
Listeria monocytogenes อย่างจําเพาะเจาะ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาวิธีการ immunomagnetic separation (IMS) โดยใช้โมโน
โคลนอลแอนติบอดีที่จําเพาะเจาะจงกับเชื้อ L. monocytogenes ที่ห้องปฏิบัติการฯผลิตขึ้น (MAb
3C5) ตรึงลงบน magnetic beads แล้วทดสอบความสามารถในการจับเชื้อ L. monocytogenes
เปรียบเทียบกับการทดสอบโดยใช้ Dynabeads anti-Listeria ชนิดสําเร็จรูปทางการค้า พบว่า
immunomagnetic beads (IMBs) ที่โครงการพัฒนาขึ้นมีความจําเพาะต่อเฉพาะเชื้อ L.
monocytogenes ในขณะที่ Dynabeads anti-Listeria ชนิดสําเร็จรูปทางการค้านอกจากทําปฏิกริ ยิ า
กับ L. monocytogenes ยังมีปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อ Listeria สปีชี่ส์อื่นๆ และ Staphylococcus
saprophyticus อีกด้วย นอกจากนี้ Dynabeads anti-Listeria สําเร็จรูปทางการค้ายังให้ % capture
efficiency ในการจับเชื้อ L. monocytogenes ที่ต่ํากว่า IMBs ที่ทางโครงการได้พัฒนาขึ้น เมื่อนําวิธี
Immunomagnetic separation มาร่วมกับวิธี Real time PCR โดยใช้ primers ที่มีความจําเพาะ
เจาะจงต่อเชื้อ L. monocytogenes พบว่าวิธีการนี้มีความจําเพาะกับเชื้อ L. monocytogenes และมี
ความไวที่ 100 CFU/ml ทั้งนี้ได้ทําการทดสอบวิธีการ immunomagnetic separation ร่วมกับวิธี
real-time PCR ที่พัฒนาขึ้นในการตรวจเชื้อ L. monocytogenes ในผลิตภัณฑ์นมและเนย ได้แก่ นม
ดิบ นมพลาสเจอไรซ์และเนยแข็ง ซึ่งพบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นให้ผลการทดสอบเทียบเท่ากับการทดสอบ
ด้วยวิธี ISO 11290-1 ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานแต่มีความไวสูงกว่าวิธีมาตรฐานจึงทําให้สามารถลดระยะเวลา
ในการรายงานผลลบที่ไม่มีเชื้อปนเปื้อนจาก 4 วันเป็น 28 ชั่วโมงได้
2. การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test
เพื่อตรวจเชื้อก่อโรคพืชในกลุ่มแตง 3 ชนิดให้ได้ในคราวเดียวกัน
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาต้นแบบชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic
strip test เพื่อตรวจเชื้อก่อโรคพืชในกลุ่มแตง 3 ชนิดให้ได้ในคราวเดียวกัน (multiplex detection)
ได้แก่ เชื้อ watermelon mosaic virus-2 เชื้อ potyviruses และเชื้อ Acidovorax avenae
subsp. citrulli (Aac) จากการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจทั้งในแง่ความจําเพาะเจาะจงและ
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3. การพัฒนาเทคโนโลยี High-throughput RT-PCR-ELISA เพื่อการตรวจจําแนกชนิดทอสโพ
ไวรัส
ได้พัฒนาเทคโนโลยี High throughput RT-PCR-ELISA เพื่อใช้ในการตรวจจําแนกชนิดทอส
โพไวรัสที่พบระบาดในประเทศไทยได้แก่ Watermelon silver mottle virus (WSMoV) Melon
yellow spot virus (MYSV) Capsicum chlorosis virus (CaCV) และ Tomato necrotic ring spot
virus (TNRV) โดยผลจากการศึกษาในตัวอย่างตรวจพืชที่ติดเชื้อทอสโพไวรัสพบว่า วิธี RT-PCR-ELISA
ที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้ตรวจจําแนกชนิดของทอสโพไวรัสทั้ง 4 ชนิดในตัวอย่างตรวจพืชได้จริง โดยมี
ข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี standard RT-PCR ที่ใช้อยู่ปัจจุบันในห้องปฏิบัติการคือ 1) มีความไวในการ
ตรวจพบเชื้อสูงขึ้นประมาณ 10 ถึง 1,000 เท่า 2) ให้ความจําเพาะเจาะจงในการตรวจจําแนกชนิด
ทอสโพไวรัสที่สูงกว่าวิธี standard RT-PCR เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์ผลโดยอาศัยลําดับเบสของ PCR
product โดยที่ PCR product ที่มีลําดับเบสที่จําเพาะกับ specific probe ของทอสโพไวรัสแต่ละชนิด
เท่านั้นจึงจะถูก capture บน microtiter plate และตรวจสอบโดยวิธี ELISA ซึ่งต่างจากวิธีเดิมที่เป็น
การแปลผลโดยดูตามขนาดของ PCR product บน agarose gel เท่านั้น 3) มีความเป็น highthroughput assay การใช้ ELISA-based detection format ช่วยให้สามารถทําการวิเคราะห์ PCR
product ได้ถึง 96 ตัวอย่างภายใน plate เดียวกัน นอกจากนี้ขั้นตอนในการทํา ELISA ยังมีลักษณะ
เป็ น semi-automate ซึ่ ง ให้ ค วามสะดวกและรวดเร็ ว กั บ การวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งตรวจจํ า นวนมาก
นอกจากนี้วิธีที่พัฒนาขึ้นยังช่วยลดขั้นตอนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้สารก่อมะเร็งอาทิเช่น ethidium
bromide อีกด้วย ซึ่ง high throughput RT-PCR-ELISA ที่พัฒนาได้นี้ นอกจากจะนําไปใช้ประโยชน์
ตรวจจําแนกชนิดของเชื้อทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทยแล้ว ยังสามารถนําไปต่อยอดใช้ในการ
ตรวจหาทอสโพไวรัสชนิดอื่นๆที่มีการรายงานการระบาดทั่วโลก แต่ยังไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศ
ไทยเพื่อเป็นการเฝ้าระวังได้อีกด้วย
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Monoclonal Antibody Production Laboratory
Overview
Monoclonal Antibody Production Laboratory has set our goals to
specialize in monoclonal antibodies (MAbs) production and immunological assay
development for diagnostic purposes. Our main researches emphasize on
diagnosis for agricultural relevance. Moreover, we have established the systematic
hybridoma collection program. Currently, more than 400 hybridoma clones
developed by our laboratory and other institutes have been stored in our
laboratory. From our large collections, several MAbs are available commercially.
For instance, MAbs specific to plant pathogens are now sold to governmental
sectors, seed companies and diagnostic companies. We also provide services in
scaling up and purification of MAbs for governmental and private sectors.
Researches
1. Diagnosis of plant pathogens
In collaboration between BIOTEC, Kasetsart University and Khon Kaen
University, we have successfully produced a catalog of mouse monoclonal
antibodies and rabbit polyclonal antibodies for detection of plant pathogens that
cause serious plant diseases such as tomato yellow leaf curl virus, whiteflytransmitted geminiviruses, capsicum chlorosis virus, water melon silver mottle
virus, tomato necrotic ringspot virus, melon yellow spot virus, watermelon mosaic
virus-2, potyviruses and Acidovorax avenae subsp. citrulli. These available
antibodies were used to develop enzyme-linked immunosorbent assays for an
efficient detection of the plant diseases. Moreover, in collaboration with the
Department of Agriculture, immunochromatographic strip test was successfully
developed for rapid detection of seed-borne bacterium Acidovorax avenae subsp.
citrulli. All of these antibodies and the immunochromatographic strip test are
commercially available and currently being used by the governmental sector, seed
companies and diagnostic companies. In order to reduce cost of the diagnostics
further, multiplex detection formats of plant pathogens using an
immunochromatographic strip test and antibody microarray have been developed.
In addition, to answer the actual need of commercial sector, we also collaborate
with seed companies to produce antibodies specific to their requirements as well
as to develop the efficient detection systems.
2. Diagnosis of foodborne pathogens
We have started to produce antibodies and develop diagnosis methods
targeting harmful bacteria that contaminate food. In collaboration with the
Department of Medical Science, we produced highly specific monoclonal
antibodies to Listeria monocytogenes. In collaboration with the Department of
Medical Science and NANOTEC, immunomagnetic separation using specific
monoclonal antibodies in combination with real time PCR was successfully
developed for a specific and rapid detection of L. monocytogenes in food samples.
Production of monoclonal antibodies to other foodborne pathogens is also under
investigation.

3. Diagnosis of progesterone hormone
In collaboration with Chiang Mai University, we successfully developed
competitive ELISA for progesterone detection in bovine milk and serum using
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specific monoclonal antibodies. This diagnostic tool facilitates hormone
monitoring, identification of estrus before insemination and pregnancy exclusion
diagnosis.
4. Relationship between types of thrips, host plants and tospovirus
infection in tomato, pepper and cucurbit production fields
The ultimate goal of this project is to identify the thrips species that are
responsible in transmission of the four tospoviruses (watermelon silver mottle
virus, capsicum chlorosis virus, melon yellow spot virus and tomato necrotic
ringspot virus) found in Thailand. To determine the primary thrips species that
are the vector of these tospoviruses, a survey to identify thrips species and plantinfecting tospoviruses in tomato, pepper and cucurbit production fields was
conducted in seven provinces of Thailand. The capability of the identified thrips
as vectors of the four tospoviruses found in Thailand is now under investigation.
The transmission efficiency of each thrips species is being evaluated using leaf
discs assay combined with ELISA. The information regarding the relationship
between types of thrips, host plants and tospovirus infection in both plants and
thrips will be obtained from this study. Besides the basic knowledge, this project
also provides several useful methods for tospovirus resistance screening in
breeding program.
5. Hybridoma collection
Our laboratory has established the systematic hybridoma collection program
with an effective database management system. Currently, more than 400
hybridoma clones are stored at our Lab. These hybridoma clones were results of
the research projects involved in monoclonal antibody productions both from our
Lab and other institutes whose research funds were supported by BIOTEC. The
specification of the secreted antibodies covers a wide range of antigens including
plant viruses and bacteria, bovine progesterone, food pathogens, aflatoxin and
avian flu virus. The candidate hybridoma clones are annually tested for viability
and ability to produce specific antibodies to their corresponding antigens. From
our large collections, several monoclonal antibodies are commercializable. For
public uses, we have provided some monoclonal antibodies to students and
researchers for non-profit purposes.
6. Services
We also provide services in scaling up and purification of MAbs for
governmental and private sectors.

Highlight Researches (2012-2013)
1. Immunomagnetic separation in combination with real-time PCR for a
specific detection of Listeria monocytogenes
We have successfully developed immunomagnetic separation (IMS) in
combination with real-time PCR to detect L. monocytogenes. Our established
IMS system using MAb 3C5-coated magnetic beads was able to specifically
detect L. monocytogenes without cross reactivity to L. ivanovii, L. innocua,
Bacillus cereus and Staphylococcus saprophyticus. On the other hand,
commercial anti-Listeria Dynabeads could not distinct between L. monocytogenes
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from other Listeria spp. Moreover, the commercial anti-Listeria Dynabeads also
cross reacted with S. saprophyticus. The better specificity of our IMS system was
the result of the high specificity of MAb 3C5 to L. monocytogenes. The limit of
detection for L. monocytogenes in our IMS system in combination with real-time
PCR was determined to be 100 cells. This method was used to detect L.
monocytogenes in raw milk, pasteurized milk or cheese samples after 24 h preenrichment in Half Fraser broth. The results of from L. monocytogenes detection
in these food samples using our newly established method were identical to those
obtained from the standard method (ISO 11290-1/1996. Amd.1:2004). However,
the advantage of our system is the higher sensitivity allowing L. monocytogenes to
be detected in artificially contaminated food samples after only 24 h preenrichment in Half Fraser broth and be able to report the negative result within 28
h compared to 96 h using the ISO 11290-1:1996 standard method.
2. Immunochromatographic strip test for multiplex detection of three

plant pathogens in cucurbits
Immunochromatographic strip test for multiplex detection of three plant
pathogens in cucurbits including watermelon mosaic virus-2, potyviruses and
Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) were developed. The newly developed
immunochromatographic strip test could specifically detect watermelon mosaic
virus-2, potyviruses and Aac without cross-reaction among themselves or crossreaction to other bacterial and viral plant pathogens, including Delftia
acidovorans, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, fluorescent
Pseudomonas, Pantoea ananas, tomato yellow leaf curl virus, whiteflytransmitted geminivirus, melon yellow spot virus and capsicum chlorosis virus. In
term of sensitivity, immunochromatographic strip test could detect Aac at the
level of 3 x 105 CFU/ml and could detect watermelon mosaic virus-2 and
potyviruses in serially diluted plant sap samples at the dilution of 1:32. In
summary, our results show that the newly developed immunochromatographic
strip test is specific and sensitive enough for simultaneous screening of
watermelon mosaic virus-2, potyviruses and Aac in cucurbits within only five
minutes.
3. Development

of high-throughput RT-PCR-ELISA for tospovirus
identification
A specific, sensitive and high-throughput RT-PCR-ELISA assay was
developed for the detection and identification of four tospovirus species found in
Thailand, including Capsicum chlorosis virus (CaCV), Melon yellow spot virus
(MYSV), Tomato necrotic ring spot virus (TNRV), and Watermelon silver mottle
virus (WSMoV). Based on our results, the newly developed RT-PCR-ELISA
assay was able to detect and identify these four tospoviruses in single- and mixedtospovirus infected plants with the improvements in sensitivity, specificity and
throughput as compared to the standard RT-PCR. The results showed that RTPCR-ELISA was approximately 10 to 1,000 folds more sensitive than the
reference standard RT-PCR. In term of specificity, with RT-PCR-ELISA system,
the sequence identity of PCR products was verified by the use of oligonucleotide
probes complementary to the inner region of each tospovirus N gene. On the other
hand, the specificity obtained by gel-based detection system relied only on the
size of PCR products. In term of throughput, the ELISA format allowed
simultaneous analyses of up to 96 amplicons per run making the assay very time3

efficient and potentially automatable. Moreover, no hazardous reagents such as
ethidium bromide are involved in this detection method. In summary, RT-PCRELISA developed in this study could be used as a specific, sensitive and highthroughput alternative method to standard RT-PCR for the detection and
identification of four tospovirus species found in Thailand. With appropriate
primer and probe design, the developed assay could also be applied for the
detection and identification of other tospoviruses currently reported worldwide
but have not yet been identified in Thailand.
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