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     ABSTRACT 

 

 Phage display technology is a powerful technique to generate antibody on 

bacteriophage against various molecules such as polypeptide, protein and poor 

immunogenic polysaccharide. Currently, production of monoclonal antibody by 

traditional hybridoma technology is costly and cumbersome; therefore, recombinant 

Fab antibody generated by the phage display technology can be a suitable alternative. 

In this study, the objective is to produce phage displaying Fab fragment developed 

from hybridoma cell  lines producing monoclonal antibody against heparin using 

phage display  technology. The total RNA was extracted from 1B1 hybridoma cell 
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lines. RT-PCR was used to amplify cDNA coding for Fd fragment of heavy chain and 

κ light chain. After appropriate restriction digests, these cDNA fragments were 

successively inserted into phagemid vector pComb3H-SS. The ligated product, 

pComb3H+Fd+κ, was transformed into Escherichia coli TG-1. The Fab gene was 

expressed as fusion proteins with a phage coat protein in the pComb3 phage display 

system. Phage displaying Fab fragments or “1B1 phage antibody” can react with 

protamine sulfate that was immobilized on the plate in an indirect ELISA as well as 

original 1B1 mAb compared the VCSM13 could not catch to immobilized antigen. 

 To further elucidate the nature of the 1B1 phage antibody epitope, the 

reactivity with other polysulfated polysaccharides was evaluated using competitive 

ELISA. It was found that 1B1 phage antibody has a strong binding to pentosan 

polysulfate, heparin and dextran sulfate determining by concentration at 50% 

inhibition (IC50). The negatively-charged sulfate groups and iduronic acid residue 

within polysulfated polysaccharide chains might be involved in antibody-antigen 

interaction.  

 In conclusion, the Fab antibody fragment was successfully expressed on the 

surface of VCSM13 bacteriophage using molecular engineering and phage display 

technique. The novel phage antibody reacts toward natural occurring heparin, semi-

synthetic substances, pentosan polysulfate and dermatan sulfate. This recombinant 

antibody may provide a good alternative to the use of protamine as a heparin-blocking 

agent. 
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บทคัดยอ 

 

ฟาจดิสเพลยเทคโนโลยี เปนการนําเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมมาประยุกตใชสรางแอน-    

ติบอดีใหมกีารแสดงออกบริเวณพืน้ผิวของแบคเทอริโอฟาจ ปจจุบนัวิธีการนี้ไดนํามาใชในการผลิต

แอนติบอดีที่สามารถจับไดทัง้ เปปไทด โปรตีน และโพลีแซคคาไรด โมโนโคลนอลแอนติบอดี

สามารถผลิตไดโดยเทคนิคเซลลลูกผสม ซ่ึงมีตนทุนในการผลิตสูงรวมทั้งกระบวนการทําที่ยุงยาก

ดังนั้น การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดโีดยฟาจดิสเพลยจึงเปนหนทางเลือกหนึ่งในการที่จะใชใน

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ในการศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะผลิตฟาจใหมกีาร

แสดงออกของเอฟเอบีโดยพฒันามาจากเซลลลูกผสม 1B1 ที่ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอเฮป-
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ปาริน ขั้นตอนการวจิัยเร่ิมจากการสกัดอารเอ็นเอรวมจากเซลลลูกผสม 1B1 ภายหลังการไดซ่ึงอาร-

เอ็นเอรวมทําการเพิ่มจํานวนยีนที่กําหนดการสราง Fd heavy chain และ κ light chain ของ

แอนติบอดีโดยเทคนิค RT-PCR โดยใชอารเอ็นเอรวมทีส่กัดไดเปนแมแบบ จากนั้นทําการตัดปลาย

ของยีนดังกลาวดวยเอนไซมตัดจําเพาะที่เหมาะสม เพื่อที่จะเชื่อมตอเขากับฟาจมดิเวคเตอรที่ช่ือ 

pCom3H-SS ภายหลังการเชื่อมตอเขาสูฟาจมิดเวคเตอรนําผลผลิตที่ไดนําเขาสูแบคทีเรียสายพันธ 

TG-1 เพื่อเปนเจาบานของแบคเทอริโอฟาจสายพันธ VCSM13 ซ่ึงการแสดงออกของยนีที่

กําหนดการสรางบริเวณทีจ่ับกับแอนติเจน (antigen binding fragment, Fab) ในการศึกษานีใ้ช

ระบบของ pComb3H โดยใหเชื่อมตอกับยีนโปรตีน III (gpIII) บนผิวของแบคเทอริโอฟาจ ซ่ึง

ภายหลังการผลิตพบวาฟาจที่ผลิตไดมีความสามารถจับไดกับ protamine sulfate เมื่อทําการเคลือบ

หลุมทดลองดวยสารดังกลาวในการตรวจสอบดวยวิธี indirect ELISA ซ่ึงใหผลการทดลอง

เหมือนกับแอนติบอดีดั้งเดิม สวนฟาจ VCSM13 ไมสามารถจับกับ protamine sulfate ได 

 ในการประเมนิบริเวณที่ถูกจับ (epitope) ของ 1B1 ฟาจแอนติบอดสีามารถตรวจสอบดวย

วิธี competitive ELISA โดยใชโพลีซัลเฟตโพลีเซคคาไรดหลายๆ ชนิด  จากการทดสอบพบวา 

ฟาจแอนติบอดีสามารถจับไดดีกับ  pentosan polysulfate, heparin และ dextran sulfate โดย

เปรียบเทียบจากคาความเขมขนของสารที่สามารถยับยั้งการจับของแอนติบอดีตอแอนติเจนได 50% 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไมมีตัวยบัยั้ง ซ่ึงกลาวไดวาปรมิาณประจุลบของซัลเฟตและ

โมเลกุลของน้ําตาล iduronic acid ในสายของโพลีแซคคาไรดนาจะมีความเกีย่วของในการจับของ

แอนติเจนและแอนติบอดนีี ้

ผลจากการศึกษาแสดงใหเหน็วา สามารถทําการฝากยีนที่กําหนดการสรางบริเวณที่ใชจับ

กับแอนติเจนจากเซลลลูกผสม    1B1   และไดโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่แสดงออกบนผิวของ 
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แบคเทอริโอฟาจในรูป Fab บนผิวของ VCSM13 ได ซ่ึงฟาจแอนตบิอดีดังกลาวสามารถจับกับสาร

ที่เกิดขึ้นในรางกายตามธรรมชาติซ่ึงไดแก heparin และสารกึง่สังเคราะหไดแก pentosan 

polysulfate และ dextran sulfate โดยประโยชนของแอนติบอดีที่ผลิตไดนี้อาจเปนทางเลือกหนึง่

ในการใชเปนโปรตีนที่สามารถไปยับยั้งฤทธิ์ของ heparin ในทางคลีนิคเชนเดียวกับ protamine 

sulfate ที่ใชในปจจุบัน 

 


