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 مورفین بدون واكنش متقاطع با هرویینعلیه در موش بادي منوكلونال  آنتيتولید 
 

 1*علي شوس ،2هليحِ پبکٌصاد، 3سَسي کبشبًيبى
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 27/6/1393 سبریخ دذیزػ:      8/4/1393 سبریخ دریبفز:

 چكيدُ

ٞب  ثبدی ثز ٔجٙبی آ٘شیدر خٖٛ ٚ عبیز ٔبیؼبر ثیِٛٛصیه سؾخیـ ٚ سؼییٗ ٔمذار ادیٛییذٞب ٞبی ایٕٙی ثزای  عٙدؼ هقدهِ:

 ثبدی ٔٙٛوّٛ٘بَ ػّیٝ ٔٛرفیٗ ٔذ٘ظز ثٛد. ثبؽذ. در ایٗ ٔغبِؼٝ سِٛیذ آ٘شی ٔی

دٙح ٔٙٛوّٛ٘بَ ػّیٝ ٔٛرفیٗ در ٔٛػ عجك رٚػ اعشب٘ذارد ٞیجزیذٚٔب ا٘دبْ ٌزفز. ثذیٗ ٔٙظٛر،  ثبدی آ٘شیسِٛیذ  :بررسيرٍش 

ؽذٜ ٘ضٌٚٝ ثب آِجٛٔیٗ عزْ ٌبٚی وبسیٛ٘یشٜ ٕٛٞی عٛوغیٙبر ؤٛرفیٗ  -6ای ثب ٔؾشك  ٞفشٝ 8سب  6ٔبدٜ  BALB/cعز ٔٛػ 

ثب اعشفبدٜ اس  (Sp2/0ٔٛؽی )ٔیّٛٔبیی  ٞبی عَّٛایٕٗ ؽذٜ ثب  ٞبی ٔٛػعحبَ  Bِٙفٛعیز  ٞبی عَّٛ عبسی ٌزدیذ٘ذ. ایٕٗ

والط ٚ سیز والط  ٚ سىثیز دادٜ ؽذ٘ذ. ٞیجزیذٚٔب ثب رلیك عبسی حذ سه وّٖٛٞبی  عَّٛؽذ٘ذ.  ادغبْاسیّٗ ٌّیىَٛ ثب یىذیٍز  دّی

ی وزٚٔبسٌٛزافی یٙیشاس اف ثبدی آ٘شیسؼییٗ ؽذ. ثٝ ٔٙظٛر سخّیـ  Rocheثبدی ٔٙٛوّٛ٘بَ سٛعظ ویز ایشٚاعشزیخ ؽزوز  آ٘شی

ٞبی  ثب ِٔٛىَٛ یسِٛیذ ثبدی آ٘شیٞبی ٔشمبعغ  ٚاوٙؼ عٙدیذٜ ؽذ. Beattyثبدی ثٝ رٚػ  ی آ٘شییٙیشاعشفبدٜ ٌزدیذ. اف Gدزٚسئیٗ

 ؽجٝ ٔٛرفیٗ سؼییٗ ٌزدیذ. 

دعز ٝ یه وّٖٛ ٔشزؽحٝ دبیذار ثعبسی  ثؼذ اس عٝ ثبر رلیك -BSAػّیٝ ٔٛرفیٗ ثبدی آ٘شیوّٖٛ سزؽح وٙٙذٜ  3اس ثیٗ ًتبيج:

ثزاثز ٔٛرفیٗ حبفُ ثزای ثبدی  ( ثٛد. افیٙیشی آ٘شیλٚ س٘دیزٜ عجه آٖ اس ٘ٛع الٔجذا ) IgG2bاس ٘ٛع حبفُ  ثبدی آ٘شیوالط آٔذ. 

M ثب 
ٔشمبعؼی ثب ثٛد. ایٗ آ٘شی ثبدی ٞیچ ٚاوٙؼ  1:400ٞبی ٞیجزیذٔب  عَٛدر ٔحیظ رٚیی  ثبدی آ٘شی. سیشز ثٛد  8/2×  1109-

 ٞزٚییٗ، ٘بِٛوغبٖ، ٘بِشزٚوغبٖ ٚ دبدبٚریٗ ٘ؾبٖ ٘ذاد.

ٔٙٛوّٛ٘بَ سِٛیذی ػّیٝ ٔٛرفیٗ اس افیٙیشی ٚ ٚیضٌی ٔٙبعجی ثزخٛردار ثٛد ٚ ثب ٞزٚییٗ ٚاوٙؼ ٔشمبعؼی  ثبدی آ٘شی گيری: ًتيجِ

سٛا٘ذ ٔٛرد  ٔٛرفیٗ در ٔبیؼبر ثیِٛٛصیه ٔیٞبی عٙدؼ ایٕٙی ثزای سؾخیـ  در عزاحی رٚػ ثبدی آ٘شی٘ؾبٖ ٘ذاد. ثٙبثزایٗ ایٗ 

 اعشفبدٜ لزار ٌیزد.

  

  cBSAثبدی ٔٙٛوّٛ٘بَ،  آ٘شی ٔٛرفیٗ، کليدی: ّبی ٍاشُ
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 هقدهِ

ٔٛرفیٗ یىی اس ٟٕٔشزیٗ آِىبِٛییذٞبی سزیبن اعز وٝ در 

Sertϋrnerسٛعظ ٔیالدی  1806عبَ 
ٝ . ثخذا ٌزدیذاس سزیبن   

ٞبی دٚر ثٝ ػٙٛاٖ دارٚ اعشفبدٜ  ػّز خبفیز ضذ درد اس ٌذؽشٝ

 دارٚ ثٝ ٔٙظٛر ٔمبثّٝ ثب. اعشفبدٜ ثی رٚیٝ اس ایٗ ؽذٜ اعز ٔی

 .(1)وٙذ ٔی ٍی در افزاد ایدبدشٚاثغٞبی خغٕی ٚ رٚحی  دزیؾب٘ی

ٞبی ٔشفبٚسی ٕٞچٖٛ وزٚٔبسٌٛزافی الیٝ ٘بسن،  رٚػ

وزٚٔبسٌٛزافی ٌبسی، وزٚٔبسٌٛزافی ثب وبرایی ثبال ٚ 

اعذىشزٚٔشزی خزٔی ثزای سؾخیـ ٚ  -وزٚٔبسٌٛزافی ٌبسی

 ٞبی آٖ در ٔٛاد ٔخذر ٚ ٔشبثِٛیزٔٛرفیٗ ٚ عبیز سؼییٗ ٔمذار 

. ػالٜٚ ثز ٌیزد لزار ٔیٔٛرد اعشفبدٜ ثیِٛٛصیه ٞبی  ٕ٘ٛ٘ٝ

اس چٙذ  ٞبی فٛق وٝ ثز دبیٝ وزٚٔبسٌٛزافی اعشٛار اعز، رٚػ

 ایٗ ٔٛاددر سؾخیـ ٘یش ٞبی عٙدؼ ایٕٙی  رٚػ دٞٝ لجُ

سٛاٖ  ٞبی عٙدؼ ایٕٙی ٔی اس ٔیبٖ رٚػ ؽٛد. ٔیٌزفشٝ ثىبر 

فّٛرعب٘ظ  وٕی ِٛٔیٙغب٘ز ایٕٙٛاعی، ثٝ رادیٛ ایٕٙٛاعی،

ایٕٙٛاعی، آ٘شیٓ ایٕٙٛاعی، آٌّٛسیٙبعیٖٛ السىظ ٚ 

دٚ خشء افّی  ٞب در ایٗ رٚػ ایٕٙٛوزٚٔبسٌٛزافی اؽبرٜ وزد.

ٚ آ٘شی صٖ حبئش إٞیز فزاٚاٖ ثٛدٜ وٝ  ثبدی آ٘شییؼٙی 

وٙٙذٜ خقٛفیبر عٙدؼ اس ٘ظز  خقٛفیبر آٟ٘ب سؼییٗ

ٚعیؼی در عٛر ٝ ٞب ث ثبدی آ٘شی. ثبؽذ حغبعیز ٚ ٚیضٌی ٔی

ٞبی ٔخشّف ثٝ ػٙٛاٖ یه اثشار سؾخیقی ٔٛرد اعشفبدٜ  ؽىُ

وّٛ٘بَ ٚ ٔٙٛوّٛ٘بَ  ٞب ثٝ دٚ دعشٝ دّی ثبدی آ٘شی ٌیز٘ذ. لزار ٔی

ای اس  بَ اس ٔدٕٛػٝوّٛ٘ ٞبی دّی ثبدی آ٘شی ؽٛ٘ذ. سمغیٓ ٔی

ثب ٚیضٌی ٚ خقٛفیبر ٔشفبٚر وٝ ػّیٝ  ٞب ثبدی آ٘شی

ٝ ثا٘ذ.  صٖ ٞغشٙذ، عبخشٝ ؽذٜ ٞبی ٔخشّف یه آ٘شی سٛح ادی

اعشفبدٜ اس آٟ٘ب در وّٛ٘بَ  دّی ٞبی ثبدی ٘بٍٕٞٛ٘ی آ٘شیػّز 

ثٝ ٕٞیٗ ػّز  ٞبی ایٕٛ٘ٛاعی ٔحذٚدیز دارد. رٚػ

ٞبی سؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی  در رٚػٔٙٛوّٛ٘بَ  ٞبی ثبدی آ٘شی

 1975در عبَ  رفیٗ ٔٛرد سٛخٝ ٞغشٙذ.ٔٛادی ٔب٘ٙذ ٔٛ

ٚ  Kohlerای سىٙیه ٞیجزیذٚٔب ثٛعیّٝ  افَٛ دبیٝٔیالدی 

Millstein  ٖسٛفیف ٌزدیذ. رٚػ ٞیجزیذٚٔب ٞٙٛس ٞٓ ثٝ ػٙٛا

ٔٙٛوّٛ٘بَ ٔٛرد اعشفبدٜ  ثبدی آ٘شییه رٚػ افّی در سِٛیذ 

ٞبی ٔٙٛوّٛ٘بَ  ثبدی لزار ٔی ٌیزد. عٝ ٚیضٌی اعبعی آ٘شی

آٟ٘ب  ،ٟ٘بیز ، اخشقبفی ثٛدٖ ٚ سٛا٘بیی سِٛیذ ثیشییىٙٛاخؽبُٔ 

ایٗ . (2)ٕ٘ٛدٜ اعزوّٛ٘بَ ٔشٕبیش  ٞبی دّی ثبدی را اس آ٘شی

ٔٙٛوّٛ٘بَ  ثبدی آ٘شیثب سٛخٝ ثٝ ٘یبس رٚسافشٖٚ وؾٛر ثٝ ٔغبِؼٝ 

 ثبدی آ٘شیٚ سِٛیذ ػّیٝ ٔٛرفیٗ ٞبی سؾخیقی  خٟز سِٛیذ ویز

 .ا٘دبْ ٌزفزثب ویفیز ثبال اس ٘ظز ٚیضٌی ٚ ٔیُ سزویجی 

 ش بررسيرٍ

ٔٛرفیٗ  -6ٔؾشك  ،ٚ ٕٞىبراٖ Spector ثب اعشفبدٜ اس رٚػ

 ایٗ ٔحَّٛ رٚی pH. (3)سٟیٝ ؽذ (MHS-6)عٛوغیٙبر  ٕٞی

 ٌزاد درخٝ عب٘شی 4سٙظیٓ ٚ ٔحَّٛ ثٝ ٔذر یه ؽت در  5

 ا٘دبْ ؽٛد.  MHS-6ٞبی  سجّٛر وزیغشبَر دادٜ ؽذ سب ػُٕ لزا

 آِجٛٔیٗ عزْ  ثٝ ٔٙظٛر سٟیٝ ایٕٙٛصٖ ثٟشز، اثشذا

  (c-BSA) آِجٛٔیٗ عزْ ٌبٚی وبسیٛ٘یشٜ ثٝ (BSA)ٌبٚی 

 سجذیُ ٚ عذظ ٔٛرفیٗ ثٝ آٖ ٔشقُ ٌزدیذ. ثزای 

  در حضٛر (EDA)أیٍٗ  اس اسیّٗ دی BSAوبسیٛ٘یشٜ وزدٖ 

1-Ethyl-3-(3-Dimethylaminopropyl) carbodiimide EDC: 

 BSAاس  ٔیىزٌٚزْ 67اثشذا  cBSAاعشفبدٜ ؽذ. ثٝ ٔٙظٛر سٟیٝ 

حُ ؽذ ٚ ثٝ  pH2/7ٔٛالر ثب  ٔیّی PBS 20ِیشز ثبفز  ٔیّی 2در 

 ا٘ىٛثٝ ٌزدیذ.اضبفٝ ٚ ثٝ ٔذر یه ؽت  EDC ٔیىزٌٚزْ 2آٖ 

اس دی ٔشیُ عِٛفٛوغبیذ  c-BSAثٝ  MHS-6ثٝ ٔٙظٛر اسقبَ 

 اعشفبدٜ ٌزدیذ. ثب اعشفبدٜ اس وزٚٔبسٌٛزافی صَ فیّشزاعیٖٛ

25-G َٛٞبی ثشري یؼٙی وٛ٘ضٌٚٝ  ِٔٛىcBSA-Morphine  اس

ٔحبعجٝ سؼذاد ٔٛرفیٗ ٔشقُ خذا ؽذ٘ذ. ثزای  ،ٔٛرفیٗ آساد

اعشفبدٜ  Erlanger اس رٚػ سغییز یبفشٝ  cBSA  ٚBSAؽذٜ ثٝ

 . (4)ٌزدیذ

ای ٔبدٜ غّظز ٔٙبعت  ٞفشٝ 8سب  BALB/c 6ز ٔٛػ ثزای ٞ

(. 1سٟیٝ ٌزدیذ)خذَٚ  PBSدر  cBSA-Morphineاس ایٕٙٛصٖ 

ایٗ ٔحَّٛ ثب ٞٓ حدٓ خٛد ثب ادخٛا٘ز در داخُ عزً٘ 

عٛر وبُٔ ٔخّٛط ؽذ سب أِٛغیٖٛ ؽیزی ٝ وٙٙذٜ ث أِٛغیٖٛ

فٛرر ٌزفز.  1 سشریك عجك خذَٚ ٚ ٚخٛد آیذٝ رً٘ ث

 ثبر ا٘دبْ ؽذ ٚ آخزیٗ  ٞز دٚ ٞفشٝ یهٞبی یبدآٚر  سشرثك

ٚ ٔیّٛٔبیی  Bِٙفٛعیز  ٞبی عَّٛادغبْ رٚس لجُ اس  4سشریك 

 ثٛد.
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 BALB/c ٞبی ٔٛػ، ٘ٛع ادخٛا٘ز در سشریمبر ثب ایٕٙٛصٖ در غّظز ایٕٙٛصٖ :1خذَٚ 

 تسريق ّب
رٍز  -تسريق اٍل

 صفر

رٍز -دٍمترزيق 

31 

رٍز -ترزيق سَم

25 

رٍز -ترزيق دٍم

12 

 رٍز آخريي تسريق

 52 

 gμ50 μg25  μg 25  μg 25  μg 10 غّظز ایٕٙٛصٖ

 اعشزیُ PBS ثذٖٚ ادخٛا٘ز فزٚ٘ذ ٚ ثب  ٘بلـ ٘بلـ ٘بلـ وبُٔ ٘ٛع ادخٛا٘ز فزٚ٘ذ

 

ایٕٗ ؽذٜ  ٞبی ٔٛػثبدی درعزْ  ثٝ ٔٙظٛر سؼییٗ سیشز آ٘شی

  عٛری وٝٝ ث ،اس رٚػ اِیشای غیزٔغشمیٓ اعشفبدٜ ؽذ

ٞبی دّیز اِیشا  وف چبٞهثٝ  BSA -ٔٛرفیٗ اثشذا وٙضٌٚٝ

درفذ  5. ثؼذ اس وٛسیًٙ، ٔحَّٛ (Coatingاسقبَ دادٜ ؽذ )

Skim milk ٞب افشٚدٜ ؽذ سب اس اسقبالر غیزاخشقبفی  ثٝ چبٞه

ٞبی ٔخشّف عزْ ٔٛػ  رلز ،ؽغشؾٛخٌّٛیزی ؽٛد. ثؼذ اس 

ٞبی  ٞب افشٚدٜ ؽذ. ثزای وٙشزَ ٔٙفی اس رلز ایٕٗ ؽذٜ ثٝ حفزٜ

عزْ ٔٛػ غیزایٕٗ اعشفبدٜ ٌزدیذ. ٔزاحُ ثؼذی رٚػ اِیشا ثب 

ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ضذٔٛؽی ٔشقُ ثٝ آ٘شیٓ دزاوغیذاس ادأٝ دیذا 

در دعشٍبٜ  nm 450ٞب درعَٛ ٔٛج  وزد ٚ خذة ٘ٛری چبٞه

 ذر لزائز ٌزدیذ.دّیز ری

 ثب وبُٔ  RPMIوؾز در ٔحیظ  SP2/0 ٔیّٛٔبیی ٞبی عَّٛ

FBS10 ٚ %عیّیٗ ٚ اعشزدشٛٔبیغیٗ  ٞبی دٙی ثیٛسیه آ٘شی

(Gibco .وؾز دادٜ ؽذ٘ذ )َّٛفیٛصٖ درادغبْ یب ٞب سب رٚس  ع 

اس ثزای سٟیٝ الیٝ ٔغذی ٚضؼیز رؽذ ٍِبریشٕی ٍٟ٘ذاؽشٝ ؽذ٘ذ. 

ٞبی  دّیزؽذ٘ذ ٚ در ٔبوزٚفبصی ٌزفشٝ  ٞبی عَّٛففبق ٔٛػ 

 CO2ٌبس  حیٛاٖ ثب ،ثزای فیٛصٖ وؾز دادٜ ؽذ٘ذ.ای  خب٘ٝ 96

 ٞبی عَّٛوؾشٝ ٚ عحبَ آٖ در ؽزایظ اعشزیُ خبرج ؽذ ٚ 

ٔخّٛط ٚ عب٘شزیفیٛص  SP2/0 ٞبی عَِّٛٙفٛعیز آٖ خذا ٚ ثب 

اضبفٝ ؽذ ٚ  PEG/DMSOؽذ. ثٝ رعٛة عِّٛی حبفّٝ ٔحَّٛ 

عٛعذب٘غیٖٛ  HATدظ اس عب٘شزیفیٛص وزدٖ ثب ٔحیظ حبٚی 

وؾز ای  ای حبٚی الیٝ سغذیٝ خب٘ٝ 96ٞبی  ؽذٜ ٚ در داخُ دّیز

ٞب ثب ٔحیظ  رٚس ٔحیظ ایٗ چبٞه 7دظ اس ٌذؽز ٘ذ، ؽذدادٜ 

ٞبی حبٚی وّٖٛ ٔؾخـ  . چبٞه(5)سؼٛیض ؽذ HTحبٚی 

 ػّیٝ  ثبدی آ٘شیؽذ٘ذ ٚ ٔحیظ رٚیی آٟ٘ب ثزای ٚخٛد 

 ثٝ رٚػ اِیشای غیزٔغشمیٓ غزثبٍِزی ؽذ٘ذ. BSA-ٔٛرفیٗ

  ،BSA- ػّیٝ ٔٛرفیٗ ثبدی ٞبی سزؽح وٙٙذٜ آ٘شی اس ثیٗ وّٖٛ

ا٘شخبة ٚ ثٝ  ،ثٛد٘ذ وٝ دارای سیشز ثبال ٞبی ٔشزؽحٝ دبیذار وّٖٛ

دظ  .عبسی حذ ا٘دبْ ٌزدیذ عبسی عٝ ثبر رلز ٔٙظٛر سه وّٖٛ

 ای خب٘ٝ 96ٞبی  دّیزٞب در داخُ  عبسی ٔٙبعت، عَّٛ اس رلز

عٛری وؾز دادٜ ؽذ٘ذ وٝ در داخُ ٞز چبٞه یه عَّٛ لزار 

 75 ٚ 25ٞبی  ذظ وّٖٛ ٔٛرد ٘ظز در داخُ فالعهعٌزفز. 

 ٔشز ٔزثغ وؾز دادٜ ؽذ٘ذ. عب٘شی

ثزای سؼییٗ ٘ٛع آ٘شی ثبدی ٚ یب ٘ٛع س٘دیزٜ عجه ٚ عٍٙیٗ 

( إِٓبٖ -Roche)ثبدی  ثبدی اس ویز سؼییٗ ایشٚسبیخ آ٘شی آ٘شی

 اعشفبدٜ ٌزدیذ. 

 ٞبی عَّٛدر ٔبیغ رٚیی  ثبدی آ٘شیثزای خبِـ وزدٖ 

ثب آٔٛ٘یْٛ  ایٗ ٔبیغ راٞبی ٔٛخٛد در  اثشذا دزٚسئیٗٞیجزیذٚٔب 

. عذظ ثب عشٖٛ افٙیشیی ٜ ؽذداد% رعٛة 50عِٛفبر 

إِٓبٖ( عجك رٚػ دیؾٟٙبدی -)عیٍٕب G-وزٚٔبسٌٛزافی دزٚسئیٗ

 ا٘دبْ ٌزفز. ػُٕ سخّیـ در دعشٛر وبر ؽزوز عبس٘ذٜ 

یه خبیٍبٜ اسقبَ در  افیٙیشی ٘ؾبٍ٘ز لذرر ثزٞٓ وٙؼ ثیٗ

صٖ اعز ٚ ثٝ فٛرر ضزیت سزویت یب  ثبدی ثٝ آ٘شی ِٔٛىَٛ آ٘شی

Ka ثبدی ػّیٝ  ثزای سؼییٗ افیٙیشی آ٘شیؽٛد.  ٘ؾبٖ دادٜ ٔی

در  BSA-Morphineصٖ  ٞبی ٔخشّف اس آ٘شی غّظزٔٛرفیٗ 

ٞبی اِیشا وٛر ؽذ ثٝ عٛری وٝ ٘غجز دٚ غّظز ٔشٙبٚة  دّیز

ثبدی  ٞبی ٔشفبٚر اس آ٘شی ( ثبؽذ. اثشذا رلزnیه ػذد فحیح )

 HRPثبدی ضذٔٛؽی ٔشقُ ثٝ  عذظ آ٘شیسخّیـ ؽذٜ ٚ 

افشٚدٜ ؽذ ٚ ثب افشٚدٖ عٛثغشزا خذة ٘ٛری آٟ٘ب سؼییٗ ؽذ. 

ٞب ثزحغت درفذ ٔحبعجٝ ؽذ، عذظ  خذة ٘ٛری چبٞه

 ثبدی آ٘شیدر ٔمبثُ غّظز  y)ٔٙحٙی درفذ اسقبَ )ٔحٛر 

اس ( ثزای ٞز غّظز اس آ٘شی صٖ رعٓ ٌزدیذ. Xٔٙٛوّٛ٘بَ )ٔحٛر 

صٖ ٔحبعجٝ،  اسقبَ ثزای ٞز غّظز آ٘شی% 50رٚی ٔٙحٙی، 

 ٔحبعجٝ ٌزدیذ.  ثبدی آ٘شیعذظ افیٙیشی 
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شی ٚاوٙؼ ثبدی ٚیضٌی ٘آ  (Cross Reaction) ٞبی ٔشمبعغ ثب ثزرعی 

ٌیزد، سزویجبر ؽجٝ  ٞبی ٔؾبثٝ ٔٛرفیٗ فٛرر ٔی آٖ ثب ِٔٛىَٛ

ٔٛرفیٙی ٔٛرد ٔغبِؼٝ در ایٗ سحمیك ثزای ثزرعی ٚاوٙؼ 

 -4٘بِٛوغٖٛ  -3ٞزٚییٗ  -2وذییٗ -1اس: ٔشمبعغ ػجبرر ثٛد٘ذ 

 دبدبٚریٗ -6آدٛٔٛرفیٗ  -5٘بِشزوغٖٛ 

عزاحی اِیشای غیزٔغشمیٓ  ،ثزای ثزرعی ٚاوٙؼ ٔشمبعغ 

رلبثشی ا٘دبْ ٌزفز. ثذیٗ فٛرر وٝ اثشذا اس رٚی ٔٙحٙی 

صٖ، یؼٙی  ثٟشزیٗ غّظز آ٘شی (Checkerbord)چىزثٛرد

ٕچٙیٗ ثٟشزیٗ ٞب ٚ ٞ دٞی دّیز ثزای دٛؽؼ BSA –ٔٛرفیٗ

دعز آٔذ، عذظ خٟز عزاحی ٝ ٞب ث رلز عٛدز٘بسب٘ز وّٖٛ

اِیشای رلبثشی غیزٔغشمیٓ ثزای ثزرعی ٚاوٙؼ ٔشمبعغ 

ثبدی ػّیٝ ٔٛرفیٗ ثب سزویجبر ؽجٝ ٔٛرفیٙی ٔٙحٙی  آ٘شی

 اعشب٘ذارد آٖ رعٓ ؽذ.

 ًتبيج

ٞبی آٔیٙی ٞز ِٔٛىَٛ  ِٔٛىَٛ ٔٛرفیٗ ثٝ ٌزٜٚ 10حذٚد 

BSA ِثٝ ٞز ؽذٜ  وٝ سؼذاد ٔٛرفیٗ ٔشقُ یٔشقُ ؽذ در حب

 ثٛد.  30ثزاثز  ) (cBSAوبسیٛ٘بیش ؽذٜ  BSAِٔٛىَٛ 

  وّٛ٘بَ ثبدی دّی ٘شبیح حبفُ اس سیشزاعیٖٛ آ٘شی 2خذَٚ 

دٞذ.  را ٘ؾبٖ ٔی cBSA-Morphineثب  یٕٗ ؽذٜاٞبی  ٔٛػ

 BSA-Morphineٞبی دّیز اِیشا  صٖ وٛر ؽذٜ در چبٞه آ٘شی

ایٕٗ ؽذٜ در ٔمبیغٝ ثب  ٞبی ٔٛػثٛد. ٘شبیح ٘ؾبٖ داد 

 . >p)05/0)٘ذ رثبالسزی دا ثبدی آ٘شیغیزایٕٗ سیشز  ٞبی ٔٛػ
 

 یٖٛ عزْ ٔٛػ ایٕٗسیشزاع . 2 خذَٚ

BSA Mor-BSA ُپرٍتئيي کَت شد 

 (OD) رقت سرم هَش

12/1 35/2 1:500 

02/0 20/2 1:1000 

- 94/1 1:2000 

 ٘ب٘ٛٔشز اعز 450خذة ٘ٛری در 

 

عحبَ آٖ ثب  ٞبی عَّٛثٟشزیٗ ٔٛػ ایٕٗ ؽذٜ ا٘شخبة ٚ 

 200ؽذ٘ذ. دظ اس غزثبٍِزی اس ثیٗ ادغبْ ٔیّٛٔب  ٞبی عَّٛ

سِٛیذ  ثبدی آ٘شی BSA-چبٞه ػّیٝ ٔٛرفیٗ 3چبٞه سٟٙب در 

ٚاوٙؼ ٘ؾبٖ ٘ذاد٘ذ.  BSAٞب ثب  ثبدی آ٘شیؽذٜ ثٛد وٝ ایٗ 

 اعز.آٚردٜ ؽذٜ  3٘شبیح در خذَٚ 

 

 Mor-BSAوّٖٛ ٚاوٙؼ دادٜ ثب  3ٔیشاٖ خذة  :3خذَٚ

 شوبرُ کلَى SP20 1 2 3سَپرًبتبًت 

 OD هعرف کَت شدُ

25/0 32/0 28/0 33/0 BSA 

28/0 99/2 26/3 03/3 Mor-BSA 

ODخذة ٘ٛری :  

 

والط،  Rocheثب اعشفبدٜ اس ایٕٛ٘ٛوزٚٔبسٌٛزافی ٚ ویز ؽزوز 

سِٛیذی سؼییٗ ؽذ.  ثبدی آ٘شیسیزوالط ٚ ٘ٛع س٘دیزٜ عجه 

ؽٛد والط ٚ سیزوالط  ٔالحظٝ ٔی 1ٕٞب٘غٛر وٝ در ؽىُ 

ٚ س٘دیزٜ عجه آٖ اس ٘ٛع ثٛدٜ   IgG2bثبدی ٔٙٛوّٛ٘بَ اس ٘ٛع آ٘شی

 .ثٛد (λ)الٔجذا 

 

 

 

 

 والط ٚ سیزوالط ٚ ٘ٛع س٘دیزٜ عجه آ٘شی ثبدی ٔٙٛوّٛ٘بَ :1 ؽىُ
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سخّیـ ؽذٜ ثب رٚػ ثزادفٛرد ٔحبعجٝ ؽذ  ثبدی آ٘شیغّظز 

ایٗ  .٘ب٘ٛٔٛالر ثٛد 3/1ٚ یب  ِیشز ٔیّیٔیىزٌٚزْ ثز  40وٝ ثزاثز ثب 

ٚ حذاوثز خذة ٘ٛری را ٘ؾبٖ  ثبدی آ٘شیغّظز ثیؾشزیٗ غّظز 

%( در 100داد ٚ ایٗ خذة ثٝ ػٙٛاٖ درفذ اسقبَ ٔبوشیٕٓ )

ٞبی دیٍز  اسقبَ در غّظز٘ظز ٌزفشٝ ؽذ ٚ درفذٞبی 

  ٔحبعجٝ ٌزدیذغّظز حذاوثزی آٖ ٘غجز ثٝ  ثبدی آ٘شی

 ٞبی ٔزثٛط ثٝ . ثز اعبط آ٘چٝ در لغٕز ٔٙحٙی(1 ٕ٘ٛدار)

ٜ، رعٓ ؽذ 1 ٕ٘ٛداردر  ثبدی درفذ اسقبَ ثز حغت غّظز آ٘شی

Mثزای ٔٛرفیٗ ثزاثز ثب  ثبدی آ٘شیافیٙیشی 
دعز ٝ ث 8/2 × 109 1-

 آٔذ.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  ثبدی ٔٙٛوّٛ٘بَ ػّیٝ ٔٛرفیٗ ٔٙحٙی ٔحبعجٝ افیٙیشی ٔزثٛط ثٝ آ٘شی :1ٕ٘ٛدار 

 
ثبدی  ثب اعشفبدٜ اس فزَٔٛ سیز ٔیشاٖ ٚاوٙؼ ٔشمبعغ آ٘شی

 ثبدی آ٘شیایٗ  .دعز آٔذٝ ػّیٝ ٔٛرفیٗ ثب سزویجبر ٔؾبثٝ آٖ ث

%( ٚ 100ثزای ٔٛرفیٗ ٘غجشب اخشقبفی اعز ٚ فمظ ثب وذییٗ )

 (.4ٔشمبعغ دارد )خذَٚ%( ٚاوٙؼ 5/16آدٛٔٛرفیٗ )

 

 

 

 

 درفذ ٚاوٙؼ ٔشمبعغ آ٘شی ثبدی ػّیٝ ٔٛرفیٗ ثب سزویجبر ٔؾبثٝ آٖ  :4خذَٚ 

 ترکيببت شبِ هَرفيٌي هَرفيي کدييي ّرٍييي ًبلترکسَى ًبلَکسَى آپَهَرفيي پبپبٍريي

 درفذ ٚاوٙؼ ٔشمبعغ  ثب آ٘شی ثبدی 100% 100% <05/0% <05/0% <05/0% 5/16% <05/0%

 

 گيری بحث ٍ ًتيجِ

ٌیبٜ خؾخبػ ؽٙبخشٝ ؽذٜ  ٘ٛع آِىبِٛئیذ در 40ثیؼ اس 

رفیٗ، ٛسزیٗ آِىبِٛئیذٞبی ٔٛخٛد در خؾخبػ ٔ اعز. فزاٚاٖ

. اس (6)ثبؽذ ٘ٛعىبدیٗ ٔی سجبئیٗ، دبدبٚریٗ، ٘بروٛسیٗ ٚ وذئیٗ،

ٟٕٔشزیٗ آٟ٘ب اس  ،درفذ وُ آِىبِٛئیذٞب 42رفیٗ ثب ٛایٗ ٔیبٖ ٔ

دردٞبی رفیٗ ٔب٘ٙذ عبیز ضذٛ. ٔ(7)ثبؽذ ِحبػ فزاٚا٘ی ٔی

خغٕی  ٔخذر دارای سٛا٘بیی ثبِمٜٛ ثزای ایدبد ٚاثغشٍی رٚحی ٚ

آ٘دب وٝ ٔجبرسٜ ثب ٔٛاد ٔخذر ٚ اػشیبد یىی  اس .(8))اػشیبد( اعز

ٞبی ٞز وؾٛری اعز ٚ ؽٙبعبیی ٚ درٔبٖ  سزیٗ ثز٘بٔٝ اس اعبعی

 % اتصال را ایجاد کرده50غلظتی از مورفین که   

 = درصد واکنش متقاطع           ×100
 % اتصال را ایجاد کرده50غلظتی از ماده مشابه مورفین که  

 % اسقبَ را ایدبد وزد50ٜغّظشی اس ٔٛرفیٗ وٝ   

 ; درفذ ٚاوٙؼ ٔشمبعغ           ×100

 % اسقبَ را ایدبد وزد50ٜغّظشی اس ٔبدٜ ٔؾبثٝ ٔٛرفیٗ وٝ  
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ثزایٗ ٚخٛد ثٙب ،ؽٛد افزاد ٔؼشبد ثخؾی اس ایٗ ثز٘بٔٝ را ؽبُٔ ٔی

یه رٚػ عٙدؼ ٔٙبعت ثزای سؾخیـ افزاد ٔؼشبد أزی 

ٞبی ٔشذاَٚ سؾخیـ ٚ  ضزٚری اعز. أزٚسٜ یىی اس رٚػ

ٞبی ایٕٙی اعز وٝ یه خشء ٟٔٓ آٖ  سؼییٗ ٔٛرفیٗ عٙدؼ

ثبدی  ٞبی خبؿ آ٘شی ثبؽذ. ثب سٛخٝ ثٝ ٚیضٌی ثبدی ٔی آ٘شی

٘ٛع  یٗأٙٛوّٛ٘بَ در ایٗ سحمیك الذاْ ثٝ سٟیٝ ٚ سِٛیذ 

ثبدی ثزای  ثبدی ػّیٝ ٔٛرفیٗ ؽذ ٚ عذظ وبرثزد ایٗ آ٘شی آ٘شی

 عزاحی اِیشای رلبثشی ثزرعی ؽذ.

ا٘دبْ ٌزفز. ثزای  cBSA-Morphineٞب ثب  عبسی ٔٛػ ایٕٗ

ثبؽذ. در ایٗ  عبسی ثب ٞبدشٗ ٘یبس ثٝ حبُٔ یب وزیز ٔی ایٕٗ

ٞبی ٔخشّفی اعشفبدٜ وزد وٝ اس آٖ  سٛاٖ اس حبُٔ راعشب ٔی

سزیٗ  ٔشذاَٚ  BSA.(9)ثبؽذ ٚ ... ٔی  cBSA ,BSA ,KLHٝ خّٕ

 ایٗ ٔبدٜٔٙٛوّٛ٘بَ اعز.  ثبدی آ٘شیٞبی سِٛیذ  حبُٔ در رٚػ

اعیذ آٔیٙٝ ِیشیٗ در عبخشبر خٛد دارد وٝ اس عزیك  59حذٚد 

 دٞذ. را ا٘دبْ ٔی BSAایٗ اعیذ آٔیٙٝ ٞب وٙضٌٚبعیٖٛ ثب 

-30عبسی ٔٙبعت، ثٟشزیٗ ٘غجز ٞبدشٗ ثٝ وزیز  ثزای ایٕٗ

 در ایٗ ٔغبِؼَٝٔٛ ٞبدشٗ ثٝ یه َٔٛ حبُٔ ٔی ثبؽذ.  15

ٔٛرفیٗ ٕٞی عٛوغیٙبر ثٝ -6وٙضٌٚبعیٖٛ  ؽذ،ٔؾبٞذٜ 

BSA  ثب اعشفبدٜ اسEDC  ؽٛد. ثٝ ٔٙظٛر افشایؼ  ٔی 10حذٚد

 cBSA٘غجز ٞبدشٗ ثٝ وزیز، ثزای سٟیٝ ایٕٙٛصٖ الذاْ ثٝ سٟیٝ 

آعذبرسبر ٚ ٌّٛسبٔبر ثب  COOHٞبی  ؽذ. در ایٗ حبِز ٌزٜٚ

سزویجبسی ٔثُ اسیّٗ دی آٔیٗ یب ٍٞشاٖ دی آٔیٗ ثٝ آٔیٗ ٘ٛع 

 PHاَٚ سجذیُ ؽذٜ، ثبر ٔثجز ِٔٛىَٛ افشایؼ یبفشٝ، ٚ 

 .(10)سغییز خٛاٞذ وزد 11ثٝ حذٚد  5 اس BSAایشٚاِىشزیه  

ایٗ افشایؼ ثبر ٔثجز ٔٙدز ثٝ سحزیه عزیؼشز عیغشٓ ایٕٙی 

ٞبی آٔیٗ آساد،  ، ٚ ٕٞچٙیٗ افشایؼ ایٗ ٌزٜٚ(11)ٔی ؽٛد

٘شبیح ثیبٍ٘ز ایٗ  دٞذ. ثبسدٜ اسقبَ ٞبدشٗ ثٝ آٖ را افشایؼ ٔی

ثٝ ػٙٛاٖ حبُٔ اعشفبدٜ ؽٛد ٘غجز  cBSAثٛد وٝ ٚلشی اس 

یبثذ. ٘شبیح حبفُ اس سیشزاعیٖٛ  افشایؼ ٔی 30ٞبدشٗ ثٝ وزیز ثٝ

دٞٙذٜ ایٗ ثٛد وٝ  ٞب ٘ؾبٖ وّٛ٘بَ عزْ ٔٛػ ثبدی دّی آ٘شی

ثٝ ثٟشزیٗ ٘حٛ ایٕٗ  cBSA-Morphineٞب ثب ایٗ وٙضٌٚٝ  ٔٛػ

ا٘ذ. ِٚی ٘ىشٝ لبثُ سٛخٝ ایٙىٝ ثٝ ٔٙظٛر سیشزاعیٖٛ عزْ  ؽذٜ

ثزای چغجب٘ذٖ وف  cBSA-Morphineٞب، اٌز اس  ٔٛػ

ؽذ، ثٝ ؽذر ثٝ فٛرر  ٞبی اِیشا اعشفبدٜ ٔی چبٞه

لزار ایٕٗ، اسقبَ ثزحشی در عزْ ٔٛػ غیز اخشقبفی،غیز

ثٝ ػّز سفبٚر ثبر اِىشزیىی حبفُ رٚی ایٗ  ؽذ )احشٕبالً ٔی

ٞب(. ثٝ ػّز ایٗ ٚاوٙؼ غیزاخشقبفی ٚ  عزْ ٔٛػ وٙضٌٚٝ ٚ

ؽٛد ثزای حذف اثز  ایٗ ػّز وٝ دیؾٟٙبد ٔیٕٞچٙیٗ ثٝ 

ٞبیی وٝ ػّیٝ حبُٔ ٞغشٙذ  ثبدی آ٘شیٚاوٙؼ ایٕٙی حبفُ اس 

 اس وٙضٌٚٝ ٞبدشٗ ثب وزیز غیز اس آ٘چٝ وٝ ثزای ایٕٗ وزدٖ 

 ثىبر رفشٝ اعشفبدٜ ؽٛد، ثزای سیشزاعیٖٛ، اس وٙضٌٚٝ 

BSA-Morphine  اعشفبدٜ ؽذ. ٕٞب٘غٛر وٝ اس ٘شبیح ٔؾخـ

ٛر لبثُ سٛخٟی سفبٚر ٔؾٟٛدی ثیٗ ٚاوٙؼ ایٕٙی عٝ اعز ث

 BSA ٘غجز ثٝ  BSA-Morphineثب دّی وّٛ٘بَ  ثبدی آ٘شی

ٞبی  ٞب وّٖٛ ٚخٛد دارد. ٔفْٟٛ آٖ ایٗ اعز وٝ در ایٗ ٔٛػ

ا٘ذ.  ثغیبر سیبدی ٚخٛد داؽشٝ اعز وٝ ػّیٝ خٛد ٔٛرفیٗ ثٛدٜ

ٙذ ٚ ٞبی ٔزثٛط ثٝ ٞبدشٗ ٔحذٚد ٞغش ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ادی سٛح

ٞبی وزیز )وٝ لغٕز ػٕذٜ ایٕٙٛصٖ را  در ٔمبثُ ادی سٛح

ثبدی دّی وّٛ٘بَ  ثبؽٙذ، ثبیذ آ٘شی دٞذ( ٘بچیش ٔی سؾىیُ ٔی

سیشز ثبالیی ػّیٝ ٞبدشٗ داؽشٝ ثبؽذ وٝ ٍٞٙبْ فیٛصٖ ثشٛا٘ذ اس 

 دعز آیذ.ٝ ٞبیی ػّیٝ ٞبدشٗ ث ٞبی حبفُ، وّٖٛ ثیٗ وّٖٛ

ثٝ فٛرر اِیشای غیزٔغشمیٓ، ثٝ  ثبدی آ٘شیافیٙیشی ایٗ 

وٝ ٔیُ سزویجی عٙدیذٜ  ا٘دبْ ؽذ. اس آ٘دبییBeatty رٚػ 

ٚ ثب سٛخٝ ثٝ آ٘ىٝ اعز  BSA-Morphineؽذٜ ثزای وُ 

ٚخٛد ا٘شظبر ایٗ دظ  ،ٚخٛد ٘ذارد BSAٞیچٍٛ٘ٝ ٚاوٙؾی ثب 

ٝ وٝ ٔیُ سزویجی ثب ٔٛرفیٗ عٙدیذٜ ؽذٜ ثبؽذ. افیٙیشی ث ددار

M دعز آٔذٜ 
 دأٙٝثٛد. ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ  8/2 × 109 1-

ٞبی ٌشارػ ؽذٜ سٛعظ دا٘ؾٍبٜ وٕجزیح ثزای  افیٙیشی

Mٞبی ٔٙٛوّٛ٘بَ ثبدی آ٘شی
٘غجز ثٝ افیٙیشی ، اعز 1109-106-

ثبدی دارای ٔیُ سزویجی  ٞبی ٔٙٛوّٛ٘بَ، ایٗ آ٘شی ثبدی آ٘شی

 ثبؽذ. ثبالیی ٔی

خش ٝ اخشقبفی ثٛدٜ ٚ ث ثبدی سمزیجبً اس ٘ظز ٚیضٌی، ایٗ آ٘شی

–ثب وذییٗ وٝ عبخشبر ثغیبر ٘شدیىی ثٝ ٔٛرفیٗ دارد ) فمظ 

OH  ٗٔٛرفیٗ ٔشیّٝ ؽذٜ ٚ ٌزٜٚ  3رٚی وزث–OCH3  را ایدبد

ثب سزویجبر ٔؾبثٝ ٔٛرفیٗ ٞیچٍٛ٘ٝ ٚاوٙؼ  وزدٜ اعز(، ػٕذسبً

ٞبی سدبری ٚ ٕٞچٙیٗ  ثبدی ٔشمبعؼی ٘ذارد. ثغیبری اس آ٘شی
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ٚ  ٖ ٘یش ثب وذییٗ ٚاوٙؼ ٔشمبعغ دار٘ذٞبی حبفُ اس آ ویز

ییذی أٞبی س ییذ ٘شبیح ٔثجز سغز ٘یبس ثٝ ا٘دبْ عٙدؼأخٟز س

ای  . در ٔغبِؼٝدار٘ذ( TLCٔثُ وزٚٔبسٌٛزافی الیٝ ٘بسن)

Sawada ٖٕٞی عٛوغیٙبر  6ثب اعشفبدٜ اس ایٕٙٛصٖ  ،ٚ ٕٞىبرا

ثبدی ٔٙٛوّٛ٘بَ ػّیٝ  دٚاسدٜ آ٘شی BSAٔٛرفیٗ ٔشقُ ثٝ 

سِٛیذ دعز آٔذٜ ثزای ٝ سٟیٝ وزد٘ذ. ٔیشاٖ افیٙیشی ثٔٛرفیٗ 

Mسٛعظ آٟ٘ب  ثبدی آ٘شی
 ثبدی آ٘شیثٛد. ٕٞچٙیٗ  1010-108 1-

  .(12)سِٛیذ آٟ٘ب ثب وذییٗ ٚاوٙؼ ٔشمبعغ ٘ؾبٖ داد

ثب فذ ٔٙٛوّٛ٘بَ  ٚ ٕٞىبراٖ آ٘شی ثبدی Liٔغبِؼٝ ای  در

ٚ  . Usagawa(13)وزد٘ذ سٟیٝدرفذ ٚاوٙؼ ٔشمبعغ ثب ٞزٚییٗ 

–ٔٛ٘ٛوّٛ٘بَ ػّیٝ ٔؾشك  ثبدی آ٘شی 6ٕٞىبراٖ ٔٛفك ثٝ عبخز 

N (4  ٝ٘ٛرٔٛرفیٗ ٔشقُ ث )ُآٔیٙٛ ثٛسیBSA  ٗؽذ٘ذ. ای

ذ. حغبعیز ٘ٞب ٚاوٙؼ ٔشمبعغ ٘بچیشی ثب وذییٗ دار ثبدی آ٘شی

بدی ٞب سمزیجب اِیشای رلبثشی عزاحی ؽذٜ ثب یىی اس ایٗ آ٘شی ث

در سحمیمی  (14)٘بٌ٘ٛزْ در ٔیّی ِیشز ثذعز آٔذٜ اعز 100

ثبدی ٔٙٛوّٛ٘بَ ثب دأٙٝ  آ٘شی ٘ٛع ٚ ٕٞىبراٖ دٚاسدٜ Yangدیٍز 

Mافیٙیشی
سٟیٝ وزد٘ذ. ایٕٛ٘ٛصٖ ثىبر رفشٝ ٔؾشك  1010-109 1-

ٚ اٚآِجٛٔیٗ ثٛد.  BSAٕٞی عٛوغیٙبر ٔشقُ ثٝ ٔٛرفیٗ  6

ٞب  دعز آٔذٜ ثب یىی اس ایٗ وّٖٛٝ حغبعیز عٙدؼ رلبثشی ث

 . (15)ِیشز ثٛد ٘بٌ٘ٛزْ در ٔیّی 400

در عٙدؼ رلبثشی غیزٔغشمیٓ )ٔؾبثٝ رٚػ عزاحی ؽذٜ 

سِٛیذی  ثبدی آ٘شیثبدی( حغبعیز  ثزای عٙدؼ ٚیضٌی آ٘شی

دعز آٔذ. ٝ ثِیشز  ٘بٌ٘ٛزْ در ٔیّی 200در عزْ  ٔغبِؼٝ حبضز

ٙدؼ ٔٛرفیٗ در ادرار ٞبی ع ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ حغبعیز ویز

ثبؽذ، ایٗ  ٔی ِیشز ٘بٌ٘ٛزْ در ٔیّی 300 ثزای سؾخیـ اػشیبد

ٌیزی ٚ یب سؾخیـ ٔٛرفیٗ در  ٔیشاٖ حغبعیز ثزای ا٘ذاسٜ

سِٛیذی  ثبدی آ٘شیدر ٔغبِؼبر ٔؾبثٝ دیٍز  .ٔٙبعت اعزادرار 

ػّیٝ ٔٛرفیٗ ثب ٔٛاد ؽجٝ ٔٛرفیٙی ٔب٘ٙذ ٞزٚییٗ ٘یش ٚاوٙؼ 

ثب در ٔغبِؼٝ حبضز سِٛیذ ؽذٜ  ثبدی آ٘شیٔشمبعغ داؽشٙذ وٝ 

مغٝ لٛر اوٙؼ ٔشمبعؼی ٘ؾبٖ ٘ذاد وٝ ایٗ ٘ٞزٚییٗ ٞیچ ٚ

 .)15،14،12)ثبؽذ ایٗ ٔغبِؼٝ ٔی

ثبدی ٔٙٛوّٛ٘بَ سِٛیذ در ایٗ  سٛاٖ ٌفز وٝ آ٘شی در ٔدٕٛع ٔی

ثب دبیذاری ٔٙبعت، غّظز ثبال، افیٙیشی ٚ ٚیضٌی لبثُ لجَٛ  ٔغبِؼٝ

 ٞبی عٙدؼ ایٕٙی ثىبر ٌزفشٝ ؽٛد. سٛا٘ذ در عزاحی رٚػ ٔی
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Abstract 

Introduction: Immunoassay procedures for detecting and determining opioids in blood and other biologic 

fluids are based on Monoclonal antibodies. In the present study,  monoclonal antibody against Morphine was 

taken into account. 

Methods: Hybridoma protocol was used in order to produce the monoclonal antibody against morphine in 

mice. For this purpose, five 6–8-week old female BALB/c mice were immunized with morphine C6- 

hemisuccinated derivative conjugated to cationized bovine serum albumin (cBSA). The spleens lymphocytes 

were fused with SP2/0 cells using polyethylene glycol (PEG). Hybridoma clones were subcloned by limiting 

dilution. Class and subclass of monoclonal antibody were determined using Roche isostrip test. Moreover, 

antibody was purified by protein G affinity chromatography and affinity was determined according to the 

method described by Beatty et al. Finally, the cross reaction of monoclonal antibody was determined with 

some structurally related molecules such as codeine and apomorphine. 

Results: Among 3 hybridoma clones that reacted with the morphine-BSA, but not with BSA, after thrice 

limiting dilution, one stable hybridoma monoclon was obtained. The monoclonal antibody (MAb) was found 

to be of IgG2b class and subclass and containing lambda light chain. The affinity of the MAb to morphine 

was obtained 2.8 ×10
9
 M

-1
 by non competitive enzyme immunoassay. The titer of supernatant of cell culture 

medium was 1/400. The MAb was cross reacted with codeine (100%) and apomorphine (16.5%), though no 

reaction was observed with heroin, naloxone, naltrexone, and papavrin. 

Conclusion: The study findings revealed that the produced antibody against morphine was comparable with 

other antibodies for specificity and affinity; therefore it is usable in design of diagnostic immunoassay in 

biologic fluids.  
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