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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada semua peserta “Seminar 

Nasional SAINTEK 2019” yang telah dilaksanakan pada 3 Oktober 2019 yang lalu. 

Kegiatan ini telah menjadi wadah untuk berbagi ide, pengetahuan, dan pengalaman 

untuk kemudian membangun jaringan kerjasama penelitian di masa yang akan 

datang. Hal itulah yang kemudian memungkinkan terbitnya prosiding ini. 

Prosiding ini mempublikasikan artikel-artikel dari para pemakalah dan penyaji poster 

yang dating dari berbagai universitas dan institusi di Indonesia. Artikel-artikel yang 

diterbitkan ini telah melalui proses review berdasarkan kualitas isi, orisinalitas, dan 

relevansinya. 

Pada kesempatan ini pula panitia menyampaikan terima kasih kepada para keynote 

speaker dan invited speaker yang telah menyempatkan diri untuk berbagi hasil riset 

dan pengalamannya dalam kegiatan ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada 

Bapak Rektor Universitas Mataram dan Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdia Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram yang telah sangat 

mendukung dalam pelaksanaan seminar nasional ini. 

Terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas komitmen 

dan kerja kerasnya sehingga kegiatan seminar terlaksana dengan baik dan prosiding 

ini dapat terselesaikan dengan baik pula. Kemudian, kami sangat mngharapkan kritik 

dan saran terhadap prosiding ini, sehingga ke depannya dapat dibenahi pada kegiatan 

seminar di tahun-tahun selanjutnya.     

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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ABSTRAK 
Antibodi merupakan salah satu temuan dan hadiah terbesar para ilmuwan bioteknologi untuk melindungi 

manusia dari serangan aneka penyakit yang akhir-akhir ini semakin beragam. Molekul imunoprotektif 

tersebut memiliki aneka manfaat, baik untuk pencegahan, deteksi, maupun untuk pengobatan berbagai jenis 

penyakit. Selain itu, antibodi juga semakin banyak dipergunakan di bidang riset untuk mengetahui interaksi 

antar molekul-molekul baru pada mahluk hidup. Pesatnya penggunaan antibodi tersebut menuntut 

pengembangan teknologi produksi dan rekayasa guna menghasilkan antibodi dalam jumlah dan bentuk 

sesuai kebutuhan. Pada review ini akan diulas teknologi-teknologi terkini dalam menghasilkan antibodi 

pada aneka hewan, terutama pada ternak unggas yang dapat menghasilkan antibodi melalui telur sehingga 

dapat mencegah pengambilan darah yang harus dilakukan ketika menghasilkan antibodi pada hewan lain. 

Selain itu, juga akan dipaparkan pemanfaatan antibodi untuk tujuan mencegah, mendeteksi, dan mengobati 

suatu penyakit. 

 

Kata kunci: antibodi, hewan, monoklonal, poliklonal, unggas 

 

ABSTRACT 
Antibodies are among the greatest inventions of biotechnology scientists to protect human life from 

infection of various diseases which are lately increasing. This immune-protective molecule has various 

benefits, for prevention, detection, and the treatment of various diseases. In addition, antibodies are also 

increasingly used in the field of research to determine the interaction between new molecules in living 

things. The rapid use of these antibodies requires development of production and engineering 

mailto:yunitasabrina@yahoo.com
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technologies to produce antibodies. This article reviewed the latest technologies in antibody generation 

in many animals including poultry which can produce antibodies through eggs. This platform can avoid 

previous technologies using animal blood. In addition, the use of antibodies for profilactic, diagnostic, 

and theraupetic agents would be explained.  

 

Keywords: antibody, animal, monoclonal, polyclonal, poultry 

 

PENDAHULUAN 

Antibodi atau imunoglobulin merupakan salah satu maha karya dan temuan terbesar para 

ilmuwan bioteknologi untuk umat manusia. Lebih dari satu abad yang lalu, Paul Ehrlich 

pertama kali menemukan fungsi dari sebuah protein spesifik yang ada pada sistem pertahanan 

tubuh kita. Protein yang dihasilkan oleh sel B plasma tersebut kemudian dikenal sebagai 

antibodi atau imunoglobulin. Penemuan tersebut memberikan penghargaan Nobel pada tahun 

1908 kepada Paul Ehrlich bersama Elie Metchnikoff berkat kerjasamanya menghasilkan teori 

kekebalan tubuh.  

Pada abad ke-20, banyak peneliti berhasil mendapatkan hadiah Nobel berkat 

penemuannya dalam penggunaan antibodi untuk berbagai keperluan. Pada tahun 1972, 

penemuan struktur kimia antibodi oleh Porter dan Edelman telah memberikan hadiah Nobel 

untuk kedua peneliti tersebut. Penggunaan antibodi untuk radioimunoasay pada tahun 1977 

telah menyumbangkan hadiah Nobel untuk Yalow. Demikian juga dengan penemuan teknologi 

hibridoma untuk menghasilkan antibodi monoklonal telah memberikan hadiah Nobel untuk 

Kohler dan Milstein pada tahun 1984. Pada tahun 1987, Tonegawa mempelajari mekanisme 

pengaturan gen yang berada di dalam sel selama produksi antibodi di sel B.   

Penggunaan antibodi semakin luas untuk berbagai keperluan, termasuk untuk deteksi 

penyakit (diagnosis), pencegahan guna melindungi manusia dari serangan aneka penyakit yang 

akhir-akhir ini semakin beragam, maupun untuk keperluan pengobatan berbagai jenis penyakit 

(Hansel, et al., 2010). Untuk penelitian biologi molekuler, antibodi dipergunakan untuk 

mengetahui interaksi antar molekul-molekul baru pada mahluk hidup (Chadd dan Chamow, 

2001; Krauss, 2003). Yau, et al., (2003), menyatakan bahwa antibodi yang memiliki afinitas 

dan spesifisitas tinggi merupakan kunci keberhasilan untuk imunodiagnostik dan imunoterapi. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada masa lampau, antibodi poliklonal yang dihasilkan dari 

hewan yang diimunisasi maupun antibodi monoklonal yang dihasilkan dengan teknologi 

hibridoma telah digunakan secara luas di dunia pengobatan maupun teknologi imunologi. 

Pesatnya penggunaan antibodi tersebut menuntut pengembangan teknologi produksi dan 

rekayasa guna menghasilkan antibodi dalam jumlah dan bentuk sesuai kebutuhan. Dilihat dari 

segi kuantitas, antibodi rekombinan dan fragmennya mewakili 30% dari semua protein yang 

sedang mengalami uji coba klinik saat ini (Hudson, 1998). Demikian pula dengan semakin 

pesatnya teknologi rekayasa telah menghasilkan aneka bentuk dan variasi antibodi untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Pada review ini akan diulas perkembangan teknologi dalam menghasilkan antibodi pada 

aneka hewan, terutama pada ayam petelur yang dapat menghasilkan antibodi melalui telur 

sehingga dapat mencegah pengambilan darah yang harus dilakukan ketika menghasilkan 

antibodi pada hewan lain. Selain itu, juga akan dipaparkan penggunaan antibodi untuk berbagai 

keperluan terutama untuk mencegah, mendeteksi, dan mengobati penyakit. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produksi Antibodi Pada Hewan 

Antibodi dapat dihasilkan pada berbagai jenis hewan yang memiliki sistem kekebalan 

(imunitas) terhadap partikel asing berupa bakteri, virus, maupun patogen lainnya. Tubuh hewan 

tersebut akan memberikan tanggapan terhadap masuknya racun maupun partikel asing ke 

dalam tubuh. Hewan-hewan yang telah digunakan untuk menghasilkan antiobodi diantaranya 

mencit, kelinci, domba, babi, sapi, kuda, ayam, unta, maupun ikan (Yau, et al., 2003).  

Pada tahun 1890-an, Emil von Behring dan Paul Erlich bekerja bersama untuk 

menghasilkan antibodi pada sapi perah dan kuda (Graham and Ambrosino, 2015). Kerja kedua 

peneliti ini berlanjut hingga untuk melakukan standarisasi terhadap produksi serum untuk 

pengobatan dipteria. Behring kemudian menggunakan kelinci untuk menghasilkan serum yang 

mengandung antibodi untuk mencegah tetanus pada kelinci. Kelinci yang diimunisasi dengan 

racun tetanus tersebut menghasilkan antiodi sehingga Behring dan rekan kerjanya Shibasaburo 

Kitasato mendapat hadiah Nobel pertama di bidang Fisiologi dan Kedokteran pada tahun 1901. 

Gambar 1 menampilkan penggunaan kelinci sebagai penghasil antibodi. 

Keberhasilan pembuatan antibodi pada hewan telah mendorong para ahli untuk 

meningkatkan spesifikasi serta affinitas antibodi yang dihasilkan. Untuk itu, para ahli 

menghasilkan antibodi dari sel B klon tunggal yang dinamakan antiobodi monoklonal. Mencit 

merupakan hewan pertama yang digunakan untuk menghasilkan antibodi monoklonal untuk 

terapi. Tabel 1 menampilkan hewan-hewan yang digunakan untuk menghasilkan antibodi. 

 

Tabel 1. Hewan penghasil antibodi dak karakteristik antibodi yang dihasilkan  

Hewan penghasil antibodi Aktifitas antibodi Target antibodi 

Mencit Supresi imun Anti-TNFα 

Kuda poni Anti-toksin Dipteria 

Sapi Anti-toksin Clostridium difficile colitis 

Kuda  Antiviral Rabies 

Domba Netralisasi obat Toksin digoxin 

Kelinci Antibakteri Pneumococcus 

Sumber: Casadevall (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penggunaan kelinci sebagai penghasil antibodi 
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Produksi antibodi pada hewan-hewan mamalia di atas disinyalir memiliki beberapa 

kelemahan, seperti i) memerlukan multi injeksi (booster) dengan antigen dan adjuvan, ii) biaya 

lebih mahal akibat membutuhkan antigen dan adjuvan yang lebih banyak, iii) membutuhkan 

prosedur sampling darah yang berulang-ulang (Muller et al., 2015). Hal ini mendorong para 

ahli untuk mencari hewan lain untuk mereduksi kelemahan-kelemahan di atas. 

Ayam merupakan hewan yang semakin banyak digunakan untuk menghasilkan antibodi 

dalam 10 tahun terakhir (Gilgunn, et al., 2016; Ali, et al., 2018). Hof, et al., (2007) menyatakan 

bahwa secara filognetik, ayam memiliki kekerabatan yang lebih jauh dengan manusia 

dibandingkan antara manusia dengan tikus maupun mencit. Untuk itu, penggunaan ayam akan 

dapat menghasilkan antibodi yang lebih spesifik untuk manusia dibandingkan dengan 

penggunaan hewan mamalia lainnya. Jika dibandingkan dengan IgG yang diproduksi pada 

kelinci, IgY memiliki beberapa kelebihan: 1) tidak memerlukan pembedahan, hanya koleksi 

telur setelah imunisasi, 2) isolasi IgY lebih cepat dan mudah, 3) membutuhkan sedikit antigen 

untuk menghasilkan IgY yang memiliki titer tinggi (Tini, et al., 2002; Ali, 2017). 

Imunisasi ayam petelur akan menghasilkan antibodi baik melalui serum maupun pada 

telur. Thu, et al., (2017) menyatakan bahwa Imunoglobulin kuning telur (Immunoglobulin 

Yolk/IgY) merupakan antibodi utama (75%) yang banyak terdapat pada kuning telur ayam. 

Untuk itu, antibodi tersebut dapat diperoleh melalui pemurnian pada kuning telur yang divaksin 

dengan antigen tertentu. 

Keuntungan utama penggunaan ayam karena biaya murah, antibodi dapat diperoleh pada 

telur dari ayam yang telah diimunisasi, sehingga koleksi darah dapat dihindari (Li, et al., 2015). 

Selain itu, produktifitas ayam jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produksi antibodi pada 

hewan lain dalam berat badan yang sama (Diraviyam, et al., 2014; Li, et al., 2015). Hasil 

penelitian tersebut merupakan rintisan penggunaan antibodi untuk tujuan profilaktik. 

IgY dapat dimanfaatkan baik sebagai bahan untuk tes diagnostik (Hau, et al., 2005) 

maupun untuk obat pada hewan maupun manusia. IgY dari ayam yang telah diimunisasi 

dengan enterotoxin B rekombinan dari Stapilococcus telah digunakan untuk mengevaluasi 

pangan dari kontaminasi Staphylococcus aureus (Mudili, et al., 2015). Hof, et al., (2007) 

menyatakan bahwa IgY dapat dimanfaatkan untuk terapi penyakit pada manusia. 

 

Antibodi Untuk Profilaktik 

Penggunaan antibodi untuk pencegahan penyakit dari infeksi patogen telah dilakukan 

lebih dari 1 abad yang lalu. Berawal dari penelitian Paul Erlich pada tahun 1891 yang berhasil 

menemukan munculnya kekebalan terhadap bakteri tertentu dengan melakukan injeksi 

menggunakan antigen bakteri tersebut dengan jumlah dosis yang ditingkatkan. Hasil penelitian 

ini menjadi dasar dilakukannya penggunaan antibodi pada serum untuk imunisasi aktif dan 

pasif yang menyebabkan Erlich mendapatkan hadiah Nobel kedua pada tahun 1908 tentang 

sistem kekebalan humoral.  

Emil A. Von Behring dan Shibasaburo Kitasato telah menghasilkan serum yang 

mengandung antibodi untuk menetralisir racun dari bakteri Clostridium tetani dan 

Corynebacterium diphtheriae. Imunisasi kuda dengan toksin kedua bakteri tersebut dapat 

menghasilkan serum yang mengandung antibodi untuk menetralisir racun dari kedua bakteri di 

atas (Hey, 2015).   
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Imunisasi kuda untuk mendapatkan anti toksin bakteri juga telah berhasil menemukan 

penggunaan adjuvan. Beberapa ilmuwan yang memulai riset adjuvan dari dinding sel bakteri 

diantaranya adalah Frechman, Gaston Ramon. Pada tahun 1996, telah dihasilkan sebuah 

antibodi poliklonal untuk mencegah serangan virus yang menginfeksi paru-paru dan saluran 

pernapasan. Penggunaan antibodi tersebut dapat menurunkan jumlah pasien rawat inap (41%) 

serta lama waktu pasien dirawat di rumah sakit (53%) (Graham and Ambrosini, 2015). 

Penggunaan antibodi untuk tujuan profilaktik berkurang setelah Fleming menemukan 

antibiotik pada tahun 1928 serta ditemukannya beberapa antibiotik yang lebih murah dan aman 

pada tahun 1930-an. Namun kelemahan penggunaan antibiotik yang mencuat belakangan 

adalah bermunculannya patogen yang kebal akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat. 

WHO mencatat lebih dari 25.000 orang di negara-negara Uni Eropa dan jumlah yang sama di 

Amerika Serikat meninggal dunia setiap tahun akibat infeksi patogen yang kebal antibiotik. 

Saat ini, antibodi telah digunakan baik untuk pencegahan maupun pengobatan penyakit akibat 

virus hepatitis B, virus rabies, virus saluran pernapasan, Clostrisium tetani, Clostridium 

botulinum, virus vaccinia, echovirus, dan enterovirus (Hey, 2015). Sampai pertengahan tahun 

2016, lebih dari 650 penelitian melaporkan efektifitas IgY untuk meningkatkan sistem 

pertahanan tubuh. IgY sangat bermanfaat bagi seseorang yang tubuhnya tidak memberikan 

respon yang cukup terhadap vaksinasi (Thu, et al., 2017). 

 

Antibodi Pada Hewan Sebagai Bahan Untuk Diagnostik 

Diagnosis berbasis antibodi, diantaranya seperti imunoasay, telah diterima secara luas 

karena sangat sensitif dan mudah digunakan dibandingkan dengan teknik kromatografi 

konvensional (Yau, et al., 2003). Lebih lanjut dijelaskan bahwa imunoasay telah digunakan 

untuk memonitor adanya kontaminan bahan kimia organik seperti pestisida, bahan pengawet 

pada pangan, maupun adanya antibiotik di bidang pertanian maupun industri pangan. Semakin 

berkembangnya teknologi rekayasa antibodi untuk menghasilkan aneka jenis antibodi sesuai 

dengan tujuan tertentu, semakin meningkatkan pula penggunaan antibodi untuk diagnostik 

(Yau, et al., 2003). 

Teknologi pengecatan dengan antibodi (immuno-staining) telah menggunakan antibodi 

untuk mengidentifikasi protein-potein lain. Untuk tujuan radioimunoasay, antibodi 

dipergunakan untuk melacak antigen yang dilabel dengan unsur isotop tertentu. Adapun unsur 

isotop yang sering digunakan diantaranya 3H, 14C, 32P, 35S dan 125I, namun 3H dan 14C yang 

paling banyak digunakan untuk penelitian karena rendah energi emisi. Ali, et al., (2005) telah 

menggunakan asam amino yang dilabel dengan 14C untuk mendeteksi antibodi yang terbentuk 

dengan komponen penyusun asam amino tersebut (Gambar 2). Pada penggunaan mikroskop 

elektron, antibodi yang dilabel dengan emas akan masuk ke sel dan berikatan dengan antigen 

yang sesuai. Antigen virus hepatitis B dapat dideteksi dengan teknologi radioimunoasay 

walaupun dengan konsentrasi sangat rendah (1 ng/ml) dalam darah (Rose, et al., 1986).  
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Gambar 2. Ban antibodi yang dihasilkan dengan asam amino yang dilabel 14C. 

(Sumber: Ali, et al., 2005) 

 

Metode laboratorium lain yang menggunakan antibodi untuk deteksi protein lain adalah 

metode ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay). Metode tersebut pertama kali 

digunakan oleh Ercegovich pada tahun 1971 untuk mendeteksi senyawa tertentu pada sampel. 

Sampai saat ini, metode ini sangat poluler dan banyak digunakan untuk mendeteksi molekul-

molekul kecil. Lain halnya dengan metode radioimunoasay, ELISA tidak menggunakan 

radisoisotop sehingga lebih mudah dan aman dalam pelaksanaannya. Selain itu, intensitas 

warna yang terbentuk pada metode ELISA mudah dideteksi dan dikuantitasi. Warna tersebut 

terbentuk karena antigen atau antibodi akan dilabel dengan enzim yang mampu memecah 

substrat. Substrat yang terpecah tersebut akan menimbulkan warna untuk memudahkan proses 

deteksi secara kuantitatif. 

 

Antibodi Untuk Terapetik  

Kemampuan antibodi untuk mengikat dan menetralkan bakteri maupun racun dari 

binatang merupakan alasan penggunaan antibodi untuk pengobatan penyakit yang disebabkan 

oleh racun. Senyawa-senyawa antibakteri dapat membunuh atau menghambat bakteri 

penghasil racun, sehingga antibodi telah digunakan untuk pengobatan penyakit dipteria, 

tetanus, botulism, maupun penyakit akibat gigitan hewan beracun (Casadevall, 1999).  

Menurut Walker dan Burton (2018), antibodi digunakan sejak lebih dari 100 tahun yang 

lalu untuk terapi aneka jenis penyakit infeksi. Menurut Casadevall (1999), penggunaan antibodi 

untuk terapi pertama kali digunakan pada tahun 1890-an guna mengobati infeksi tertentu pada 

hewan coba. Stix (2001) menyebut antibodi sebagai “peluru magis” untuk menyembuhkan 

aneka jenis penyakit. Akhir-akhir ini, terapi berbasis antibodi telah menjadi pilihan utama 

terhadap infeksi virus, kelainan inflamasi, maupun penyakit ganas. 

Antibodi monoklonal pertama yang telah digunakan untuk terapi dihasilkan dari mencit. 

Saat ini, banyak obat berbasis antibodi telah disetujui penggunaannya untuk pengobatan 

beberapa jenis penyakit termasuk kanker sampai penyakit autoimun. Fang, et al., (2005) 

melaporkan bahwa monoklonal antibodi banyak digunakan untuk pengobatan jangka waktu 

lama untuk kanker dengan dosis tinggi.  

Menurut Yau, et al., (2003), pesatnya penggunaan berbagai jenis obat berbasis antibodi 

disebabkan karena teknologi untuk menghilangkan efek samping antibodi monoklonal yang 
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dihasilkan dari mencit semakin berkembang. Teknologi tersebut diantaranya teknologi okulasi 

(grafting) pada “complementarity determining regions (CDRs)” antibodi yang dihasilkan pada 

mencit dengan antibodi manusia dan teknologi mencit trangenik yang mampu menghasilkan 

antibodi manusia. Selain itu, semakin berkembangnya teknologi DNA rekombinan telah 

berhasil meningkatkan spesifikasi maupun afinitas antibodi sesuai dengan tujuan 

penggunannya.  

Antibodi juga telah digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh infeksi 

virus. Antibodi yang spesifik akan dihasilkan dengan adanya serangan virus, sehingga antibodi 

akan menetralkan virion, mengganggu penempelan virus pada jaringan tubuh, dan mekanisme 

lainnya. Antibodi poliklonal yang dihasilkan pada serum manusia dapat digunakan untuk 

mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B, sitomegalovirus, maupun 

rabies. Pengobatan HIV dengan antibodi masih mengalami tantangan karena adanya variasi 

antigen HIV. 

Keuntungan penggunaan antibodi untuk pengobatan diantaranya adalah antibodi dapat 

direkayasa secara cepat untuk melawan penyakit baru ataupun penyakit yang muncul kembali 

(reemergent disease). Dasar penggunaan antibodi untuk pengobatan kanker adalah 

kemampuan antibodi untuk berikatan dengan jaringan inang yang selanjutnya dapat memediasi 

kerusakan jaringan yang diikat tersebut melalui aktivasi sistem komplemen. Herceptin 

merupakan antibodi yang dihasilkan dengan rekayasa yang mampu berikatan dengan protein 

yang ditemukan pada kanker payudara. Pollyblank dan Monson (1997) melaporkan bahwa 

antibodi telah berhasil digunakan untuk pengobatan kanker kolon. 

 

KESIMPULAN 

Antibodi dapat dihasilkan oleh semua mahluk hidup yang memiliki sistem kekebalan, 

seperti mencit, kelinci, domba, babi, sapi, kuda, ayam, unta, ikan, bahkan manusia. Antibodi 

memiliki manfaat yang sangat luas, baik untuk pencegahan (profilaktik), diagnosis, terapi, 

hingga untuk keperluan riset. Teknologi terkini tentang rekayasa antibodi telah memperluas 

manfaat dan penggunaan antibodi di atas. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang telah mendanai pelaksanaan penelitian dari skim 

Penelitian Terapan. Demikian pula kepada kolega-kolega di Laboratorium Mikrobiologi dan 

Bioteknologi Fakultas Peternakan maupun Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Mataram. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ali, M., Suzuki, H., Fukuba, T., Jiang, X., Nakano, H., and Yamane, T. 2005. Improvements 

in the cell-free production of functional antibodies using cell-extract from protease-

deficient Escherichia coli.  J. Biosci. Bioeng., 99, 181-186. 

Ali, M., Ichsan, M., dan Sabrina Y. 2018. Ayam petelur sebagai bioreactor untuk menghasilkan 

immunoglobulin yolk sebagai reagen untuk deteksi dan terapi penyakit. Prosiding 

Seminar Nasional Saintek, Mataram. 

Ali, M. 2017. Pengantar Bioteknologi. University of Mataram Press, Mataram. 



Seminar Nasional Saintek 2019                                                      Muhamad Ali, Muhamad Amin, Yunita Sabrina
 

 

8 
 

Casadevall, A. 1999. Passive antibody therapies: progress and continuing challenges. Clin. 

Immun., 93, 1, 5-15. 

Chadd, HE., and Chamow, SM. 2001. Therapeutic antibody expression technology. Curr Opin 

Biotechnol 12, 188-194. 

Diraviyam, T., Zhao, B., Wang, Y., Schade, R., Michael, A., and Zhang, X. 2014. Effect of 

chiecken egg yolk antibodies (IgY) against diarhea in domesticated animals: a systematic 

review and meta-analysis. PLOSone, 9, 5. 

Fang, J., Qian, J.J., Yi, S., Harding, T.C., Tu, G.H., VanRoey, M., Jooss, K. 2005. Stable 

antibody expression at therapeutic levels using the 2A peptide. Nat Biotech., 23, 5, 584-

590. 

Gilgunn, S., Martin, S.M., Worlmad, M.R., Zapatero-Rodriguez, J., Conroy, P.J., O’Kennedy, 

R.J., Rudd, P.M., and, Saldova, R. 2016. Comprehensive N-glycan profiling of avian 

immunoglobulin. PLOSone, DOI: 10.1371/journal.pone.0159859. 

Graham, B.S., and Ambrosino, D.M. 2015. Histroy of passive antibody administration for 

prevention and treatment of infectious disease. Curr. Opin. HIV AIDS., 10, 3; 129-134. 

Hansel, TT., Kropshofer, H., Singer, T., Mitchell, J.A., George, A.J. 2010. The safety and side 

effects of monoclonal antibodies. Nat Rev. Drug Discovery, 9, 325-338. 

Hau, J., and Hendriksen, C.F.M. 2005. Refinement of policlonal antibody production by 

combining oral immunization of chickens with harvest of antibodies from the egg yolk. 

ILAR J., 46, 294-299. 

Hey, A. 2015. History and practice: antibodies in infectious diseases. Microbiol. Spectrum, 3, 

1-15. 

Hof, D., Hoeke, MO., and Raats, J.M.H. 2007. Multiple-antigen immunization of chickens 

facilitates the generation of recombinant antibodies to autoantigens. Clin. Exp. Immun., 

151, 367-377. 

Hudson, P.J. 1998. Recombinant antibody fragments. Current opinion in biotechnology, 9, 

395-402. 

Krauss, J. 2003. Recombinnat antibodies for the diagnosis and treatment of cancer. Mol. 

Biotechnol., 25, 1-17. 

Li, X., Wang, L., Zhen, Y., Li, S., Xu, Y. 2015. Chicken egg yolk antibodies (IgY) as non-

antibiotic production enhancers for use in swine production: a review. J. Anim. Sci. 

Biotech., 6:40. 

Mudili, V., Makam, S.S., Sundararaj, N., Siddaiah, C., Gupta, V.K., and Rao, P.V.L. 2015. A 

Novel IgY-aptamer hybrid system for cost-effective detection of SEB and its evaluation 

on food and clinical samples. Sci. Rep. 5, 15151. 

Muller, S., Schubert, A., Zajac, J., Dyck, T., and Oelkrug, C. 2015. IgY antibodies in human 

nutrition for disease prevention. Nutrition J., 14: 109. 

Pollyblank, A.M., and Monson, J.R.T. 1997. Monoclonal antibody treatment of colorectal 

cancer. Br. J. Surg., 84, 1511-1517. 

Rose, NR., Friedman, H., Fahey, J.L. 1986. Mansla of clinical laboratory immunology. 

Washington DC., American Society for Microbiology. 

Stix, G. 2001. The mice that warred. Sci. Am., 284, 6, 34-35. 



Seminar Nasional Saintek 2019                                                      Muhamad Ali, Muhamad Amin, Yunita Sabrina
 

 

9 
 

Tini, M., Jewell, U.R., Camenisch, G., Chilov, D., Gassmann, M. 2002. Generation and 

application of chicken egg-yolk antibodies. Comparative Biochem. Physiol., 131, 569-

574. 

Thu, H.M., Myat, T.W., Win, M.M., Thant, K.Z., Rahman, S., Umeda, K., Nguyen, S.V., 

Icatlo, F.C., Higo-Moriguchi, K., Taniguchi, K., Tsuji, T., Oguma, K., Kim, SJ., Bae, 

HS., and Choi, H.J. 2017. Chicken egg yolk antibodies (IgY) for prophylaxis and 

treatment of rotavirus diarrhea in human and animal neonates: a concise review. Korean 

J. Food Sci. An. 37; 1-9. 

Walker, L.M., and Burton, D.R. 2018. Passive immunotherapy of viral infections: 'super-

antibodies' enter the fray. Nat Rev Immunol.;18(5):297-308. 

Yau, K.Y.F., Lee, H., and Hall, J.C. 2003. Emerging trends in the synthesis and improvemnet 

of hapten-specific recombinant antibodies. Biotechnology advances, 21, 599-637. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29379211
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29379211

	Cover Semnas Saintek.pdf
	Cover Belakang Semnas Saintek.pdf
	Cover Belakang Semnas Saintek.pdf

