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Latar Belakang. Di Indonesia, virus avian influenza A (H5N1) yang sangat 

patogenik telah menjadi endemik pada unggas dan telah menyebabkan infeksi 

mematikan sporadis pada manusia. Sejak tahun 2012, kami telah melakukan 

surveilans fixed-point virus avian influenza di pasar unggas hidup di Jawa Timur, 

Indonesia. Dalam penelitian ini, kami memeriksa seroprevalensi infeksi virus avian 

influenza A (H5N1) di antara pekerja pasar. 

Metode. Sera dikumpulkan dari 101 pekerja pada awal 2014 dan diperiksa untuk 

aktivitas antibodi terhadap virus A (H5N1) Eurasia dengan uji hemaglutinasi-inhibisi 

(HI). 

Hasil. Dengan assay HI, 84% dari serum diuji positif untuk aktivitas antibodi 

terhadap virus avian. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa rata-rata HI titer 

pada tahun 2014 adalah 2,9 kali lipat lebih tinggi daripada tahun 2012 dan 

seroconversion yang terjadi pada 44% dari pasangan sera (11 dari 25) antara 2012 dan 

2014. Sebuah survei riwayat medis dilakukan pada tahun 2016; tanggapan terhadap 

kuesioner menunjukkan bahwa tidak ada pekerja yang mengalami penyakit 

pernapasan akut yang parah selama 2013. 

Kesimpulan. Penelitian ini memberikan bukti prevalensi tinggi infeksi virus A 

avian (H5N1) pada tahun 2013 di kalangan pekerja di pasar unggas hidup. Namun, 

karena tidak ada contoh rawat inap yang dilaporkan, kami dapat menyimpulkan 

bahwa virus tidak menunjukkan gejala klinis apa pun pada pekerja. 

 

Kata kunci. virus influenza; unggas; H5N1; seroepidemiologi; unggas; 

penghambatan hemaglutinasi; HAI; infeksi subklinis; seroconversion. 

 

 

 



Influenza adalah salah satu penyakit menular yang paling umum, mempengaruhi 

jutaan orang di seluruh dunia setiap tahun. Terkadang, itu menyebabkan pandemi 

bencana seperti flu Spanyol tahun 1918, yang menewaskan 30 juta-50 juta orang di 

seluruh dunia. Di Indonesia, virus avian influenza A (H5N1) yang sangat patogen 

telah menjadi endemik pada unggas sejak tahun 2004 dan telah menyebabkan infeksi 

mematikan sporadis pada manusia. Potensi adaptasi untuk transmisi manusia ke 

manusia menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pandemi. Selanjutnya, kejadian 

berkelanjutan infeksi manusia dapat menyebabkan munculnya virus influenza baru 

melalui reassortment genetik selama koinfeksi virus influenza. 

 

Menurut data yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), antara 2003 

dan 2015, jumlah kumulatif kasus virus influenza A (influenza A) yang dikonfirmasi 

manusia (H5N1) pada manusia berjumlah 842, dengan 447 yang mengakibatkan 

kematian (fa -tingkat realitas, 53%). Dari jumlah tersebut, 199 kasus dilaporkan di 

Indonesia, dengan 167 kematian (tingkat kematian, 84%) [1]. Atas dasar tingkat 

kematian yang tinggi ini, WHO dan banyak negara telah menerapkan rencana darurat 

untuk kemungkinan skenario pandemi yang disebabkan oleh munculnya virus avian 

influenza A (H5N1). Namun, tingkat kematian ini mewakili pasien dengan penyakit 

pernafasan akut yang parah yang disebabkan oleh infeksi virus influenza A (H5N1), 

dan tingkat kematian per infeksi sebenarnya tidak diketahui. Selain itu, prevalensi 

infeksi virus asimptomatik / subklinis tidak dipahami dengan baik; kasus yang 

dikonfirmasi laboratorium jarang terjadi, dan mungkin ada banyak kasus yang tidak 

terdeteksi [2-4]. 

 

Pasar unggas hidup ditunjukkan sebagai lokasi penting untuk penularan virus avian 

influenza unggas ke manusia, dan kontak dengan unggas yang sakit atau mati 

diidentifikasi sebagai faktor risiko [5-8]. Penting untuk memantau pasar unggas hidup 

untuk koin-fection dengan virus flu burung dan manusia dan konsekuensi genetik 

reassortment di antara mereka. Sejak tahun 2012, kami telah melanjutkan pengawasan 

titik-tetap untuk virus flu burung di pasar unggas hidup di Jawa Timur, Indonesia, 

dengan pembayaran khusus untuk transmisi virus avian influenza A (H5N1) kepada 

para pekerja pasar. Dalam penelitian ini, kami menguji antibodi terhadap virus avian 

influenza A (H5N1) yang sangat patogen dalam sampel serum dari pekerja pasar. 

 

METODE 

Sampel Dari Pekerja Pasar 

Pasar unggas hidup di mana kami mengumpulkan sampel darah dan kapas untuk 

penelitian ini menerima unggas ternak (sekitar 600-700 ekor ayam dan 100-200 itik 

dan bebek Muscovy setiap hari) dari peternakan di sekitarnya dan halaman belakang 

tradisional. Pasar ini menyediakan layanan penyembelihan kepada pelanggan. Ada 

sekitar 200 pekerja, yang terdiri dari penjual unggas hidup, penjual burung hidup, 

tukang daging, petugas pembersih / petugas pembersih pasar, dan pemilik kedai di 

dekatnya. Selama 2012–2016, kami mengundang pekerja untuk berpartisipasi sebagai 

sukarelawan dalam studi pengawasan dan analisis seroepi-demiologi. Sebanyak 63 



pekerja pasar berpartisipasi dalam penelitian ini pada bulan April 2012, 101 

berpartisipasi pada Februari 2014, 100 berpartisipasi pada bulan Februari 2015, dan 

142 berpartisipasi pada bulan Maret 2016. Sampel sampel darah dan orofaring 

dikumpulkan dari masing-masing peserta. Usapan yang diuji oleh reverse 

transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) untuk RNA virus dan darah yang 

digunakan untuk pemeriksaan serologis. Swab dielusi dalam 1 mL albumin serum 

bovin 0,5% dalam salin tersangga mengandung glukosa Tris [9] dan disimpan pada -

80 ° C sampai digunakan. Banyak peserta direkrut untuk pengambilan sampel berseri, 

memungkinkan kami mengumpulkan sera yang dipasangkan. Tujuan dari penelitian 

ini dikomunikasikan kepada semua peserta, yang kemudian memberikan informed 

consent tertulis. Para peserta juga diminta mengisi kuesioner riwayat medis, dengan 

panduan yang diberikan oleh dokter dari tim kami. Dewan peninjau institusional di 

Universitas Airlangga dan Universitas Kobe secara resmi menyetujui penelitian ini; 

pengidentifikasi dokumen adalah 181 / EC / KEPK / FKUA / 2014 dan 1095, masing-

masing. 

 

RT-PCR 

Deteksi genom virus dilakukan dengan 1-langkah TaqMan real-time RT-PCR, 

menggunakan QuantiTect Probe RT-PCR kit (Qiagen, Tokyo, Jepang). Ekstraksi 

RNA dari penyeka dilakukan menggunakan Qiamp MinElute Virus Spin Kit (Qiagen, 

Tokyo, Jepang). Campuran reaksi terdiri dari 5 μL RNA template, masing-masing 

primer pada konsentrasi akhir 0,6 μM, 0,1 μM probe, dan QuantiTect probe campuran 

RT-PCR, dan itu menjadi sasaran uji 1 langkah dengan instrumen 7300 model ABI di 

bawah kondisi berikut: langkah 1, transkripsi balik selama 30 menit pada 50 ° C; 

langkah 2, inkubasi selama 15 menit pada 95 ° C untuk mengaktifkan polimerase Taq; 

dan langkah 3, 45 siklus selama 15 detik pada 94 ° C dan 75 detik pada 56 ° C. Probe 

Primer dan TaqMan dirancang seperti yang dijelaskan oleh National Institute of 

Infectious Diseases, Jepang [10, 11]. Set primer untuk subtipe H5 hemagglutinin 

(maju, 5′-CGATC TAAAT GGAGT GAAGC CTC-3 ′; sebaliknya, 5′-CCTTC 

TCTAC TATGT AAGAC CATTC-3 ′) mendeteksi gen hemaglutinin dari kedua 

turunan Eurasia dan Indonesia di avian influenza A (H5N1) virus. Untuk deteksi 

diferensial, kami membuat primer terbalik tambahan (5′-TCAAA ATGRT TTRTB 

CTGCT CA-3 ′); perangkat primer di atas dan primer terbalik ini hanya mendeteksi 

gen hemagglutinin dari garis keturunan Eurasia. Untuk kedua set, probe TaqMan 

berikut ditambahkan: FAM-AGCCA TCCYG CTACA CTACA-MGB. Untuk 

mendeteksi gen M virus influenza A, kami menggunakan satu set primer (maju, 5′-

CCMAG GTCGA AACGT AYGTT CTCTC TATC-3 ′; sebaliknya, TGCAG 

RATYG GTCTT GTCTT TAGCC AYTCCA-3 ′) dan probe ( FAM-ATYTC GGCTT 

TGAGG GGGCC TG-MGB). Set ini mendeteksi semua virus influenza A unggas dan 

manusia yang diuji dalam penelitian ini. 

 

Isolasi Virus Avian Influenza Dari Unggas 

Dokter hewan tim kami mengamati unggas untuk tanda-tanda klinis infeksi A 

(H5N1): kelesuan, leher pendek, mencabut bulu, diare, tortikolis, dyspnea, dan 



kematian klinis. Cloacae swab diperoleh dari unggas yang sakit atau mati di pasar 

unggas hidup, peternakan, dan halaman belakang di Jawa Timur. Sampel swab 

diinokulasi ke dalam rongga chorioallantoic telur ayam berembrio umur 10 hari dan 

diinkubasi selama 2 hari pada 37 ° C. Setelah telur didinginkan pada 4 ° C semalam, 

cairan korioallantoic dipanen dan diuji untuk aktivitas hemaglutinasi. Sampel positif 

kemudian diperiksa untuk genom virus avian influenza oleh RT-PCR. 

 

Pemeriksaan Hemaglutinasi (HA) 

Pengenceran serum 2 kali lipat sampel virus dibuat dalam 50 μL saliva buffer fosfat 

(PBS) dalam 96-baik, pelat U-bottomed. Untuk setiap sumur, 50 μL 0,5% (v / v) sel 

darah merah ayam (RBCs) ditambahkan. Setelah inkubasi selama 1 jam pada 4 ° C, 

pola HA dibaca. Titer HA ditentukan dari pengenceran terakhir yang menunjukkan 

HA lengkap dan diekspresikan oleh kebalikan dari pengenceran. 

 

Penghambatan Hemagglutinasi (HI) Assay 

Assay HI untuk mendeteksi aktivitas antibodi spesifik dilakukan mengikuti metode 

pola Salk [12] setelah menyesuaikan volume ke 96 lempeng mikro yang baik. Sera 

diobati dengan 3 volume reseptor yang menghancurkan enzim (Denka Seiken, Tokyo, 

Jepang) pada suhu 37 ° C semalam. Enzim diinaktivasi dengan inkubasi selama 30 

menit pada 56 ° C, dan kemudian zat hemagglutinating nonspesifik yang ada dalam 

serum dihilangkan dengan adsorpsi dengan satu volume keempat dari paket RBC 

ayam. Pengenceran serial 2 kali lipat dari sera yang dirawat dibuat dalam 25 µL PBS 

pada 96 well, U bottomed plates, dan 25 µL Ali dari indikator virus yang baru 

disiapkan untuk memiliki titer HA 8 dalam PBS ditambahkan ke masing-masing well. 

Setelah campuran serum dan virus diinkubasi selama 60 menit pada suhu kamar, 50 

μL dari 0,5% sel darah merah ayam ditambahkan. Pelat diinkubasi pada 4 ° C dan 

dibaca setelah 60 menit. Titer HI dinyatakan sebagai kebalikan dari pengenceran 

serum tertinggi di mana HA sepenuhnya dihambat. Dalam studi ini, ketika pola transit 

terjadi antara penghambatan lengkap dan sumur penghambatan negatif, pengenceran 

tertinggi diperkirakan berada di tengah antara pengenceran 2 kali lipat. Tes HI 

diulangi lebih dari dua kali. Sera yang dipasangkan yang dikumpulkan pada waktu 

yang berbeda diuji dalam uji yang sama. Untuk serum yang tidak dipasangkan, karena 

banyaknya sampel, kami tidak dapat melakukan pengujian secara bersamaan. Jadi, 

ketika pengujian, kami tumpang tindih sampel; 12 atau 24 sampel dari pengujian 

sebelumnya diuji lagi dalam uji berikutnya. Karena kami tidak memiliki serum yang 

divalidasi WHO spesifik untuk H5 clade 2.3.2.1 hemaglutinin, kami menggunakan 

serum yang dikumpulkan dengan titer HI tinggi sebagai positif. Untuk evaluasi 

statistik, nilai rata-rata, standar deviasi (SD), dan kesalahan standar (SE) dihitung 

untuk titer log2 HI. 

 

Indikator Virus 

Sebagai virus avian influenza A (H5N1) dalam tes HI, kami menggunakan salah satu 

isolat A (H5N1) kami yang sangat patogen dari turunan kalkun: influenza A / turkey / 

East Java / Av154 / 2013 (H5N1) Eurasia (selanjutnya), Av154 [H5N1 Eur] ”; data 



yang tidak dipublikasikan; Tabel 1). Virus itu diisolasi dari wabah pada September 

2013 di sebuah peternakan kalkun di Jawa Timur; sekitar 150 kalkun tiba-tiba mati 

dengan atau tanpa gejala klinis yang jelas dalam 5 hari. Isolat milik hemaglutinin 

clade 2.3.2.1 dari garis keturunan Eurasia, yang belum ditemukan di Indonesia hingga 

Desember 2012 [13]. Urutan asam amino di situs pembelahan gen hemagglutinin 

menunjukkan bahwa virus ini sangat patogen. Untuk evaluasi spesifisitas, 2 virus 

tambahan dari isolat kami yang ditunjukkan pada Tabel 1 digunakan sebagai 

indikator: virus influenza A / ayam / Jawa Timur / Av240 / 2014 (H5N1) dari 

hemaglutinin clade 2.1.3.3 Bahasa Indonesia (di sini, “ Av240 [H5N1 Ind] ”) dan 

virus influenza A / duck / East Java / Av39 / 2013 (H3N6) (selanjutnya, Av39 

[H3N6]”; data tidak dipublikasikan). 

Tabel 1. Influenza A Isolasi Virus Dari Unggas di Jawa Timur, Indonesia 

Semua tes yang melibatkan virus hidup A (H5N1) dilakukan di laboratorium 

biosafety level 3 di Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga. Sebagai 

indikator virus untuk virus influenza manusia musiman, kami menggunakan virus 

influenza A / Sydney / 5/1997 (H3N2) (selanjutnya, “Syd [H3N2]”) dan virus 

Pandemik A / East Java / D264 / 2015 (H1N1) 2009 (akhirat) , “D264 [H1N1]”), yang 

kami isolasi dari pasien dengan influenza seperti penyakit di Jawa Timur pada tahun 

2015 (data tidak dipublikasikan). 

 

HASIL 

Isolasi Virus Avian Influenza Beredar pada Unggas di Jawa Timur 

Tabel 1 merangkum isolasi virus flu burung dari unggas yang sakit atau mati 6 bulan 

sebelum dan pada saat yang sama dengan pengumpulan sampel dari pekerja pasar. 

Setengah bagian atas tabel menunjukkan hasil untuk sampel yang dikumpulkan di 

dalam dan di sekitar pasar selama Mei-September 2013 (musim kering). Lima belas 

diidentifikasi sebagai A (H5N1) Eurasia keturunan virus dan 1 sebagai A (H3N6) 

virus oleh RT-PCR, diikuti oleh sequencing. Virus garis keturunan Avian A (H5N1) 

tidak terdeteksi. Virus A (H5N1) diisolasi dari 0,10% unggas yang diamati. Setengah 

bagian bawah tabel menunjukkan hasil dari sampel yang dikumpulkan selama Januari 

– Februari 2014 (musim hujan) di lokasi pasar. Enam belas diidentifikasi sebagai A 

(H5N1) Eurasia silsilah virus, 6 sebagai virus garis keturunan Indonesia, dan 1 

sebagai A (H3N6) virus. Virus A (H5N1) diisolasi dari 0,19% unggas selama musim 

hujan 2014, atau sekitar 2 kali persentase selama musim kemarau 2013. 

 

Deteksi Virus Influenza dalam Sampel Swab Dari Pekerja Pasar Hidup-Unggas 

Karena dekat dan sering kontak dengan unggas positif A (H5N1), kami berhipotesis 

bahwa pekerja pasar mungkin terlibat dalam infeksi virus flu burung. Oleh karena itu 

kami memeriksa spesimen swab oropharyngeal dari pekerja untuk kehadiran genom 

virus oleh RT-PCR. Virus Avian A (H5N1) tidak terdeteksi pada spesimen swab yang 

dikumpulkan dari 101 pekerja pada Februari 2014. Virus musiman A (H3N2) 

terdeteksi pada 3 spesimen swab dan pandemi 2009 A (H1N1) virus di 1. 

 

 



Tabel 1. Influenza A Isolasi Virus Dari Unggas di Jawa Timur, Indonesia 

 

 
     Subtype/Lineage, by RT-PCR 

         

Poultry Population Observed Samples Collected HA-Positive Eggs Harvested  H5/Eur H5/Ind  H3 

         

May–Sep 2013a         

Ducks, no. 13 000 56 9 5 0 1 

        

Muscovy ducks, no. 400 22 6  5 0  0 

Chickens, no. 1800 42 10 3 0 0 

       

Turkeys, no. 300 2 2  2 0  0 

       

Subtotal, no. (%) 15 500 (100) 122 (0.787) 27 (0.174) 15 (0.097) 0 (0) 1 (0.006) 

         

Jan–Feb 2014b         

Ducks, no. 1800 13 7 3 1 1 

       

Muscovy ducks, no. 720 9 2  1 1  0 

       

Chickens, no. 9000 82 46 12 4 0 

       

Subtotal, no. (%) 11 520 (100) 104 (0.903) 55 (0.477)  16 (0.139) 6 (0.052)  

1 

(0.009) 

       

Overall, no. (%) 27 020 (100) 226 (0.836) 82 (0.303) 31 (0.115) 6 (0.022) 2 (0.007) 

         

 

Singkatan: Eur, garis keturunan Eurasia; HA, hemaglutinasi; Ind, garis keturunan Indonesia; RT-PCR, 

reaksi rantai polymerase terbalik-transkripsi. 

a. Sampel dikumpulkan dari unggas yang sakit atau mati di pasar unggas hidup, peternakan, dan 

halaman belakang di Jawa Timur. 

b. Sampel dikumpulkan dari unggas yang sakit atau mati di pasar unggas hidup di Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Distribusi titer inhibisi hemaglutinasi (HI) terhadap virus avian influenza tipe A di antara 

pekerja pasar unggas hidup. Sera yang dikumpulkan dari 101 pekerja pada Februari 2014 diperiksa 

oleh tes HI untuk aktivitas antibodi terhadap virus influenza A / kalkun / Jawa Timur / Av154 / 2013 

(H5N1) dari klade H5 2.3.2.1 Eurasia (Av154 [H5N1 Eur]), influenza A / chicken / East Java / Av240 / 

2014 (H5N1) virus H5 clade 2.1.3.3 Aliran bahasa Indonesia (Av240 (H5N1 Ind)), dan virus influenza 

A / duck / East Java / Av39 / 2013 (H3N6) (Av39 [H3N6] ). 

 

 

 



Prevalensi Antibodi Terhadap Virus Av154 (H5N1 Eur) Diantara Pekerja Pasar 

Untuk deteksi serologis infeksi, kami menundukkan sera yang dikumpulkan dari 

pekerja ke assay HI untuk mendeteksi antibodi terhadap 

Virus Av154 (H5N1 Eur). Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan Tabel 2, 84% 

dari 101 sampel serum positif ketika titer HI dari ≥32 (yaitu, 25) dinilai positif. Titer 

HI geometrik rata-rata adalah 84 (yaitu, 26,4), dan mediannya adalah 111 (yaitu, 

26,8). Tingkat deteksi adalah 62% menurut kriteria WHO (yaitu, titer HI dari ≥80) 

[14]. Spesifitas dari aktivitas antibodi diperiksa dengan tes HI tambahan, 

menggunakan Av240 (H5N1 Ind) dan Av39 (H3N6) sebagai virus avian influenza A. 

Untuk aktivitas antibodi terhadap Av240 (H5N1 Ind), 34% serum diuji positif, dan 

titer rata-rata geometrik adalah 16 (yaitu, 24). Antibodi terhadap Av39 (H3N6) tidak 

terdeteksi pada tingkat positif. Hasil ini menunjukkan bahwa assay HI memiliki 

spesifisitas tinggi untuk antibodi terhadap virus Av154 (H5N1 Eur). Sebagai populasi 

berisiko rendah, kami memeriksa sera yang diperoleh dari orang selain pekerja pasar: 

28 sampel serum dikumpulkan selama 2001–2011 dari orang dewasa sehat yang 

tinggal di Jepang, 50 sampel dikumpulkan pada November 2015 dari sukarelawan 

sehat di bank darah di Jawa Timur, dan 43 sampel dikumpulkan pada November 2013 

dari staf medis di sebuah rumah sakit di Jawa Timur. Gambar 2 membandingkan 

distribusi titer HI terhadap virus Av154 (H5N1 Eur) di antara 3 kelompok kontrol dan 

pekerja pasar. Sementara 20 sampel serum (40%) dari staf medis rumah sakit 

dinyatakan positif (Gambar 2C), tidak ada serum dari 2 kelompok lain yang memiliki 

antibodi pada tingkat positif (Gambar 2A dan 2B). Tak satu pun dari pasar atau 

petugas kesehatan sebelumnya telah berpartisipasi dalam studi vaksin H5. 

 

Adapun antibodi terhadap virus Syd musiman (H3N2), sekitar 80% dari semua 4 

kelompok yang diuji positif. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, korelasi antara 

titer HI terhadap virus Av154 (H5N1 Eur) dan yang melawan virus musiman Syd 

(H3N2) dan D264 (H1N1) dianalisis dengan plot yang tersebar, dan koefisien korelasi 

momen produk Pearson, r, dihitung. R adalah 0,0733 (95% interval kepercayaan [CI], 

−.1238 –.22650; P = .4659) untuk Av154 (H5N1 Eur) versus Syd (H3N2) dan 0,1649 

(95% CI, −.0315 – .3491; P = .0993) untuk Av154 (H5N1 Eur) versus D264 (H1N1). 

Korelasi ini tidak signifikan tingkat dalam tes signifikansi 95%, menunjukkan bahwa 

aktivitas antibodi terhadap Av154 (H5N1 Eur) virus tidak berasal dari reaktivitas 

silang dengan virus musiman manusia ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Seroconversion of Hemagglutination-Inhibition (HI) Titers Against Influenza A / Turki / Jawa 

Timur / Av154 / 2013 (H5N1) H5 Clade 2.3.2.1 Eurasia Lineage Virus (Av154 [H5N1 Eur]) Di antara 

Pekerja Pasar Unggas Hidup 

 

   Log2 HI Titer Against Av154(H5N1 Eur) Pa vs   Positive, No. (%)d   
            

Seroconversion,e 

 

Study Period, Subjects, Mean Ratio to Feb Feb 2014 Feb 2014      
Analysis Group No. (Median) ± SDa 

2014 Titer, All Titer, Pairb Titer, Allc  ≥32 ≥80 No. (%)  
               

Apr 2012               

All 63 4.9 (4.9) ± 1.17 0.35    <.0001 30 (48) 8 (13) . . .  
               

Paired with Feb 2014 25 4.8 (4.8) ± 1.25 0.32  .0028   11 (44) 2 (8) . . .  
               

Feb 2014               
               

All 101 6.4 (6.8) ± 1.76 1.00     85 (84) 63 (62) . . .  
             

Paired with Apr 2012 25 6.0 (6.5) ± 2.12 0.74     19 (76) 14 (56) 11 (44)  
               

Paired with Feb 2015 36 6.3 (6.5) ± 1.68 0.97     30 (83) 21 (58) . . .  
             

Paired with Mar 2016 58 6.2 (6.8) ± 1.39 0.98     47 (81) 36 (62) . . .  
               

Feb 2015               

All 100 5.3 (5.3) ± 1.34 0.46    <.0001 59 (59) 22 (22) . . .  
               

Paired with Feb 2014 36 5.3 (5.3) ± 1.44 0.48  .0002   22 (61) 9 (25) 1 (3)  
               

Mar 2016               
               

All 142 4.0 (4.1) ± 1.45 0.19    <.0001 37 (26) 12 (8) . . .  

Paired with Feb 2014 58 4.1 (4.3) ± 1.39 0.20  <.0001   15 (26) 5 (9) 3 (5)  
               

 

a. Untuk perhitungan, 4 ditugaskan ketika titer HI berada di bawah tingkat deteksi minimal 8. 

b. Dengan Wilcoxon menandatangani tes peringkat titer log2 HI. 

c. Dengan uji U Mann-Whitney dari titer log2 HI. 

d. Titer ≥32 dianggap positif dalam penelitian ini, sedangkan titer ≥80 dianggap positif oleh World 

Health Organization. 

e. Didefinisikan sebagai peningkatan titer ≥4 kali lipat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gambar 2. Distribusi titer inhibisi hemaglutinasi (HI) melawan virus influenza A / kalkun / Jawa Timur 

/ Av154 / 2013 (H5N1) Eurasia (Av154 [H5N1 Eur]) dan influenza musiman A / Sydney / 5/1997 

(H3N2) virus (Syd [H3N2]) dibandingkan di antara 4 kelompok: 3 kelompok kontrol dan 1 kelompok 

pekerja pasar. Sera dikumpulkan selama 2001–2011 dari 28 orang dewasa sehat yang tinggal di Jepang 

(A), pada November 2015 dari 50 sukarelawan sehat di bank darah di Jawa Timur (B), pada November 

2013 dari 43 staf medis rumah sakit di Jawa Timur ( C), dan pada bulan Februari 2014 dari 101 pekerja 

di pasar unggas hidup di Jawa Timur (D). 

 

Seroconversion of HI Titers Against Av154 (H5N1 Eur) Virus 

Selama 2012–2016 

Untuk menyelidiki serokonversi, kami mengukur titer sera HI yang dikumpulkan 

selama 2012–2016 dari pekerja pasar. Seperti ditunjukkan pada Tabel 2, titer HI rata-

rata terhadap Av154 (H5N1 Eur) pada bulan Februari 2014 adalah 2,9 kali lipat pada 

April 2012 (1,00 / 0,35), dan pada Februari 2015 dan Maret 2016, titer menurun 

menjadi 0,46 kali lipat (0,46 / 1,00) dan 0,19 kali lipat (0,19 / 1,00) pada bulan 

Februari 2014, masing-masing. Persentase pekerja dengan seroconversion 

(didefinisikan sebagai peningkatan titer ≥4 kali lipat), berdasarkan analisis sera yang 

dipasangkan, adalah 44% (11 dari 25) pada tahun 2014, 3% (1 dari 36) pada tahun 

2015, dan 4 % (3 dari 58) pada tahun 2016. Gambar 4 membandingkan kinetika titer 

HD dari Av154 (H5N1 Eur), Av240 (H5N1 Ind), manusia Syd musiman (H3N2), dan 

D264 (H1N1) virus antara 2012 dan 2016 Kinetika titer HI terhadap Av154 (H5N1 

Eur) sangat berbeda dari kinetika terhadap Syd (H3N2) dan D264 (H1N1); ada 

puncak yang jelas pada tahun 2014, meningkat sekitar 3 kali lipat dari tahun 2012 dan 

menurun menjadi 0,5 kali lipat pada tahun 2015 dan 0,2 kali lipat pada tahun 2016. 

Sebaliknya, tidak ada puncak signifikan yang diamati untuk virus influenza musiman. 

Pola kinetik titer HI terhadap Av240 (H5N1 Ind) virus agak mirip dengan yang 

melawan Av154 (H5N1 Eur), tetapi titer di puncak sekitar 0,20. Tabel 3 menunjukkan 

kinetika titer HI terhadap Av154 (H5N1 Eur) pada 13 pekerja yang berpartisipasi 

terus menerus antara 2012 dan 2016. Kinetika titer HI rata-rata untuk 13 pekerja ini 

mirip dengan semua peserta. Ada 6 serokonversi positif dari 2012 hingga 2014, dan 6 

serokonversi negatif (penurunan ≤25%) dari 2014 hingga 2016. Sebaliknya, kinetik 

titer HI terhadap virus Syd musiman (H3N2) datar, dan tidak ada seroconversions. 

Hasil yang diperoleh oleh tes HI ini mengungkapkan bahwa virus Av154 (H5N1 Eur) 

sebelumnya telah menginfeksi pekerja di pasar unggas hidup. Sejak avian A (H5N1) 

hemaglutinin clade 2.3.2.1 dari virus garis Eurasia baru diperkenalkan ke Indonesia 

pada akhir 2012, pekerja antibodi-positif mungkin telah terinfeksi virus selama 2013. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tidak ada korelasi antara inhibitor hemaglutinasi (HI) terhadap virus influenza A / turkey / 

Jawa Timur / Av154 / 2013 (H5N1) Eurasia (Av154 [H5N1 Eur]) dengan influenza musiman A / 

Sydney / 5/1997 ( H3N2) virus (Syd [H3N2]) dan virus pandemi influenza A / Jawa Timur / D264 / 

2015 (H1N1) (D264 [H1N1]). Sera dikumpulkan pada bulan Februari 2014 dari 101 pekerja di pasar 

unggas hidup di Jawa Timur. Korelasi titer HI terhadap virus Av154 (H5N1 Eur) (sumbu vertikal) 

dengan mereka terhadap Syd (H3N2) virus (A) dan D264 (H1N1) (B; sumbu horizontal) dianalisis. 

Koefisien korelasi momen produk Pearson, r, dihitung, dengan nilai 0,0733 (95% interval kepercayaan 

[CI], −.1238 –.22650; P = .4659) untuk Av154 (H5N1 Eur) vs Syd (H3N2) virus ( A) dan 0,1649 (95% 

CI, −.0315 – .3491; P = .0993) untuk Av154 (H5N1 Eur) vs D264 (H1N1). Korelasi ini tidak tingkat 

signifikan dalam uji signifikansi 95%, menunjukkan bahwa aktivitas antibodi terhadap virus Av154 

(H5N1 Eur) tidak berasal dari reaktivitas silang dengan virus musiman manusia ini. 

 

Surveilans klinis untuk penyakit pernapasan akut yang parah di antara pekerja 

pasar 

Dalam studi 2016, kami melakukan survei riwayat medis dengan memberikan 

kuesioner kepada 58 pekerja yang juga berpartisipasi dalam studi 2014. Tak satu pun 

dari peserta melaporkan riwayat penyakit pernapasan akut berat atau rawat inap untuk 

penyakit apa pun pada tahun 2013, meskipun 47 (81%) positif untuk antibodi 

terhadap Av154 (H5N1 Eur) virus, berdasarkan analisis 2014 sera oleh assay HI 

(Tabel 2). ). Tiga puluh dari 47 pekerja dengan hasil tes HI positif mengalami 

influenza seperti penyakit selama 2013. Gejala yang paling sering dilaporkan adalah 

batuk, rhinorrhea, dan demam, diikuti oleh sakit kepala dan diare. Lima dari 11 

pekerja dengan hasil tes HI negatif juga memiliki influenza seperti penyakit. Nilai P 

(dengan tes Fisher) untuk korelasi antara positif assay HI dan influenza seperti 

penyakit adalah 0,2621 dan tidak signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4. Kinetika titer inhibisi hemaglutinasi (HI) terhadap virus flu avian dan musiman manusia. 

Ada 406 sampel serum yang dievaluasi oleh tes HI; 63 dari April 2012, 101 berasal dari Februari 2014, 

100 berasal dari Februari 2015, dan 142 berasal dari Maret 2016 (Tabel 2). Di antara mereka, ada 13 

pekerja yang berpartisipasi terus menerus antara 2012 dan 2016 (Tabel 2). Titer HI rata-rata terhadap 

virus influenza A / kalkun / Jawa Timur / Av154 / 2013 (H5N1) Eurasia (Av154 [H5N1 Eur]), virus 

influenza A / ayam / Jawa Timur / Av240 / 2014 (H5N1) Indonesia (Av240 [ H5N1 Ind]), virus 

influenza A / Sydney / 5/1997 (H3N2) (Syd [H3N2]), dan virus pandemi influenza A / East Java / 

D264 / 2015 tahun 2009 (H1N1) (D264 [H1N1]) selama 2012–2016 diplot dengan kesalahan standar, 

dan kinetika dibandingkan. 

 

Tabel 3. Seroconversion Terhadap Influenza A / Turki / Jawa Timur / Av154 / 2013 

(H5N1) H5 Clade 2.3.2.1 Virus Eurasia Lineage (Av154 [H5N1 Eur]) di 13 Peserta 

Hadir di Semua Periode Studi 

 

 
       Log2 HI Titer, Mean±SE, Against         

                

    Av154(H5N1 Eur)       Syd(H3N2)     

            

Participant Apr 2012 Feb 2014 Feb 2015 Mar 2016 Apr 2012 Feb 2014  Feb 2015  

Mar 

2016 

                    

L01 5.7 ± 0.35 8.3 ± 0.10 7.1 ± 0.27 5.8 ± 0.20  3.8 ± 0.20 4.3 ± 0.25  4.2 ± 0.20  3.3 ± 0.81 

                  

L09 5.0 ± 0.35 8.3 ± 0.10 6.1 ± 0.27 3.5 ± 0.10  4.5 ± 0.51 5.5 ± 0.42 4.1 ± 0.07 4.0 ± 0.14 

                  

L25 5.3 ± 0.3 7.3 ± 0.1 3.4 ± 0.43 2.0 ± 0.1  5.1 ± 0.51 4.8 ± 0.67  4.1 ± 0.07  4.1 ± 0.36 

                  

L42 6.0 ± 0 2.0 ± 1.21 5.4 ± 0.19 4.3 ± 0.3  4.8 ± 0.81 5.0 ± 0 4.4 ± 0.2 4.4 ± 0.25 

                  

L43 4.5 ± 0.51 5.3 ± 0.91 3.0 ± 0.53 3.5 ± 0.1  5.6 ± 0 6.0 ± 0  5.4 ± 0.2  4.1 ± 1.28 

                  

L44 2.8 ± 0.51 6.0 ± 0.61 5.6 ± 0.35 4.3 ± 0.3  6.8 ± 0.2 7.0 ± 0 6.9 ± 0.14 6.3 ± 0.22 

                  

L46 6.2 ± 0.15 6.5 ± 0.71 7.0 ± 0.57 5.3 ± 0.3  5.1 ± 0.51 6.6 ± 0  5.9 ± 0.14  5.2 ± 0.25 

                  

L49 2.3 ± 0.71 3.3 ± 0.1 3.6 ± 0.35 2.8 ± 1.21  7.3 ± 0 9.0 ± 0 7.9 ± 0.14 7.2 ± 0.25 

                  

L67 6.6 ± 0 7.8 ± 0.61 7.0 ± 0.57 5.1 ± 0.1  8.0 ± 0 7.0 ± 0  6.9 ± 0.14  6.3 ± 0.3 

                  

L77 4.5 ± 0.51 6.8 ± 0.4 5.6 ± 0.03 4.1 ± 0.1  4.0 ± 1.01 4.1 ± 0.42 3.6 ± 0.51 3.1 ± 0.66 

                  

L78 6.0 ± 1.01 7.8 ± 0.4 7.4 ± 0.57 6.0 ± 0.61  6.1 ± 0.51 6.1 ± 0.59  5.8 ± 0.12  5.2 ± 0.25 

                  

L80 4.7 ± 0.66 7.5 ± 0.91 4.4 ± 0.75 3.5 ± 0.1  4.3 ± 0.71 5.5 ± 0.42 3.7 ± 0.38 3.1 ± 0.36 

                  

L83 4.4 ± 0.4 5.2 ± 0.4 5.1 ± 0.33 3.3 ± 0.1  3.8 ± 0.2 3.5 ± 0.42  3.6 ± 0.35  3.6 ± 1 

                    

 

Konversi ke seropositif (yaitu, ≥4 kali lipat [2 log2] meningkat dari April 2012 atau Februari 2014) 

dicetak tebal, dan konversi ke seronegatifitas (yaitu, penurunan ≤0.25 kali lipat dari Februari 2014 atau 

Februari 2015) dicetak miring . 

Singkatan: HI, penghambatan hemaglutinasi; SE, kesalahan standar; Syd (H3N2), influenza A / Sydney 

/ 5/1997 (H3N2) virus. 

 

 

 



DISKUSI 

Telah dilaporkan di tempat lain bahwa seroprevalensi antibodi terhadap virus avian 

influenza A (H5N1) di antara pekerja unggas adalah 0% -10% dengan tes 

microneutralisasi [15-24]. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serum yang 

dikumpulkan dari 84% dari 101 pekerja pada tahun 2014 di pasar unggas hidup di 

Jawa Timur dinyatakan positif terhadap virus Av154 (H5N1 Eur) oleh assay HI. 

Spesifitas tes HI terhadap virus Av (H5N1 Eur) ditunjukkan. Antibodi HI secara 

khusus menghambat virus Av154 (H5N1 Eur), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

1. Analisis korelasi mengungkapkan bahwa aktivitas antibodi terhadap virus Av154 

(H5N1 Eur) tidak berasal dari reaktivitas silang dengan manusia musiman A (H3N2) 

dan 2009 pandemi A ( H1N1) virus (Gambar 3). Pola distribusi titer HI dari kelompok 

kontrol risiko rendah juga mendukung spesifisitas (Gambar 2). Yang paling penting, 

rata-rata HI titer pada tahun 2014 lebih tinggi daripada tahun 2012, dan 

seroconversion diamati pada 44% dari pasangan yang dipasangkan antara 2012 dan 

2014 (Tabel 2). Atas dasar hasil ini, kami menyimpulkan bahwa aktivitas antibodi 

yang ditunjukkan oleh tes HI adalah spesifik untuk infeksi virus Av154 (H5N1 Eur) 

dan bahwa itu tidak berasal dari zat penghambat nonspesifik yang ada dalam serum. 

Dalam penelitian ini, kami mendefinisikan titer HI dari ≥32 sebagai positif, 

berdasarkan distribusi titer HI yang diperoleh untuk pekerja pasar (Gambar 1) dan 

kelompok kontrol (Gambar 2). Ketika titer HI dari ≥80 adalah, sesuai dengan 

rekomendasi WHO [14], dianggap positif, 62% serum yang dikumpulkan pada tahun 

2014 positif untuk antibodi terhadap virus Av154 (H5N1 Eur) (Tabel 2). Namun, 

kriteria WHO yang ketat terutama untuk diagnosis definitif infeksi A (H5N1) pada 

kasus yang dicurigai pada manusia. Kami berpikir bahwa cutoff rendah layak 

dipertimbangkan untuk infeksi tanpa gejala. Misalnya, deteksi antibodi terhadap virus 

Av154 (H5N1 Eur) di antara staf medis rumah sakit adalah 40% menurut kriteria 

kami, sementara itu 4% oleh kriteria WHO (Gambar 2). Frekuensi 40% tampaknya 

mungkin untuk staf medis, mengingat frekuensi dalam 2 kelompok kontrol lainnya 

adalah 0% oleh kedua kriteria. Kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan transmisi 

manusia ke manusia di dalam rumah sakit. Tingginya persentase positif virus 

influenza dalam penelitian kami mungkin disebabkan oleh (1) penggunaan virus 

sirkulasi lokal yang belum terdeteksi di Indonesia hingga Desember 2012 sebagai 

indikator [13] dan (2) pengumpulan sera ≤ 1 tahun setelah kemungkinan paparan 

pertama terhadap virus. 

 

Kami menunjukkan pada Tabel 2 peningkatan rata-rata HI titer terhadap Av154 

(H5N1 Eur) pada tahun 2014 dan seroconversion pada pasangan sera dari tahun 2012 

dan 2014. Ini menyajikan bukti kuat infeksi virus influenza antara 2012 dan 2014. 

Buchy dkk melaporkan bahwa A ( H5N1) titer antibodi dalam infeksi asimtomatik 

lebih rendah dan menurun ke tingkat di bawah ambang positif dalam 1 tahun [25]. 

Dalam penelitian ini, kami juga mengamati penurunan cepat titer HI; dari 13 pekerja 

yang berpartisipasi dalam semua 4 studi, 6 dikonversi menjadi seronegatifitas antara 

2014 dan 2016, sementara 6 dikonversi menjadi seropositif antara 2012 dan 2014. 

Kami mengusulkan bahwa konversi tidak hanya untuk seropositif tetapi juga untuk 



seronegatifitas harus dianggap sebagai bukti infeksi. Penting untuk mengetahui 

kinetika antibodi, dan cutoff rendah layak dipertimbangkan untuk interpretasi studi 

seroepidemiologic. 

Untuk memvalidasi hasil tes HI kami, kami telah menindaklanjuti dengan tes 

serologis microneutralisasi yang dikumpulkan dari pekerja pasar unggas. Hasil tes 

mikroneutralisasi kami juga menunjukkan prevalensi tinggi infeksi virus Av154 

(H5N1 Eur) unggas. Namun, korelasi Pearson menunjukkan korelasi yang signifikan 

(r = 0,4174; 95% CI, .2357 –5709; P <.0001) antara titer mikroneutralisasi terhadap 

virus Av154 (H5N1 Eur) dan yang melawan virus D264 musiman (H1N1), 

menunjukkan aktivitas netralisasi silang antibodi terhadap virus-virus ini. Sebaliknya, 

korelasi yang signifikan seperti itu tidak diamati antara titer HI yang terkait dengan 

virus ini, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Jadi, kita mulai berpikir bahwa 

assay HI mungkin lebih cocok untuk mendeteksi antibodi terhadap subtipe tertentu 

dari A unggas (H5N1) virus. Investigasi lebih lanjut ke dalam karakteristik antibodi 

terhadap virus A (H5N1 Eur) diperlukan. 

 

Karena influenza musiman A (H3N2) dan virus Pandemik A (H1N1) 2009 terdeteksi 

oleh RT-PCR dalam sampel kapas yang dikumpulkan pada tahun 2014 dari pekerja 

pasar, mungkin ada kesempatan untuk koinfeksi oleh virus flu burung dan unggas di 

pasar selama 2013–2014. Pemantauan untuk koinfeksi di pasar unggas hidup sangat 

penting. Studi kami memberikan sera bukti untuk prevalensi tinggi influenza A 

(H5N1) infeksi virus di antara pekerja pasar unggas hidup di Jawa Timur pada tahun 

2013. Sera dari 84% pekerja yang dinyatakan positif untuk aktivitas antibodi terhadap 

virus Av154 (H5N1 Eur). Kuesioner riwayat medis melaporkan tidak ada rawat inap 

untuk penyakit pernafasan akut yang parah selama 2013. Meskipun persentase yang 

signifikan dari para pekerja memiliki penyakit seperti influenza, itu tidak dapat 

dikaitkan dengan infeksi virus Av154 (H5N1 Eur). Oleh karena itu kami 

menyimpulkan bahwa virus Av154 (H5N1 Eur) tidak menyebabkan gejala klinis pada 

manusia, menunjukkan bahwa sifat virus avian influenza A (H5N1) yang sangat 

patogen tidak diwariskan ketika ditransmisikan ke manusia. 

 

Data pelengkap 

Materi tambahan tersedia di http://jid.oxfordjournals.org. Terdiri dari data yang 

disediakan oleh penulis untuk bermanfaat bagi pembaca, materi yang diposting tidak 

disalin ulang dan merupakan tanggung jawab penulis, sehingga pertanyaan atau 

komentar harus ditujukan kepada penulis. 
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