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Abstrak 

Meskipun vaksinasi unggas untuk mengendalikan virus flu burung yang sangat 

patogenik (HPAIV) H5N1 telah dipraktekkan selama dekade terakhir di beberapa 

negara, keefektifannya di bawah kondisi lapangan sebagian besar masih belum 

digolongkan. Vaksinasi HPAI yang efektif adalah penting dalam mencegah serangan, 

infeksi diam dan generasi varian antigenik H5N1 baru. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menilai tingkat dan durasi kekebalan vaksin yang diinduksikan pada 

lapisan komersial di Indonesia. Titer antibodi hemaglutinasi H5N1 (HI) diikuti pada 

burung individu dari enam belas kelompok, usia 18-68 minggu (wo). Studi ini 

mengungkapkan bahwa vaksinasi H5N1 memiliki hasil yang sangat bervariasi, 

termasuk kegagalan vaksinasi, dan sebagian besar tidak efektif dalam memberikan 

kekebalan protektif jangka panjang. Kawanan domba divaksinasi dengan tujuh vaksin 

yang berbeda, diadministrasikan pada berbagai waktu yang dapat dikelompokkan ke 

dalam tiga rezim: Dalam rezim A, kawanan ternak (n = 8) divaksinasi dua atau tiga 

kali sebelum 19 wo; dalam rezim B (n = 2), dua kali sebelum dan sesudah 19 wo; dan 

dalam rezim C (n = 6) tiga hingga empat kali sebelum dan dua hingga tiga kali setelah 

19 wo. Titer HI dalam burung C rezim secara signifikan lebih tinggi selama seluruh 

periode pengamatan dibandingkan dengan titer burung A atau B, yang juga berbeda 

secara signifikan satu sama lain. Titer HI burung individu di setiap kawanan berbeda 

secara signifikan dari unggas di kelompok lain, menunjukkan bahwa efektivitas 

vaksinasi lapangan sangat bervariasi dan terkait dengan peternakan. Titer HI yang 

protektif dari> 4log2, terdapat di sebagian besar kelompok pada 18 wo, kemudian 

menurun pada tingkat variabel dan hanya dua kawanan C yang memiliki titer HI pada 

suhu 68 wo. Tantangan laboratorium dengan HPAIV H5N1 burung dari kelompok A 

dan C mengkonfirmasikan bahwa kekebalan pelindung berbeda secara signifikan 

antara kelompok yang divaksinasi oleh kedua rezim ini. Studi ini mengungkapkan 

bahwa efektivitas vaksinasi H5N1 yang saat ini diterapkan dapat ditingkatkan dan 

langkah-langkah untuk mencapai hal ini dibahas. 

 

 

 



 

Pendahuluan 

Menyusul masuknya virus H5N1 flu burung yang sangat patogenik (HPAI) ke 

Indonesia pada tahun 2003, penyakit ini menyebar dengan cepat di sebagian besar 

negara di mana ia telah menjadi endemik [1]. Serta kerugian ekonomi karena 

kematian tinggi pada unggas, ada juga kematian manusia melalui kontak langsung 

dengan unggas yang terinfeksi [2, 3]. Sebagai akibat dari kegagalan strategi 

pemusnahan untuk mengontrol penyebaran penyakit, program vaksinasi halaman 

belakang dan unggas komersial terhadap H5N1 diperkenalkan di Indonesia pada 

tahun 2004 [1, 4, 5]. Sesuai dengan pedoman internasional yang ada, [4] vaksin 

heterogen H5N2 digunakan awalnya [6]; Namun, ini ditemukan suboptimal dan 

kemudian vaksin yang dikembangkan dari strain H5N1 lokal disetujui [7, 8]. 

Di Indonesia sejak 2003, sejumlah besar strain H5N1 telah diisolasi [9, 10]. Urutan 

protein utama haemagglutinin (HA) dan pengetikan antigenik menggunakan uji 

haemagglutination inhibition (HI) telah menunjukkan perbedaan antigenik antara 

strain yang muncul seiring waktu [8, 10, 11]. Strain H5N1 Indonesia awal sedikit 

berbeda dengan sekuensing dan dianggap berasal dari pengenalan tunggal H5N1 ke 

negara tersebut pada tahun 2003 [12, 13]. Semua isolat termasuk subclade 2.1.1, di 

mana strain A / ayam / Legok / 2003 H5N1 digunakan untuk produksi vaksin pada 

tahun 2005 [7, 8, 14, 15]. Pada 2008 varian antigenik telah muncul yang termasuk 

subkelompok 2.1.2 dan 2.1.3 di antaranya A / ayam / wj / Pwt-Wij / 2006 (Pwt) H5N1 

dikembangkan menjadi vaksin sejak vaksin berbasis A / ayam / Legok / 2003 

melakukan tidak melindungi terhadap tantangan Pwt [8]. Baru-baru ini, varian H5N1 

baru A / duck / Sukoharjo / BBVW- 1428-9 / 2012 (Skh) telah muncul yang termasuk 

dalam subkelas baru H5N1 2.3.2.1 [16]. 

Penelitian laboratorium telah menunjukkan bahwa vaksinasi dengan vaksin emulsi flu 

burung yang diinaktivasi (AI) memiliki beberapa efek yang menguntungkan termasuk 

pencegahan tanda-tanda klinis dan kematian, pengurangan jumlah unggas yang 

terinfeksi dan akibatnya berkurangnya reservoir virus di lingkungan [5, 6, 17, 18]. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil vaksinasi termasuk jenis dan kualitas vaksin, 

jadwal vaksinasi, dosis dan metode administrasi [19]. Yang penting tidak ada satu 

regu yang direkomendasikan untuk vaksinasi HPAI unggas komersial dalam situasi 

endemik [18, 20]. Imunitas yang diinduksi vaksin diukur dengan adanya antibodi 

haemagglutination inhibiting (HI) pada burung yang divaksinasi dan titer HI 

umumnya mencerminkan kemanjuran vaksin dan berkorelasi dengan perlindungan 

dari tantangan H5N1 yang mematikan [19]. Di Indonesia lebih dari dua puluh vaksin 

berbeda yang ditujukan untuk mengendalikan HPAIV H5N1 telah terdaftar dan 

mayoritas lapisan komersial divaksinasi [4]. Namun, seperti halnya di negara lain di 

mana HPAIV H5N1 endemik, efektivitas lapangan dari vaksinasi ini masih belum 

diketahui [5, 21]. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi melalui pengambilan sampel 

longitudinal, efektivitas vaksinasi H5N1 pada kelompok-kelompok lapisan komersial 

kecil dan menengah di Indonesia. Kawanan ini termasuk dalam klasifikasi “Sektor 3” 

produksi unggas [22] di mana burung disimpan di bawah kondisi biosekuriti dan 



peternakan yang bervariasi dan divaksinasi dengan vaksin AI yang berbeda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi HPAI memiliki hasil yang sangat bervariasi 

dan tidak memberikan kekebalan protektif yang cukup panjang pada mayoritas ternak. 

 

Bahan dan metode 

Pemilihan unggas komersial untuk pengawasan longitudinal 

Ini adalah studi longitudinal prospektif di mana burung individu dari enam belas 

lapisan lapisan komersial dari Sektor 3 di provinsi Jawa Barat (WJ) dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) berulang kali diambil sampelnya secara berkala setelah 

usia 18 minggu (wo). Protokol untuk seleksi pertanian telah dirinci di tempat lain 

[22]. Singkatnya, kunjungan awal dilakukan antara Mei dan Agustus 2012 untuk tiga 

puluh sembilan lapisan peternakan di provinsi WJ dan dua puluh satu peternakan 

lapisan di DIY dan data peternakan / kawanan diperoleh. Sektor 3 lapisan ditargetkan 

karena populasi yang cukup besar (dari total populasi lapisan 600 juta sekitar 100 juta 

lapisan berada di Sektor 3) (1), sebagian besar peternakan mempraktekkan vaksinasi 

H5N1 dan dimungkinkan untuk mendapatkan akses ke peternakan dan data ternak 

untuk melakukan penelitian. Sektor unggas komersial 1 dan 2 juga mempraktekkan 

vaksinasi H5N1, namun akses ke kedua Sektor dibatasi dan data kawanan sering 

diperlakukan sebagai rahasia. Peternakan di WJ dipilih oleh Kantor Veteriner Distrik 

setempat (melalui mana akses ke peternakan hanya mungkin) dan di DIY oleh salah 

satu penulis (MW), yang juga memfasilitasi pendaftaran peternakan unggas. Dari data 

yang diperoleh selama kunjungan awal, delapan lapisan peternakan di WJ dan 

delapan di DIY dipilih untuk penelitian berdasarkan kriteria berikut: (i) pemilik 

bersedia untuk berpartisipasi dalam studi sembilan bulan yang panjang dan 

memungkinkan pemberian individu burung-burung; dan (ii), tambak merupakan 

perwakilan dari Sektor sehubungan dengan ukuran pertanian, vaksin yang digunakan, 

jumlah vaksinasi dan praktik peternakan. Pengambilan sampel kawanan terseleksi 

terjadi antara Desember 2012 dan Mei 2014. 

 

Surveilans longitudinal dari kawanan yang dipilih 

Pada awal penelitian, 25 burung dipilih secara acak dari dalam kawanan yang 

ditempatkan di kandang dalam satu kandang, ditandai dan ditempatkan ke dalam 

kandang individu yang diposisikan secara seragam di seluruh area gudang. Pada 18 

wo dan kemudian ketika kawanan yang terdaftar adalah 28, 38, 48, 58 dan 68 wo, 

sampel darah dikumpulkan, ditempatkan di atas es dan diangkut segera ke 

laboratorium di Bogor atau Yogyakarta. Sekitar satu ml darah diambil oleh 

venipuncture dari vena brakialis sesuai dengan protokol Organisasi Pangan dan 

Pertanian (http://www.fao.org/ docrep / 005 / ac802e / ac802e0a.htm). Serum telah 

dihapus dan disimpan pada 4 ̊C jika pengujian harus diselesaikan dalam waktu 48 

jam, jika tidak sera disimpan pada -20 ̊C. 

 

Tes haemagglutination dan haemagglutination inhibition (HI) 

Haemagglutinating antigen (HA) disiapkan dan tes HI dilakukan sesuai dengan 

protokol yang dijelaskan oleh Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) [23] 



menggunakan 4 unit HA. Untuk meminimalkan variabilitas pengujian HI yang 

dilakukan di dua laboratorium, satu batch antigen HA digunakan untuk menguji 

semua serum. Antigen-antigen HA kembali dititrasi dan mereferensikan sera positif 

dari titer yang diketahui dan serum kontrol negatif dimasukkan ke dalam setiap pelat 

uji. Sera yang dikumpulkan dari kawanan WJ diuji antibodi terhadap antigen A / 

ayam / Jawa Barat / Subang-29/2007 (Sb29), Pwt dan A / ayam / Indonesia / BL / 

2003 (BL03) HA dan untuk kawanan domba DIY, serum diuji terhadap Sb29, Pwt 

dan Skh HA antigen (Tabel S1). 

 

Vaksin 

Tujuh vaksin AI komersial digunakan oleh peternakan untuk vaksinasi ternak yang 

berpartisipasi dalam studi longitudinal (Tabel S2). 

 

Infeksi eksperimental dari lapisan yang divaksinasi dengan H5N1 

Sebuah studi tantangan dilakukan pada akhir studi longitudinal di mana 22 burung 

dari kawanan Csa (Percobaan 1) dan 24 dari kawanan Spu (Percobaan 2), pada 70 wo, 

dipindahkan dari peternakan ke isolator tekanan negatif yang terletak di dalam 

fasilitas pengujian tingkat keamanan biosafety 3 dari Pusat Penelitian Ilmu 

Kedokteran Hewan Indonesia. Setiap burung diinokulasi secara oral dengan 105 dosis 

infektif telur H5N1 strain Sb29. Semua unggas berdarah oleh venipuncture dari vena 

brakialis (sekitar satu ml darah / burung) untuk pengumpulan sera sebelum dan juga 

pada 7 dan 14 hari pasca infeksi (dpi). Sapu kloaka juga dikumpulkan pada 3 dan 7 

dpi dan digunakan untuk isolasi virus. Burung diamati empat hingga lima kali sehari 

untuk tanda-tanda klinis dan ketidaknyamanan seperti buang air mata dan hidung, 

batuk, snicking dan dyspnoea, pembengkakan sinus, lesu, bulu mengacak-acak, 

pengurangan asupan makanan dan air, sianosis, tanda-tanda saraf dan diare [23]. 

Berdasarkan tanda-tanda klinis burung individu dinilai sebagai normal, sedikit sakit / 

agak depresi, sakit / depresi dan sakit parah [24]. Tujuannya adalah bahwa setelah 

diagnosis, ayam yang sakit parah segera di-eutanasia dengan suntikan natrium 

pentobarbital. Kelompok kontrol yang tidak divaksinasi Csa dan Spu burung tidak 

tersedia karena burung yang tidak divaksinasi merupakan faktor risiko yang 

signifikan untuk pemeliharaan infeksi H5N1 pada kawanan yang divaksinasi dan oleh 

karena itu tidak dapat disimpan di peternakan unggas komersial. Namun virus Sb29 

H5N1 yang digunakan untuk tantangan sebelumnya ditunjukkan untuk menginduksi 

100% mortalitas antara 3 dan 5 dpi pada lapisan komersial yang tidak divaksin yang 

ditempatkan di fasilitas percobaan tingkat keamanan biosafety yang sama [25]. 

 

Re-isolasi virus tantang 

Isolasi virus Sb29 H5N1 dari sampel swab individu dari burung yang terinfeksi secara 

eksperimental dilakukan sesuai dengan Manual OIE dari Tes Diagnostik dan Vaksin 

[23] dan seperti yang dijelaskan sebelumnya [25]. 

 

Persetujuan etika hewan 



Eksperimen tantangan telah disetujui oleh Komite Etika Eksperimen Hewan dari 

Lembaga Penelitian Indonesia untuk Ilmu Kedokteran Hewan, nomor persetujuan BB 

/ V / A / 01/2013. Protokol eksperimental yang disetujui dilakukan sesuai dengan 

prosedur standar yang dijelaskan dalam Manual OIE dari Tes Diagnostik dan Vaksin 

[23] dan menetapkan bahwa ayam dapat mati setelah tantangan H5N1 dan hewan-

hewan akan di-eutanasia jika gejala klinis yang berat [24] diamati. oleh ahli patologi 

dokter hewan yang mengkhususkan diri dalam penyakit unggas. 

 

Analisis statistik 

Tiga jenis analisis statistik dilakukan: (i) Analisis pengukuran berulang varians 

digunakan untuk membandingkan titer antibodi HI pada lapisan yang divaksinasi dari 

studi longitudinal. Untuk burung analisis yang mengambil bagian dalam studi 

longitudinal dikelompokkan oleh tambak dan titer HI diplot untuk burung individu 

sebagai fungsi dari minggu usia. Waktu kejadian vaksinasi HPAI untuk setiap 

peternakan kemudian ditumpangkan pada setiap plot sebagai garis vertikal. Tiga 

kelompok berbeda dari rejimen vaksinasi / peternakan / ternak terbukti: rezim A, 

mereka divaksinasi dua sampai tiga kali sebelum usia 19 minggu; rejimen B, mereka 

divaksinasi dua kali sebelum usia 19 minggu dengan vaksinasi lanjutan pada sekitar 

40 minggu dan rezim C, peternakan yang tidak memiliki dua kategori di atas. Analisis 

pengukuran varians berulang dilakukan dan titer HI antara dan dalam kelompok A, B, 

dan C dibandingkan menggunakan paket "nlme" [26] dan "multcomp" [27] dalam R 

(Tim Inti Pengembangan R, 2015). Singkatnya, peternakan rezim A (n = 8), B (n = 2) 

dan C (n = 6) dipilih secara bergiliran dan analisis dilakukan untuk menguji hipotesis 

nol bahwa titer burung Sb29 HI individu tidak bervariasi di seluruh peternakan dalam 

sebuah kelompok rezim. Uji spherisitas Mauchly pada masing-masing tiga set data 

adalah signifikan yang menunjukkan bahwa varians dari perbedaan pada titer Sb29 HI 

pada usia yang berbeda tidak sama. Untuk mengatasi pelanggaran ini salah satu 

asumsi dari analisis pengukuran varians berulang, model multilevel dikembangkan 

untuk setiap kelompok rezim dengan titer Sb29 HI sebagai hasil, pertanian dan usia 

sebagai variabel penjelas dan individu burung sebagai efek acak. Dalam model 

multilevel, asumsi sphericity santai dengan menentukan matriks kovariat yang tidak 

terstruktur. Sebuah model multilevel kemudian dikembangkan menggunakan rincian 

uji dari semua burung dari semua enam belas peternakan, dengan struktur yang 

identik dengan model yang dijelaskan di atas. Sebuah kontras posteriori dilakukan 

untuk menguji hipotesis bahwa: (i) Titer Sb29 HI dari burung-burung dari reaktor 

Sebuah tambak berbeda dari burung-burung dari rejim-rejim B dan C, dan (ii) Titer 

Sb29 HI dari burung-burung dari peternakan rezim B berbeda dari burung-burung dari 

peternakan rezim C. (ii) Uji-t Student digunakan untuk membandingkan hasil yang 

diperoleh dalam studi tantangan dengan interval keyakinan (CI) untuk selisih yang 

ditetapkan pada 95%. Perbandingannya adalah: (i) Titer Sb29 HI individu pada saat 

tantangan (hari 0) dalam bertahan hidup dibandingkan burung yang mati; (ii) Titer HI 

pada 0 hari pada burung Spu versus Spu yang selamat yang mati; (iii) Titer HI dalam 

burung Csa yang selamat pada hari ke-0 vs hari ke-14, dan (iv) waktu kematian rata-

rata (hari) antara burung Csa dan Spu. (iii) Uji eksak Fisher digunakan untuk 



membandingkan proporsi burung yang terinfeksi dan unggas mati untuk kelompok 

Csa dan Spu. Nilai p  0,05 dianggap signifikan secara statistik. 

Hasil 

Keterkaitan antigen HA digunakan untuk mengukur kekebalan AI 

Karena lapisan ternak dalam penelitian ini divaksinasi dengan berbagai vaksin, empat 

strain H5N1, BL03, Pwt, Sb29 dan Skh, yang diisolasi di Indonesia antara 2004 dan 

2013 digunakan sebagai antigen HA. Titer HI homolog untuk Sb29 adalah 5log2 dan 

untuk BL03, Pwt dan Skh antigens 7log2 (dalam kisaran terdeteksi untuk strain H5N1 

lain [7]), tetapi titer HI heterolog mereka berbeda dengan semua antigen HA lainnya, 

menunjukkan perbedaan antigenik yang besar antara strain (S1). Meja). 

 

Profil penelitian peternakan dan vaksinasi kawanan 

Delapan peternakan lapisan komersial di provinsi WJ dan delapan di provinsi DIY 

mengambil bagian dalam studi longitudinal. Data peternakan, vaksin yang digunakan 

dan jadwal vaksinasi ditunjukkan pada Tabel 1. Dari tujuh vaksin yang berbeda, 

Medivac adalah yang paling sering digunakan (7/16 peternakan). 

 
 
Tabel 1. Profil lapisan peternakan yang berpartisipasi dalam studi pengamatan longitudinal.   

Provincea Farm/ flockb  District Total birds  Flock age at vaccination (weeks) Vaccine usedc 

    (no of sheds)   (age at vaccination in weeks) 
        

WJ Cwi  Cianjur 150,000 (50) 4, 12, 22, 44 Vaksimune AI 
         

 Csa  Cianjur 97,000 (66) 1, 4, 13, 17, 35, 46 Medivac AI 
         

 Cha  Cianjur 80,000 (18) 1, 5, 17 Caprivac AI-K 
        

 Cci  Cianjur 100,000 (43) 1, 6, 19, 28, 45 Medivac [1, 6, 9] & Caprivac [28, 45] 
         

 Ckr  Cianjur 55,000 (24) 1, 5, 9, 19, 29 Caprivac AI-K 
         

 Spu  Sukabumi 12,000 (8) 5, 10, 17 Medivac AI 
         

 Sta  Sukabumi 15,000 (25) 6, 16, 47 Medivac AI 
         

 Ssc  Sukabumi 80,000 (24) 3, 12, 19, 28, 48 BioTek H5N2 [3,12,19] & BirdCLOSE [28, 48] 
         

DIY SL.1  Sleman 27,000 (13) 1, 11, 18 ProTek AI 
         

 SL.2  Sleman 30,000 (10) 4, 8, 17 Vaksimun AI 
        

 SL.3  Sleman 100,000 (38)  4, 9, 18 Gallimune™ 

 SL.4  Sleman 80,000 (30) 4, 14 Medivac AI 
         

 SL.6  Sleman 30,000 (16) 6, 14, 40 Medivac AI 
         

 SL.7  Sleman 20,000 (15) 1, 5, 18 Medivac AI 
         

 KP.1  Kulon Progo 32,000 (21) 4, 17 Caprivac AI-K 
         

 GK.1  Gunung Kidul 50,000 (30) 5, 13, 26, 40 ProTek AI 
          

a. Provinsi Jawa Barat (WJ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

b. Penunjukan pertanian digunakan untuk menjaga anonimitas peternakan, yang berasal dari singkatan untuk kabupaten di mana 

peternakan itu berada dan nama peternakan. 

c. Penunjukan pabrik. Vaksin inaktif yang konvensional. 

 

 

Vaksin didasarkan pada strain benih baik dari subtipe H5N1, H5N2 atau H5N9. 

Meskipun ternak divaksinasi antara dua dan enam kali, jadwal vaksinasi berbeda di 

semua peternakan (Tabel 1). Semua ternak divaksinasi sebelum 19 wo (diambil 

sebagai "titik-of-lay") baik dua, tiga atau empat kali dan 8/16 ternak juga divaksinasi 

ulang selama periode petelur. Rezim vaksinasi yang paling sering digunakan adalah 

tiga kali sebelum 19 wo. Rezim ini diterapkan pada enam peternakan menggunakan 

lima vaksin yang berbeda. 

 



 

Titer antibodi dalam lapisan yang divaksinasi ditentukan menggunakan antigen 

Sb29 HA 

Sebuah plot garis yang menunjukkan titer Sb29 HI untuk burung-burung individu, 

dikelompokkan oleh pertanian / kawanan / rezim, sebagai fungsi usia, ditunjukkan 

pada Gambar 1. Tiga kelompok rezim yang berbeda terbukti. Kawanan dalam rezim 

A divaksinasi dua atau tiga kali sebelum 19 wo. Mereka yang berada di grup B rezim 

divaksinasi dua kali sebelum 19 wo, dengan vaksinasi lanjutan pada 40 atau 47 wo. 

Mereka dalam kelompok C kelompok divaksinasi dua, tiga atau empat kali sebelum 

19 wo dengan dua atau tiga vaksinasi lanjutan antara 19 dan 48 wo. Pada burung di 

Ssc dan SL.1 peternakan, meskipun mereka telah divaksinasi dua dan tiga kali, tidak 

ada antibodi HI yang terdeteksi pada 18 wo (Gambar 1). Kawanan Ssc divaksinasi 

ulang, sedangkan peternakan SL.1 tidak melakukan vaksinasi dan kawanan tetap 

negatif antibodi HI. Dengan pengecualian SL.4, ada penurunan titer antibodi HI 

setelah 18 wo di semua kawanan A. 

Setelah disesuaikan untuk efek pertanian, minggu pengambilan sampel dan efek 

tingkat burung individu, 

Titer Sb29 HI untuk rejimen Kawanan A secara signifikan lebih rendah (p <0,01) 

dibandingkan dengan titer dalam kelompok B dan C (uji statistik z -4,034; p <0,01). 

Rezim B flocks titer lebih rendah daripada pada kelompok C (statistik uji 1.949; p = 

0,05). Pengecualian kawanan SL.1 (non-responder) dalam perbandingan ini tidak 

mengubah kesimpulan ini. Titer Sb29 HI untuk kawanan dalam rezim A (F7,193 = 

107,191; p <0,01), rezim B (F1,48 = 164,49; p <0,01) dan kelompok reaktor C 

(F5,144 = 162,68; p <0,01) secara signifikan berbeda menunjukkan bahwa vaksinasi 

yang diperoleh untuk ternak dalam setiap kelompok rezim adalah variabel. 

Di sebagian besar kelompok yang menanggapi vaksinasi (10/15) semua burung 

memiliki titer Sb29 HI yang sama melalui periode pengamatan (Gambar 1), dengan 

koefisien variasi (yang menggambarkan tingkat variabilitas dalam setiap kawanan) 

antara 10 dan 34. Dalam lima kelompok (Cwi, Ssc, SL.4, SL.6 dan SL.7) Titer Sb29 

HI burung individu berbeda pada dua sampai empat titik waktu dengan koefisien 

variasi antara 36 dan 71 (Tabel S3). Dalam SL.4 kawanan 16/25 burung memiliki titer 

Sb29 HI yang tidak berubah secara signifikan selama periode tindak lanjut, tetapi 

dalam sembilan titer burung Sb29 HI lebih tinggi pada 38 wo (2–3 log2) 

dibandingkan dengan titer pada 28 wo. 

 

Tingkat dan durasi titer antibodi pelindung pada lapisan yang divaksinasi 

Persentase burung dengan titer Sb29 HI dari 4log2 yang dianggap protektif [28], 

ditunjukkan pada Gambar 2. Pada 18 wo, di sebagian besar kelompok (12/16) 60% - 

100% burung memiliki titer Sb29 HI di atas 4log2 tetapi dalam empat kelompok titer 

HI berada di bawah tingkat protektif 4log2 meskipun ada dua atau tiga vaksinasi. 

Durasi kekebalan protektif bervariasi dan, pada tingkat tertentu, terkait dengan rezim 

vaksinasi. Dari 18 wo dan sampai 68 wo jumlah burung yang dilindungi menurun di 

sebagian besar kelompok dan hanya dua kelompok, Cci dan GK.1, dalam rezim C 

tetap terlindungi sampai 68 wo (Gambar 2). Dua kawanan lainnya (Ckr dan Sta) 

dalam rejim C dan B, dilindungi hingga masing-masing 58 dan 48 wo. Sebagai 

perbandingan, dalam rezim A, 4/8 kawanan dilindungi pada 38 wo, 2/8 hanya pada 18 

wo dan 2/8 di mana tidak dilindungi setiap saat. Durasi keseluruhan secara 

keseluruhan dan penurunan tiba-tiba titer HI yang bersifat melindungi tidak terkait 

dengan vaksin yang digunakan, atau waktu vaksinasi, sebagaimana dapat disimpulkan 

dari perbandingan SL.3, SL.7 dan Spu flocks. Vaksinasi ulang selama periode petelur 



itu berkhasiat ketika dilakukan di hadapan tingkat antibodi rendah (Sta, SL.6 dan Cwi 

flocks) dan dalam beberapa kasus juga ketika kawanan ternak sepenuhnya kebal (Cci, 

Ckr dan GK.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Haemagglutination inhibition (HI) titer terhadap antigen haemagglutinating antigen Sb29 

H5N1 pada burung yang divaksinasi. Titer pada burung individu ditentukan pada usia 18, 28, 38, 48, 

58 dan 68 minggu dan dikelompokkan berdasarkan kawanan / peternakan (n = 25 per tambak) dan 

rejim vaksinasi. Rezim A ± (biru) burung divaksinasi dua (SL.4 dan KP.1) atau tiga kali (SL.1, SL.2, 

SL.3, SL.7, Cha dan Spu) sebelum usia 18 minggu; Rezim B (hijau) Ðbirds divaksinasi dua kali 

sebelum usia 18 minggu, dengan vaksinasi tindak lanjut pada 47 atau 40 minggu (Sta dan SL.6); rejim 

C (merah) ± burung divaksinasi dua, tiga atau empat kali sebelum usia 18 minggu, dengan dua atau 



tiga vaksinasi lanjutan antara usia 19 dan 48 minggu. Waktu kejadian vaksinasi flu burung yang sangat 

patogenik untuk setiap peternakan ditampilkan sebagai garis vertikal putus-putus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proporsi burung yang divaksinasi dengan titer inhibisi haemaglutinasi pelindung (HI) 4log2. 

Titer HI dalam sera burung individu yang divaksinasi ditentukan terhadap antigen antigen hemoglobin 

pada Sb29, Pwt, Skh dan BL03 H5N1 pada usia 18, 28, 38, 48, 58 dan 68 minggu dan dikelompokkan 

berdasarkan kawanan / peternakan (n = 25 per tambak) dan vaksinasi rezim A (biru), B (hijau) dan C 

(merah muda) seperti yang dijelaskan pada Gambar 1. Waktu vaksinasi flu burung yang sangat 

patogenik untuk setiap peternakan ditampilkan sebagai garis vertikal putus-putus. Persen unggas yang 

terinfeksi disajikan sebagai proporsi pada skala 0 ± 1.0 (= 0 ± 100%). 

 

 

 



 

Titer antibodi pelindung di lapisan yang divaksinasi ditentukan oleh antigen HA 

tambahan 

Selain titer Sb29 HI, titer antibodi pelindung ditentukan dengan menggunakan antigen 

Pwt dan BL03 dan Pwt dan Skh HA pada WJ dan kawanan domba DIY, masing-

masing (Gambar 2). Persentase burung yang dilindungi diperoleh oleh tiga antigen 

HA yang berbeda adalah serupa pada mayoritas kawanan ternak (11/16), 

menunjukkan bahwa Sb29 adalah antigen HA yang efektif untuk mendeteksi 

kekebalan vaksinasi, terlepas dari vaksin yang digunakan. Dalam lima galur (Ssc, 

KP.1, Cha, Cwi dan SL.4) titer yang diperoleh oleh tiga antigen HA berbeda. Dalam 

Ssc kawanan antibodi HI BL03 adalah yang tertinggi, seperti yang diharapkan, karena 

mereka meningkat setelah vaksinasi primer dan sekunder dengan vaksin BirdCLOSE 

berdasarkan pada strain H5N1 homolog ke BL03. Di KP.1 kawanan Titer SKH HI 

tetap tinggi setelah 48 wo sedangkan Titer Sb29 dan Pwt menurun, mungkin karena 

vaksinasi atau tantangan lapangan dengan strain terkait Skh sebelum 18 wo. Dalam 

Cha dan Cwi flks titrasi HI untuk Sb29, Pwt dan Skh tidak konsisten atau 

kontradiktif. Sebagai contoh pada kawanan Cwi, Sb29 dan BL03 titer meningkat 

setelah vaksinasi pada 42 wo tetapi tidak mengikuti vaksinasi pada 22 wo, sedangkan 

titer Pwt tetap tinggi selama periode tindak lanjut. Dalam SL.4 flock Sb29, Pwt dan 

Skh HI titer adalah sama hanya pada burung pohon, sedangkan pada Titer Pwt dan 

Skh lainnya, khususnya, adalah variabel dan tidak konsisten (hasil untuk enam burung 

ditunjukkan pada Gambar S1). 

 

Perlindungan kekebalan dalam lapisan yang divaksinasi setelah tantangan H5N1 

yang mematikan 

Burung-burung dari Spu (rezim A) dan Csa (rejim C) telah divaksinasi tiga dan enam 

kali, ditantang pada 70 wo dengan strain Sb29 H5N1 untuk menentukan apakah 

burung-burung dari kelompok-kelompok ini berbeda dalam hal kerentanan terhadap 

tantangan H5N1 virulen (Tabel S4), seperti diprediksi oleh titer HI mereka (Gambar 

2). Setelah tantangan 75% dan 50% burung Spu dan Csa mati antara hari 5 dan 10 

setelah tantangan (waktu kematian rata-rata 7,5 hari pada kedua kelompok), tetapi 

perbedaan tingkat mortalitas tidak signifikan secara statistik. Tanda-tanda klinis 

depresi dan gangguan pernapasan terlihat pada beberapa burung, tetapi hanya setelah 

6 dpi dan dinilai sebagai ringan atau sedang. Tanda-tanda klinis yang diamati, 

bagaimanapun, bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan jika burung 

bertahan hidup atau mati, dan semua kematian mendadak. Jumlah burung yang 

terinfeksi, 92% dan 55% pada kelompok Spu dan Csa, masing-masing, secara 

signifikan berbeda (p <0,05). Mayoritas burung Spu dan Csa yang selamat infeksi, 5/6 

dan 10/11 masing-masing, pada saat infeksi Sb29 Hi titer dari 4log2 dan mayoritas 

dari mereka yang meninggal, 17/18 dan 10/11 masing-masing , Titer HI dari 3 log2. 

Geometric mean Sb29 titre HI dalam burung Spu dan Csa yang selamat adalah 3,8 

dan 4,3 log2 dan secara statistik signifikan berbeda dari titer geometrik mean Sb29 HI 

pada burung yang mati, 2,7 dan 2,7 log2, masing-masing (p <0,001). 

 

Diskusi 

Tujuh vaksin AI komersial yang berbeda digunakan untuk vaksinasi enam belas 

kelompok tetapi tidak ada yang konsisten efektif. Sebagian besar vaksin adalah 

subtipe H5N1, berdasarkan pada A / ayam / Legok / 2003, A / ayam / Jawa Barat / 

30/2007 atau A / ayam / Jawa Barat / Pwt-Wij / 2006 (Pwt), jenis HPAIV yang milik 

clades, 2.1.1 dan 2.1.3.2 dan berbeda antigenically [10]. Namun itu tidak berusaha 



untuk mengkonfirmasi identitas strain di salah satu vaksin, misalnya dengan 

sekuensing [8]. Sejak diperkenalkannya vaksinasi, lebih dari dua puluh vaksin telah 

terdaftar untuk digunakan di Indonesia [1, 8]. Pada tahun 2011, Kementerian 

Pertanian menerapkan peraturan yang mewajibkan vaksin H5N1 HPAI menggunakan 

strain benih berdasarkan varian H5N1 lokal. Peraturan ini mengizinkan penjualan stok 

vaksin impor yang ada, dan ini menjelaskan mengapa beberapa peternakan dalam 

penelitian kami menggunakan vaksin berbasis H5N2 dan H5N9. Kapasitas proteksi 

vaksin yang berasal dari H5N2, H5N9, A / ayam / Legok / 2003 dan A / ayam / Jawa 

Barat / Pwt-Wij / 2006 (Pwt) strain telah ditetapkan dalam percobaan laboratorium [8, 

24] namun banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas vaksin [18, 29] termasuk 

aplikasi di tingkat petani, sulit untuk dikendalikan di Indonesia [1]. 

 

Waktu vaksinasi kawanan berbeda di semua peternakan, tetapi tiga rezim vaksinasi / 

jadwal jelas: rezim A, di mana ternak divaksinasi baik dua atau tiga kali sebelum 

awitan awam pada 19 wo, adalah yang paling sering dilakukan; rejimen B, di mana 

ternak divaksinasi dua kali sebelum 19 wo dengan vaksinasi lanjutan pada 40 atau 47 

wo dan rejimen C di mana ternak divaksinasi dua, tiga atau empat kali sebelum 19 wo 

dengan dua atau tiga vaksinasi lanjutan antara 20 dan 48 wo. Tidak ada satu pun 

rejimen yang direkomendasikan untuk vaksinasi HPAI unggas komersial dalam 

situasi endemik [18, 20]. Dua vaksinasi sebelum dan satu selama berbaring, mirip 

dengan rezim B, telah diusulkan untuk mengendalikan flu burung patogen rendah 

[30]. Rezim ini juga telah dianjurkan untuk digunakan dalam vaksinasi untuk HPAI 

[1, 31]. Rekomendasi pabrikan untuk vaksin Caprivac mirip dengan rezim B 

sedangkan rekomendasi untuk vaksin Medivac mirip dengan rejim A atau C. 

Meskipun 9/16 flocks menggunakan vaksin Caprivac dan Medivac, hanya dalam satu 

kawanan yang direkomendasikan mengikuti protokol vaksinasi Medivac. 

 

Efektivitas lapangan vaksinasi, sebagaimana ditentukan oleh kehadiran dan titer 

antibodi Sb29 HI, berbeda dalam semua kelompok dan hasil vaksinasi sulit diprediksi, 

kecuali secara umum. Dalam dua kelompok, tidak ada antibodi HI yang terdeteksi 

meskipun burung-burung layer menerima dua atau tiga vaksinasi sebelum 19 wo, 

sehingga menunjukkan masalah administrasi vaksin yang tidak terdeteksi di 

peternakan ini. Antibodi maternal tampaknya tidak memainkan peran utama dalam 

pengembangan kekebalan vaksinasi karena semua kawanan divaksinasi pada, atau 

setelah 3 wo (dan sekali atau dua kali sesudahnya) pada saat antibodi maternal AIV 

diperkirakan berada pada level rendah [25 ] dan tidak mengganggu vaksinasi [32]. 

Respon antibodi terdeteksi pada mayoritas kawanan yang divaksinasi dan secara 

keseluruhan tingkat antibodi Sb29 HI berkorelasi dengan jumlah vaksinasi: Pada 

kelompok yang divaksinasi dengan rejimen C, Titer HI secara signifikan lebih tinggi 

melalui periode pengamatan dibandingkan dengan titer HI pada kelompok yang 

divaksinasi dengan rezim A dan B. Demikian pula, titer HI dalam kelompok yang 

divaksinasi dengan rejimen B lebih tinggi daripada pada mereka yang divaksinasi 

dengan rejim A. Dengan demikian, sistem vaksinasi H5N1 yang paling sering 

dilakukan di Indonesia, rezim A, menginduksi tingkat terendah kekebalan vaksinasi. 

Yang penting titer HI burung individu di setiap kawanan berbeda secara signifikan 

dari unggas di kawanan lainnya yang divaksinasi dengan rezim yang sama, 

menunjukkan bahwa efektivitas vaksinasi lapangan sangat bervariasi dan terkait 

dengan peternakan. Sebuah survei cross-sectional acak dari sektor layer 3 peternakan 

di provinsi Jawa Timur dan Tengah, yang dilakukan setelah penelitian ini, 

menegaskan bahwa rezim A (dua sampai tiga vaksinasi sebelum berbaring) adalah 



rezim vaksinasi yang paling umum dilakukan di Sektor 3 lapisan (SH Irianingsih, 

komunikasi pribadi). 

 

Karakteristik penting dari program vaksinasi H5N1 yang efektif adalah jumlah 

burung yang dilindungi dari tantangan mematikan, yaitu "tingkat kekebalan kawanan" 

[7, 33]. Perkiraan saat ini adalah bahwa di mana 60% burung memiliki titer HI dari 

4log2 penyebaran virus tantangan H5N1 dikurangi atau dicegah [33, 34]. Mayoritas 

ternak yang divaksinasi dalam penelitian kami (12/16) memiliki titer HI dari  4log2 

pada 18 wo dan dengan demikian dilindungi. Namun, setelah itu, kekebalan protektif 

menurun pada tingkat variabel dan dikaitkan dengan, pada tingkat tertentu, jumlah 

vaksinasi yang diberikan. Rezim Kawanan ternak dilindungi antara 18 dan 38 wo, 

sedangkan mereka yang divaksinasi dengan rezim C dilindungi hingga 58 wo. Hanya 

dua kawanan, divaksinasi dengan rezim C yang sepenuhnya dilindungi hingga 68 wo. 

Lapisan sektor 3, termasuk kelompok dalam penelitian, umumnya disimpan hingga 

antara 80 dan 100 wo [1, 22] dan karena itu mayoritas tidak dilindungi terhadap 

tantangan H5N1 selama periode produksi. 

Hanya ada beberapa penelitian di mana durasi antibodi HI setelah vaksinasi AI telah 

ditentukan. Vaksinasi laboratorium ayam komersial oleh satu administrasi vaksin 

H5N1 eksperimental yang diinduksi titer antibodi HI yang tinggi (sekitar 8log2) yang 

bertahan hingga 12 minggu [35], sementara dalam penelitian lain vaksinasi tunggal 

dari lapisan rentang bebas dengan vaksin H5N2 diinduksi proteksi. kekebalan yang 

berlangsung selama lebih dari satu tahun [36]. Dalam studi dengan ayam SPF, dosis 

tunggal dari virus H5N1 yang diinaktivasi tidak aktif yang bertahan hingga 138 

minggu [37] tetapi pada perbandingan infeksi dengan virus AI hidup yang rendah 

patogenik yang diinduksi antibodi HI yang berlangsung 22 minggu [38]. Alasan untuk 

durasi pendek dan penurunan tajam antibodi HI pada kawanan yang disurvei saat ini 

bersifat spekulatif, tetapi dapat disebabkan oleh massa antigen yang tidak mencukupi 

pada inokulum [19]. Dosis vaksinasi yang dianjurkan untuk vaksin Indonesia 

bervariasi antara 0,3 ml dan 0,5 ml per unggas, disuntikkan baik secara subkutan atau 

intramuskular, mudah disesuaikan dengan variasi volume yang diberikan mengingat 

sejumlah besar burung divaksinasi pada satu waktu. 

Vaksinasi ulang selama periode petelur penting untuk mempertahankan tingkat 

kekebalan pelindung kawanan, tetapi itu tidak selalu efektif meskipun 'vaksin 

mengambil' dan respon anamnestic dalam urutan 3log2 [39] diharapkan. Dalam 

delapan kelompok yang divaksinasi total 14 kali, peningkatan titer HI hanya terjadi 

setelah enam vaksinasi ulang, sedangkan pada yang lain, mereka menurun atau tetap 

pada tingkat yang sama. Pasca pemantauan serologi vaksinasi tidak secara rutin 

dilakukan pada unggas Sektor 3 di Indonesia dan banyak peternakan unggas hanya 

bergantung pada rekomendasi produsen vaksin untuk mencapai perlindungan H5N1 

tingkat kawanan.  

 

Antigen Sb29 HA, antigen yang direkomendasikan secara nasional untuk mengukur 

kekebalan AI selama masa studi, berbeda secara antigen dari BL03, Pwt dan Skh. 

Meskipun demikian, antigen Sb29 cukup menyeberang kekebalan reaktif dan diukur 

secara akurat pada mayoritas kawanan yang divaksinasi, termasuk yang divaksinasi 

dengan vaksin berbasis H5N2 dan H5N9. Dalam sebelas unggas yang divaksinasi 

dengan lima vaksin H5 yang berbeda ada perjanjian yang hampir lengkap antara titer 

antibodi HI, terlepas dari antigen HA yang digunakan. Penelitian telah menunjukkan 

bahwa strain H5N1 yang secara genetis mirip mungkin berbeda antigenik [10,40] dan 

homologi antigenik lengkap antara imunisasi atau strain yang menginfeksi dan 



mendeteksi antigen HA jarang mungkin [40]. Imunisasi primer dan sekunder dengan 

vaksin yang tidak aktif mendukung pengembangan antibodi spesifik subtipe dan 

sedikit reaksi silang terdeteksi dalam tes HI antara antigen HA dan serum heterolog 

seperti yang ditunjukkan pada kasus dengan Sb29, BL03, Pwt dan Skh antigen 

menggunakan antisera utama mereka. . Hal ini juga terbukti pada kawanan Ssc di 

mana setelah dua vaksinasi dengan titer burung, KLT HI yang diperoleh dengan 

antigen BL03 homolog lebih tinggi dibandingkan dengan Titer Sb29 dan Pwt HI. 

Imunitas multipel AIV dikenal untuk meningkatkan titer dari antibodi HI subtipe 

spesifik dan lintas reaktif, sehingga memperluas profil antigenik antibodi induksi dan 

memungkinkan penggunaan antigen HA heterolog untuk mendeteksi antibodi AIV 

[41, 42]. 

Bahwa titer Sb29 HI terdeteksi pada burung yang divaksinasi adalah ukuran yang 

akurat dari kekebalan vaksin dan berkorelasi dengan perlindungan ditunjukkan dalam 

percobaan tantangan burung dari dua kawanan yang divaksinasi dengan rejimen A 

dan C. Diperkirakan dari titer Sb29 HI pada 68 wo yang 79% dan 48% burung dari 

burung Spu dan Csa, masing-masing, akan rentan terhadap tantangan H5N1 virulen. 

Setelah tantangan 92% dan 75% dari Spu dan 54% dan 50% dari burung Csa 

terinfeksi atau mati, masing-masing, mengkonfirmasikan bahwa Sb29 diukur titer HI 

tercermin cukup tingkat imun H5N1 vaksin dan pelindung [7, 8, 34, 43 ]. 

Khususnya di semua kelompok, kecuali untuk SL.4, tidak ada peningkatan yang tidak 

terduga pada titer HI tanpa vaksinasi, sehingga menunjukkan tidak adanya tantangan 

H5N1 lapangan selama periode satu tahun. Ini adalah temuan yang tidak terduga, 

bertentangan dengan bukti anekdot bahwa HPAIV H5N1 adalah umum pada unggas 

Sektor 3 karena rendahnya biosekuriti dan kesempatan yang luas untuk berhubungan 

dengan unggas dengan kisaran bebas, atau burung liar. Dalam SL.4 kawanan di 

beberapa burung (9/25) Titer HI meningkat (2 -3log2) antara 28 dan 38 wo, 

peningkatan yang diharapkan setelah vaksinasi ulang (2 -3log2) ketimbang tantangan 

virus hidup (5 - 8log2). Titer Pwt dan Skh HI yang sangat tidak konsisten dan CV 

tinggi (%) menunjukkan bahwa SL.4 sera sendiri merupakan sumber hasil HI yang 

keliru [38]. 

 

Kesimpulan 

Vaksinasi HPAI, yang diterapkan secara intensif di lapisan Sektor 3 di Indonesia, 

memiliki hasil yang sangat bervariasi, termasuk kegagalan vaksinasi dan tidak 

memberikan kekebalan perlindungan yang cukup panjang pada mayoritas ternak. 

Indonesia mengadopsi vaksinasi HPAI pada tahun 2004 dengan tujuan mengurangi 

insiden infeksi H5N1 pada unggas, dengan tujuan akhir mencapai pemberantasan 

virus. Penilaian keefektifan lapangan dari vaksinasi H5N1 yang saat ini digunakan 

berguna dalam menunjukkan bahwa vaksinasi, seperti yang dilakukan pada unggas 

Sektor 3, dapat ditingkatkan. Secara khusus, kami telah mengidentifikasi bahwa rezim 

vaksinasi yang paling sering digunakan, yang terdiri dari tiga vaksinasi sebelum 19 

wo, tidak memberikan kekebalan yang cukup lama dan perlindungan lapisan dengan 

vaksin HPAI yang umum digunakan. Sebaliknya, empat atau lima vaksinasi, yang dua 

diantaranya selama periode peletakan pada 26-28 dan 40-48 wo, akan memastikan 

perlindungan yang lebih lama dan lebih jauh mengurangi risiko dari infeksi H5N1 

yang diperkenalkan secara eksogen. Memantau tingkat kekebalan pada kawanan yang 

divaksinasi akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi 

terhadap tanggapan yang tidak memadai terhadap vaksinasi, durasi pendek kekebalan 

protektif dan kegagalan vaksinasi. Waktu vaksinasi ulang dapat disesuaikan sesuai 



dengan kekebalan kawanan, memastikan respon yang efektif dan kekebalan protektif 

yang tahan lama. 
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Gambar S1. Haemagglutination inhibition (HI) titer yang ditentukan oleh Sb29, Pwt 

dan Skh HA antigen pada burung SL.4 divaksinasi dua kali sebelum usia 19 minggu 

dengan vaksin HPAI. Titer HI dalam burung no (i) sampai (vi) ditentukan pada usia 

18, 28, 38, 48, 58 dan 68 minggu. 
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