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Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to wirusowa choroba ośrodkowego układu  

nerwowego (OUN) przenoszona przez kleszcze. Każdego roku, w Europie oraz północnej 

Azji łącznie odnotowuje się ponad 10 tyś. ciężkich przypadków infekcji centralnego układu 

nerwowego, wywołanych przez wirusa KZM. Obecnie jedyną skuteczną ochroną przed 

wirusem KZM i jego konsekwencjami są szczepienia ochronne. W Polsce szczepienia nie są 

refundowane przez Ministerstwo Zdrowia a jedynie zalecane osobom stale lub czasowo 

przebywającym na terenach endemicznego występowania wirusa. Na zakażenie wirusem 

KZM narażeni są przede wszystkim pracownicy instytucji leśnych, rolnicy, myśliwi oraz 

turyści.  

Celem niniejszej pracy była ocena poziomu przeciwciał poszczepiennych po 

szczepieniu na KZM. Badanie miało na celu identyfikację osób, u których odpowiedź 

poszczepienna jest zbyt niska oraz osób, u których utrzymuje się wysokie stężenie przeciwciał 

ochronnych lata po szczepieniu. Oceniono również częstość występowania miana przeciwciał 

niezapewniającego odporności poszczepiennej (miano przeciwciał poniżej 400 VIEU/ml) 

oraz wartość predykcyjną wybranych parametrów (wiek, płeć, odstęp czasu od ostatniego 

szczepienia i ilość dawek szczepień przypominających), jako czynników ryzyka wystąpienia 

miana przeciwciał niezapewniającego odporności poszczepiennej.  

Badaną grupę stanowiło 4045 pracowników ze 109 instytucji leśnych z terenu całej 

Polski. Jest to grupa wysokiego ryzyka zachorowania na KZM, z racji wykonywanego 

zawodu, która poddawana jest regularnym szczepieniom ochronnym. Badania 

przeprowadzono wśród 3269 mężczyzn oraz 776 kobiet, w wieku od 20-83 lat. W grupie 

badanych przeważali mężczyźni (81%), natomiast odsetek kobiet wynosił 19%. Wśród 

przebadanych osób 78% przyjęło szczepienie przeciwko KZM, 21% stanowiły osoby, które 

nigdy takiej szczepionki nie przyjęły, natomiast 1% ankietowanych nie udzielił odpowiedzi na 

to pytanie. 

Badanie zostało zrealizowane w dwóch etapach: ankietowego badania podmiotowego 

obejmującego zebranie danych dotyczących szczepień przeciwko KZM oraz badań 

laboratoryjnych. Pobrany materiał (surowica) zbadano testem ELISA (Euroimmun) 
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oznaczając poziom przeciwciał w klasie IgG przeciwko wirusowi KZM, wyrażając wynik     

w jednostkach „Vienna” (VIEU/ml). W pracy zastosowano interpretację wyników 

dedykowaną dla oceny poziomu przeciwciał poszczepiennych przeciwko KZM, która 

stosowana jest w laboratoriach na terenie Austrii, do oceny statusu immunologicznego osób 

szczepionych na KZM. 

Na podstawie danych dotyczących statusu szczepienia przeciwko KZM, wyróżniono 

cztery grupy badane. Grupa osób z niepełnym szczepieniem podstawowym oraz grupa osób, 

która nie pamiętała dokładnie dat przyjęcia szczepionek zostały pominięte w analizach 

statystycznych, ponieważ dane dotyczące przyjęcia dawek szczepionek są niekompletne. 

Ostatecznie szczegółowe analizy statystyczne zostały przeprowadzone w grupie 2315 osób, 

które przeszły pełne szczepienie podstawowe.  

Przeprowadzone badania poziomu przeciwciał poszczepiennych pozwoliły 

zidentyfikować osoby, które nie nabyły odpowiedniej odporności (miano przeciwciał 

ochronnych poniżej 400 VIEU/ml). W ciągu roku od podania ostatniej dawki szczepionki u 

33% badanych, którzy przyjęli tylko szczepienie podstawowe (3 dawki) stwierdzono zbyt 

niskie miano przeciwciał ochronnych. Podobnie zaobserwowano wśród osób, które przyjęły 

co najmniej 4 dawki szczepionki (szczepienie podstawowe + przypominające). Zbyt niskie 

miano przeciwciał ochronnych stwierdzono u 17% (<60 r.ż.) i 20% (>60 r.ż.) badanych.  

Przeprowadzone badania pozwoliły również zidentyfikować osoby, u których 

szczepienie ochronne wyidukowało długotrwałą odporność (miano przeciwciał ochronnych 

powyżej 1000 VIEU/ml). Świadczy to o bardzo dobrej skuteczności szczepionki u tych 

pacjentów. U 18% badanych osób, które przyjęły tylko szczepienie podstawowe, po 3 latach 

od ostatniego kontaktu ze szczepionką stwierdza się nadal wysokie stężenie przeciwciał 

ochronnych (miano przeciwciał pomiędzy 601-1000 VIEU/ml). Natomiast wśród osób, które 

przyjęły co najmniej 4 dawki szczepionki, miano przeciwciał ochronnych powyżej 1000 

VIEU/ml obserwowano u 39% (<60 r.ż.) i 28% (>60 r.ż.) badanych, odpowiednio 5 i 3 lata po 

ostatnim kontakcie ze szczepionką.  

Udowodniono iż płeć, wiek, czas upływający od ostatniego podania szczepionki oraz 

liczba przyjętych dawek przypominających to czynniki związane z występowaniem niższego 

miana przeciwciał poszczepiennych, a jednocześnie są to zmienne mające wpływ na częstość 

występowania miana przeciwciał niezapewniającego odpowiedniej odporności 

immunologicznej. Najsilniejszymi predyktorami wystąpienia miana przeciwciał poniżej 400 

VIEU/ml wśród osób, które przyjęły tylko szczepienie podstawowe okazały się płeć męska i 

wiek powyżej 60 lat. W tej grupie badanej upływ czasu od ostatniej szczepionki nie zwiększał 



znacząco szansy wystąpienia niewystarczającej odporności poszczepiennej, pomimo, że 

częstość występowania miana poniżej 400 VIEU/ml była bardzo wysoka już w pierwszym 

roku od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki podstawowej. Natomiast wśród osób, które 

przyjęły co najmniej 4 dawki szczepionki najsilniejszymi predyktorami wystąpienia miana 

przeciwciał poniżej 400 VIEU/ml był również wiek powyżej 60 lat oraz zwiększanie się 

odstępu czasowego od trzeciej dawki podstawowej lub którejkolwiek z przypominających, 

istotnie zwiększa szansę wystąpienia miana przeciwciał poniżej 400 VIEU/ml.  

Wyniki mojego badania potwierdzają, iż każda osoba indywidualnie nabywa 

odporność humoralną. Pokazują również, że istnieją czynniki, które mają znaczący wpływ na 

wystąpienie niewystarczającej odporności poszczepiennej. Stosowanie kontroli skuteczności 

szczepień w przypadku KZM, poprzez regularne sprawdzanie poziomu przeciwciał 

ochronnych u wszystkich szczepionych mogłoby pozwolić na zidentyfikowanie osób, których 

reakcja immunologiczna po szczepieniu jest zbyt niska i wymagają dodatkowej dawki 

szczepionki lub dodatkowej ochrony. Z drugiej strony, monitorowanie odporności 

poszczepiennej pomaga uniknąć niepotrzebnych szczepień przypominających u osób, które 

zachowują odporność dłużej niż przewiduje to kalendarz szczepień.  

Wdrożenie do standardowego postępowania badania oceny skuteczności szczepienia 

przeciwko KZM może pozwolić na precyzyjną i opartą na dowodach z badań opiekę nad 

pracownikami instytucji leśnych w zakresie prewencji KZM. 

 

 


