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Występowanie przeciwciał dla hemaglutynin wirusów grypy 
w sezonie epidemicznym 2012/2013 w Polsce
Incidence of circulation antibodies against influenza viruses (hemagglutinins) in epidemic 
season 2012/2013 in Poland
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Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 
Higieny w Warszawie

Introduction. Influenza is an infectious disease activating in every epidemic 
season. People vaccinated against influenza produce antihemagglutinin 
antibodies toward the antigenic content of seasonal vaccine against 
influenza, which protects them from being infected by influenza. In case 
of people who are not getting vaccinated against influenza, their level of 
antihemagglutinin antibodies can confirm influenza infection.

Aim. To estimate the level of antibody against haemagglutinin in sera of 
people in various age groups in epidemic season 2012/2013 in Poland.

Material & Methods. The tested sera were collected from patients by the 
voivodeship sanitary epidemiological stations, while virus antigens were 
prepared by the Department of Influenza Research, National Influenza 
Centre, National Institute of Health – National Institute of Hygiene. 
The level of anti-influenza antibodies was evaluated by performing the 
Haemagglutination Inhibition Assay (HI).

Results. The total of 1053 sera was tested with the average of 150 sera 
per each age group. The level of anti-influenza antibodies was very low 
which indicates that people whose sera were tested were not vaccinated 
against influenza in the epidemic season 2012/2013.

Conclusions. The obtained results confirmed the circulation of three 
antigenetically different strains of the influenza virus: A/California/
7/2009/(H1N1)pdm09, A/Victoria/361/2011(H3N2) and B/
Wisconsin/1/2010.
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Wprowadzenie. Grypa jest chorobą zakaźną na którą zachorowania 
występują co sezon. Osoby, które poddają się szczepieniu przeciwko 
grypie wytwarzają przeciwciała skierowane przeciwko hemaglutyninom 
zawartym w składzie antygenowym sezonowej szczepionki przeciwko grypie 
zabezpieczając pacjenta przed infekcją grypową. W przypadku osób nie 
zaszczepionych poziom przeciwciał antyhemaglutyninowych potwierdza 
infekcję grypową.

Cel badań. Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko hemaglutyninie 
w surowicach ludzi w różnych grupach wiekowych na terenie Polski w sezonie 
epidemicznym grypy 2012/2013.

Materiały i metody. Próbki surowic zostały zebrane przez pracowników 
wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w Polsce. Natomiast 
antygeny zostały przygotowane w Zakładzie Badań Wirusów Grypy, Krajowy 
Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny. Poziom przeciwciał antyhemaglutyninowych został 
określony za pomocą Odczynu Zahamowania Hemaglutynacji (OZHA).

Wyniki. Ogółem oznaczono 1053 surowic, tj. średnio po 150 surowic 
w danej grupie wieku. Poziom anty-grypowych przeciwciał był bardzo 
niski, co wskazuje na to, że ludzie, których surowice były badane, nie 
zostali zaszczepieni przeciwko grypie w sezonie epidemicznym grypy 
2012/2013. 

Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają krążenie 3 antygenowo różnych 
szczepów wirusa grypy, dwóch podtypów wirusa grypy typu A, A/
California/7/2009/ (H1N1) pdm09, A/Victoria/361/2011(H3N2) oraz 
B/Wisconsin/1/2010.

Słowa kluczowe: grypa, współczynnik ochronny, sezon epidemiczny, 
szczepienie
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Wykaz skrótów

OZHA – odczyn zahamowania hemaglutynacji
WHO – World Health Organisation (Światowa Orga-
nizacja Zdrowia)
GMT – Geometric Mean Titre (średnia geometryczne 
miana przeciwciał)

Wstęp

 Grypa jest chorobą zakaźną, na którą zachoro-
wania wzrastają w każdym sezonie epidemicznym 
z różnym nasileniem, jednakże rejestrowane liczby za-
chorowań zależą od zgłaszalności przez pracowników 
ochrony zdrowia. Odnosi się wrażenie, że nasilenia 
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epidemiczne grypy przybierają charakter coraz bar-
dziej gwałtowny, do czego przyczynia się zapewne fakt 
równoczesnego krążenia w populacji kilku subtypów 
wirusa grypy typu A i wirusa typu B [1].
 Sytuacja ta znacznie utrudnia ocenę epidemiolo-
giczną, a zwłaszcza interpretację danych seroepide-
miologicznych, jak również ocenę stanu odporności 
populacji. Sezon epidemiczny grypy 2012/2013 miał 
dosyć intensywny przebieg w porównaniu z ostatnimi 
sezonami. Szczyt zachorowań na grypę i infekcje gry-
popodobne w omawianym sezonie wystąpił w trzecim 
tygodniu stycznia 2013 roku (16-22.01.2013 r.). 
W tygodniu tym zarejestrowano 209.903 przypadków 
podejrzeń zachorowania na grypę i infekcje grypopo-
dobne, a zapadalność wynosiła 77,82 [2]. 
 Ogółem w sezonie epidemicznym 2012/2013 
zarejestrowano 3.108.768 przypadków podejrzeń 
zachorowania na grypę i infekcje grypopodobne, 
a zapadalność wynosiła 8 166,12. Oznaczało to 
znaczny wzrost liczby zarejestrowanych zachorowań 
i zapadalności oraz liczby zgonów, ponadto znaczny 
wzrost hospitalizacji. W wyniku powikłań pogrypo-
wych w sezonie epidemicznym 2012/2013 zmarło 
129 osób. 
 Pomimo, że obecnie w Polsce dostępne są inak-
tywowane szczepionki przeciwko grypie – zarówno 
z rozszczepionym wirionem – split lub podjednostkowe 
subunit – to odsetek zaszczepionej populacji z sezonu 
na sezon spada. Należy zaznaczyć, że w Polsce od 
wielu sezonów epidemicznych, bardzo liczne samo-
rządy lokalne przeznaczają pewien zasób funduszy 
na zaoferowanie bezpłatnego szczepienia przeciwko 
grypie osobom po 50 roku życia, które często należą 
do grup podwyższonego ryzyka zdrowotnego [3]. 
 Przedział wieku, w jakim oferuje się darmowe 
szczepienia przeciwko grypie, zależny jest jedynie od 
decyzji wydziału zdrowia i spraw społecznych urzędu 
miasta i jest różny w zależności od województwa, ale 
odsetek zaszczepienia również w tej grupie pozo-
stawia wiele do życzenia. W sezonie epidemicznym 
2012/2013 w Polsce zaszczepiło się zaledwie 3,75% 
populacji [4]. 

Cel badań

 Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko 
hemaglutyninie wirusów grypy w surowicach ludzi 
w różnych grupach wiekowych. Próbki zostały pobra-
ne na terenie Polski w sezonie epidemicznym grypy 
2012/2013.

Materiały i metody

 Surowice. Zgodnie z zaleceniami WHO próbki 
surowic osób w różnych grupach wieku (od 0-3 r.ż., 

4-7 r.ż., 8-14 r.ż., 15-25 r.ż., 26-44 r.ż., 45-64 r.ż., ≥65 
r.ż.) zostały zebrane przez pracowników działów epi-
demiologii i pracowni wirusologicznych wojewódzkich 
stacji sanitarno-epidemiologicznych w Polsce. Ogółem 
zbadano 1053 losowo wybranych surowic, tj. średnio 
po 150 surowic w danej grupie wieku. Otrzymane 
próbki surowic do czasu badania przechowywano 
w temperaturze -80°C.
 Antygeny wirusowe. Zgodnie z rekomendacjami 
WHO do badań użyto antygenów wymienionych 
w tabeli I. Szczepy wirusów grypy zastosowane do 
odczynu zahamowania hemaglutynacji (OZHA) [5]. 
Wszystkie antygeny zostały przygotowane w Zakła-
dzie Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. 
Grypy, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład Higieny. 
 Odczyn zahamowania hemaglutynacji (OZHA) 
wykonano makrometodą używając 8 jednostek he-
maglutynacyjnych wirusa, zgodnie z rekomendacjami 
WHO [6]. Surowice zostały inaktywowane bezpośred-
nio przed wykonaniem odczynu [7, 8].

Wyniki

 Obliczono średnie geometryczne (GMT) mian 
przeciwciał hemaglutyninowych w surowicach po-
branych od osób w różnych grupach wiekowych, 
w sezonie epidemicznym 2012/2013 w Polsce. Wyniki 
przedstawiono na rycinie 1.
 Według analizowanych danych dla hemaglutyni-
ny H1 stwierdzono, że poziom przeciwciał w grupach 
wiekowych 15-25 (GMT-32,77) oraz 45-64 (GMT-
35,75) był najwyższy, nieco niższy poziom przeciwciał 
odnotowano w grupach wiekowych 26-44 (GMT-
27,15) i ≥65 (GMT-26,01), niski w grupach 4-7 
(GMT-15,85) i 8-14 (GMT-15,07). Najniższy poziom 
GMT, zarejestrowano w grupie 0-3 (GMT-10,45).

10,45

26,69

7,49

15,85
17,97

6,64

15,07
17,04

7,64

32,77

19,47

28,89
27,15

27,70
26,50

35,75

15,36

23,66
26,01

18,69

28,89

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0-3 4-7 8-14 15-25 26-44 45-64 ≥ 65 

Średnia geometryczna mian

 A/Califronia/7/2009(H1N1)pdm09 A/Victoria/361/2011(H3N2) B/Wisconsin/1/2010 

Ryc. 1. Średnie geometryczne mian przeciwciał hemaglutyninowych 
w surowicach pobranych od osób w różnych grupach wiekowych, 
zamieszkujących Polskę w sezonie epidemicznym 2012/2013

Fig. 1. Geometric mean titers (GMT) of haemagglutinin antibodies in 
sera collected from people in different age groups in epidemic season 
2012/2013
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 Dla hemaglutyniny H3 średnie geometryczne 
mian były na podobnym poziomie z wyjątkiem grup 
wiekowych 0-3 (GMT-26,69) i 26-44 (GMT- 27,70), 
gdzie wartości te były nieco wyższe. Średnia geome-
tryczna mian dla pozostałych grup wiekowych wy-
nosiła odpowiednio: 4-7 (GMT-17,97), 8-14 (GMT-
17,04), 15-25 (GMT-19,47), 45-64 (GMT-15,36) 
oraz ≥65 (GMT-18,69).
 Dla hemaglutyniny typu B poziom przeciwciał 
w grupach wiekowych 0-3 (GMT-7,49), 4-7 (GMT-
6,64) oraz 8-14 (GMT-7,64) był zdecydowanie 
niższy, niż w pozostałych grupach wiekowych. Na-
tomiast w grupach wiekowych 15-25 (GMT-28,89), 
26-44 (GMT-26,50), 45-64 (GMT-23,66) oraz ≥65 
(GMT-28,89) poziom przeciwciał był znacznie wyż-
szy, porównywalny do poziomu dwóch pozostałych 
hemaglutynin (H1 i H3).
 Najniższe średnie geometryczne mian przeciw-
ciał antyhemaglutyninowych odnotowano u dzieci 
i młodzieży w grupach wieku: 0-3, 4-7 i 8-14. W po-
zostałych grupach wieku (15-25, 26-44, 45-64 i ≥65), 
średnie geometryczne były zdecydowanie wyższe. 
Różnica ta, jest szczególnie widoczna w przypadku 
hemaglutyniny B, gdzie poziomy przeciwciał antyhe-
maglutyninowych pomiędzy poszczególnymi grupami 
wiekowymi wzrosły o 16,02 do 22,5.
 Współczynnik ochronny, czyli odsetek osób z po-
ziomem ochronnym przeciwciał antyhemaglutynino-
wych wynoszącym co najmniej 1:40 po szczepieniu, 
w zależności od wieku powinien osiągać ≥60% dla 
osób powyżej 60 r.ż., a dla osób w wieku 18-60 r.ż., 
powinien posiadać wartość ≥70% [1]. 
 Niestety, przeprowadzona analiza danych uzyska-
nych w wyniku badań wykazała, że w żadnej grupie 
wiekowej współczynnik ochronny nie przekroczył 60% 
(ryc. 2). Odsetek osób z ochronnym mianem przeciw-
ciał antyhemaglutyninowych, tj. ≥40, (sezon epide-
miczny 2012/2013). Najwyższe poziomy ochronne 

zarejestrowano dla hemaglutyniny H3 szczepu – A/
Victoria/361/2011(H3N2) w grupach wiekowych: 
0-3 (38,86%), 4-7 (37,75%), 8-14 (35,57%), i 26-44 
(29,73%). Pozostałe dwie grupy 15-25 (9,93%), 
45-64 (5,26%) i ≥65 (6,43%) charakteryzuje 
znacznie niższy współczynnik ochronny. W przy-
padku hemaglutyniny H1 – szczepu A/California/
7/2009(H1N1)pdm09 najwyższy poziom ochronny 
zarejestrowano w przedziale wieku 4-7 (35,1%), 
8-14 (31,54%), nieco niższe w grupie wieku 15-25 
(26,49%), 26-44 (22,97%). W pozostałych grupach 
wartości współczynnika ochronnego były zdecydowa-
nie niższe, a mianowicie w grupie od 0-3 (19,43%), 
45-64 (12,28%) a najniższe w przedziale wieku ≥65 
r.ż. (8,57%). Spośród trzech analizowanych hema-
glutynin współczynnik ochronny dla hemaglutyniny 
szczepu typu B – B/Wisconsin/1/2010 w porównaniu 
z hemaglutyninami H1 i H3 był zdecydowanie niższy 
zwłaszcza przedziale wieku 4-7 (3,97%). Najwyższą 
wartość poziomu ochronnego hemaglutyniny B zare-
jestrowano w grupie wieku 26-44 (21,62%). Współ-
czynnik ochronny był niższy w grupach wieku ≥65 r.ż. 
(17,14%), 15-25 (14,57%), w pozostałych grupach 
na zbliżonym poziomie (8,72-8,00%). Najniższy 
poziom ochronny stwierdzono w grupie wieku 4-7 r.ż. 
(3,97%). Analizując współczynnik ochronny w aspek-
cie danego przedziału wieku uwzględniając wszystkie 
trzy rodzaje hemaglutynin to jedynie w grupie wieku 
26-44 r.ż. wartości współczynnika ochronnego były na 
zbliżonym poziomie, a mianowicie 21,62-29,73%.

Dyskusja

 Zgodnie z danymi WHO od 2009 roku w po-
pulacji na świecie krąży wirus grypy typu A podtypu 
/H1N1/ czyli A/California/7/2009(H1N1)pdm09 
i krąży on do dnia dzisiejszego z różnym nasileniem 
[9]. W dwóch sezonach epidemicznych, tj. 2010/11 
i 2011/2012, skład antygenowy trójskładnikowej 
szczepionki przeciwko grypie był identyczny [10, 11]. 
Natomiast w sezonie 2012/2013 po raz kolejny podtyp 
wirusa grypy A, A/California/7/2009(H1N1)pdm09 
jest składnikiem szczepionki [12]. Analizując po-
ziom przeciwciał w ostatnich trzech sezonach epi-
demicznych – tj. 2010/11, 2011/12 i 2012/2013 
– można zauważyć, że w poszczególnych grupach 
wieku wartości średnich geometrycznych mian 
przeciwciał (GMT), a w konsekwencji współczynnik 
ochronny, był różny. Bardzo interesujące jest porów-
nanie współczynnika ochronnego w przypadku tego 
samego podtypu typu A, czyli antygenu A/Califor-
nia/7/2009 (H1N1)pdm09 w różnych przedziałach 
wieku w trzech kolejnych sezonach epidemicznych. 
Największe różnice w poziomie przeciwciał antyhe-
maglutyninowych w trzech analizowanych sezonach 
epidemicznych mierzone współczynnikiem ochron-

Ryc. 2. Odsetek osób z ochronnym mianem przeciwciał antyhemaglu-
tyninowych, tj. ≥40, w sezonie epidemicznym 2012/2013

Fig. 2. Percentage of people with protective titre of haemagglutination 
antibodies of ≥40, in epidemic season 2012/2013
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nym w przypadku antygenu podtypu typu A, czyli 
antygenu A/California/7/2009(H1N1)pdm09, za-
rejestrowano w przedziałach wieku 0-3 r.ż., 4-7 r.ż., 
8-14 r.ż., 15-25 r.ż. W sezonie 2012/2013 wartość ta 
była dwukrotnie niższa niż poprzednim sezonie, ale 
nieco niższa niż w sezonie epidemicznym 2010/11. 
W omawianych sezonach wartości współczynnika 
ochronnego dla analizowanego typu A, A/California/
7/2009(H1N1)pdm09, były prawie na tym samym 
poziomie jedynie w przedziale wieku 26-44 r.ż. 
Najmniejsze różnice w wartościach współczynnika 
ochronnego zaobserwowano w grupach wieku 45-64 
r.ż., nieco większe stwierdzono w grupie ≥65 r.ż. Dla 
podtypu A/Perth/16/2009/H3N2/ wartości współ-
czynnika ochronnego były najwyższe w grupach wieku 

Tabela I. Szczepy wirusów grypy zastosowane do testu zahamowania hemaglutynacji (OZHA)
Table. I. Influenza virus strains used for Haemagglutination Inhibition Assay (HI)

Sezon
epidemiczny
2012/2013

Szczepy wirusów grypy

A/H1N1/ A/H3N2/ B

A/California/7/2009/ (H1N1)pdm09 – like virus A/Victoria/361/2011 (H3N2) – like virus B/Wisconsin/1/2010 – like virus

Tabela II. Zestawienie wartości współczynnika ochrony w sezonach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Table. II. Collation of protection rate values in epidemic seasons 2010/2011, 2011/2012 and 2012/2013

Antygen
Wiek (w latach)

Sezon epidemiczny
0-3 4-7 8-14 15-25 26-44 45-64 ≥65

A/H1

17,88 21,33 19,46 17,33 22,00 11,33 10,07 2010/1011

39,59 48,52 30,95 24,76 22,85 15,75 12,3 2011/2012

19,43 35,1 31,54 26,49 22,97 12,28 8,57 2012/2013

A/H3

5,96 8,67 8,72 6,67 7,33 4,67 6,71 2010/1011

14,2 25,98 33,38 40,47 28,09 25,23 26,19 2011/2012

38,86 37,75 35,57 9,93 29,73 5,26 6,43 2012/2013

B

15,23 6,67 5,37 4,67 6,67 4,67 6,71 2010/1011

9,64 14,7 22,85 9,04 12,38 30,47 36,66 2011/2012

8,0 3,97 8,72 14,57 21,62 8,19 17,14 2012/2013

Tabela III. Skład antygenowy szczepionek przeciwko grypie w sezonach epi-
demicznych 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 
Table III. Antigenic composition of influenza virus vaccine in epidemic sea-
sons 2010/2011, 2011/2012 and 2012/2013

Sezon epidemiczny 2010/2011

A/California/7/2009(H1N1)pdm09

A/Perth/16/2009(H3N2)

B/Brisbane/60/2008

Sezon epidemiczny 2011/2012

A/California/7/2009(H1N1)pdm09

A/Perth/16/2009(H3N2)

B/Brisbane/60/2008

Sezon epidemiczny 2012/2013

A/California/7/2009(H1N1)pdm09

A/Victoria/361/2011(H3N2)

B/Wisconsin/1/2010

od 0-3 r.ż., 4-7 r.ż., 8-14 r.ż. w analizowanych sezo-
nach. Natomiast zarejestrowane w sezonie 2012/2013 
były wielokrotnie wyższe w porównaniu do wartości 
współczynnika ochronnego w sezonie 2010/2011. 
Największe różnice, niejednokrotnie wielokrotne, 
stwierdzono we wszystkich grupach wieku w poziomie 
współczynnika ochronnego w analizowanych sezo-
nach epidemicznych w przypadku wirusa typu B. Nale-
ży podkreślić, że nie osiągnięcie wymaganych wartości 
poziomu współczynnika ochronnego, jednoznacznie 
uwidacznia fakt, bardzo niskiego odsetka osób za-
szczepionych przeciwko grypie w Polsce. W ostatnim 
sezonie epidemicznym 2012/2013 w Polsce zaszcze-
piło się jedynie 3,75% populacji.

Wnioski

 Na podstawie przeprowadzonego przeglądu sero-
logicznego w surowicach, pobranych od osób w róż-
nym wieku w sezonie epidemicznym 2012/2013, 
stwierdzono, co następuje:

• Analiza danych uzyskanych w wyniku badań wy-
kazała, że w żadnej grupie wiekowej współczynnik 
ochronny nie przekroczył 60%, co jest dowodem 
bardzo niskiego odsetka osób zaszczepionych 
przeciwko grypie w Polsce, a mianowicie zaledwie 
3.75% całej populacji kraju.

• Uzyskane wyniki potwierdzają krążenie 3 antyge-
nowo różnych szczepów wirusa grypy: dwóch pod-
typu wirusa grypy typu A, A/California/7/2009 
(H1N1)pdm09, A/Victoria/361/2011(H3N2/ 
oraz B/Wisconsin/1/2010.
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