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Santrumpos 

 

BAL – bronchoalveolinis lavažas 

CDC – Ligų kontrolės ir prevencijos centras (angl. Centers for Disease 

Control and Prevention) 

DAV – dauginis atsparumas vaistams 

DNR – deoksiribonukleorūgštis 

DPC – dienos priežiūros centrai (angl. day care centres, DCC), Lietuvoje 

atitinka ikimokyklines ugdymo įstaigas 

ECDC – Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (angl. European Centre 

for Disease Prevention and Control) 

EUCAST – Europos jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų komiteto 

(angl. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) 

H.influenzae – Haemophilus influenzae 

Ig – imunoglobulinas 

IPL – invazinė pneumokokinė liga 

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos 

KPS – kapsulės polisacharidai  

KPV – konjuguotoji pneumokokinė vakcina 

KTI – kvėpavimo takų infekcija 

Lot. – lotynų kalba 

M.catarrhalis – Moraxella catarrhalis  

MSK – minimali slopinanti koncentracija (angl. minimum inhibitory 

concentration, MIC) 

NIP – nacionalinė imunoprofilaktikos programa 

NP – nekrotizuojantis plaučių uždegimas 

PAF – trombocitus aktyvinantis faktorius (angl. platelet activating factor) 

PGR – polimerazinė grandininė reakcija (angl. Polymerase chain reaction, 

PCR)  
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PI – pasikliautinieji intervalai 

PPV – polisacharidinė pneumokokinė vakcina 

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija (angl. World Health Organization, 

WHO) 

PspC – pneumokokų paviršiaus baltymas C (angl. pneumococcal surface 

protein C), dar vadinamas pneumokokų choliną prisijungiančiu baltymu  

(angl. pneumococcal choline-binding protein) 

RS – rizikos santykis (angl. hazard ratio) 

SD – standartinis nuokrypis 

SPn, S.pneumoniae – Streptococcus pneumoniae 

sIgA - sekrecinis imunuglobulinas A 

STGG terpė – nugriebto pieno–triptono–gliukozės–glicerino (angl. Skim milk-

tryptone-glucose-glycerin) terpė 

ŠS – šansų santykis 

UBB – užsitęsęs bakterinis bronchitas 

ŪAKTI – ūminė apatinių kvėpavimo takų infekcija 

ŪKTI – ūminė kvėpavimo takų infekcija 

ŪVAU – ūminis vidurinės ausies uždegimas 

ŪVKTI – ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija 

BĮP – bendruomenėje įgytas plaučių uždegimas 

VKTI – viršutinių kvėpavimo takų infekcija 

ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas 
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1. ĮVADAS 

 

1.1. S.pneumoniae infekcijos problema 

Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae, SPn, pneumokokas) yra viena 

iš dažniausių nosiaryklę kolonizuojančių patogeninių bakterijų. Ši kolonizacija 

yra besimptomė, tačiau pneumokokų suaktyvėjimas gali sukelti įvairias 

patologines būkles – nuo viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (VKTI) iki sunkių 

invazinių ligų [1, 2].  

S.pneumoniae infekcija yra aktuali visuomenės sveikatos problema 

visame pasaulyje, ypač kūdikių ir mažų vaikų. Pasaulio sveikatos organizacijos 

(PSO) duomenimis, kasmet apie 1,6 mln. žmonių, iš jų apie 0,7–1 mln. vaikų iki 

5 metų amžiaus miršta dėl pneumokokinės infekcijos [3]. Ji yra viena iš 

pagrindinių ūminio vidurinės ausies uždegimo (ŪVAU), plaučių uždegimo, 

sepsio ir meningito priežasčių [4–8]. Didėjantis pneumokokų atsparumas dažnai 

vartojamiems antibakteriniams preparatams (pvz., makrolidams, cefa-

losporinams) ir dauginis atsparumas – dar viena aktuali visuomenės sveikatos 

problema [9]. 

Pneumokokų sukelta liga neprasideda be anksčiau įvykusios 

pneumokokų kolonizacijos nosiaryklėje. Ši kolonizacija ypač dažna vaikų, 

jaunesnių nei 6 metai, nosiaryklėje [1, 10]. Be to, pneumokokų nešiojimas 

nosiaryklėje yra pagrindinis veiksnys horizontaliam S.pneumoniae plitimui, o 

bakterijos, išaugintos iš nosiaryklės tepinėlio, atspindi šiuo metu visuomenėje 

cirkuliuojančias padermes [11]. Maži vaikai yra svarbiausias horizontalaus 

pneumokokų plitimo šaltinis dėl didelio pneumokokų kolonizacijos dažnio šioje 

amžiaus grupėje ir didelio vaikų skaičiaus bei artimo kontakto tiek 

kolektyvuose, tiek šeimoje [1].  

S.pneumoniae kapsulės polisacharidų įvairovė didelė: nustatyta daugiau 

kaip 90 serotipų [12]. Skirtingi S.pneumoniae serotipai turi skirtingą polinkį 

sukelti ligą [13]. S.pneumoniae nešiojimas, serotipų pasiskirstymas ir 
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atsparumas antibakteriniams preparatams įvairuoja atsižvelgiant į šalį, amžiaus 

grupę, kilmę, tyrimo tipą ir daugelį kitų veiksnių [11, 14–20].  

 

1.2. Darbo aktualumas ir mokslinis naujumas 

Dėl didelio sergamumo S.pneumoniae infekcija yra aktuali pediatrinė 

problema įvairiose pasaulio šalyse. Lietuvoje trūksta duomenų apie 

S.pneumoniae kolonizacijos ir infekcijos dažnumą, cirkuliuojančius serotipus ir 

atsparumą antibakteriniams preparatams.  

Invazinė pneumokokinė liga (IPL) Lietuvoje diagnozuojama 0,23–0,56 / 

100 000 gyventojų. Bendras Europos šalių sergamumas 4,19–5,12 / 100 000 

gyventojų. Skandinavijos šalyse, Olandijoje ir Danijoje sergamumas IPL 

gerokai didesnis – 11,92–15,8 / 100 000 gyventojų [21]. Tokį nedidelį 

sergamumą IPL mūsų šalyje gali lemti retai arba netiksliai atliekami invaziniai 

tyrimai (pvz., kraujo pasėlio paėmimas) bei antibakterinių preparatų vartojimas 

iki tyrimų.  

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, ben-

dradarbiaudama su kitomis šalies laboratorijomis, nuo 2006 metų atlieka 

invazinių S.pneumoniae padermių serotipavimą. Tiriamų S.pneumoniae kultūrų 

skaičius labai nedidelis, svyruoja nuo 18 iki 68 per metus vaikų ir suaugusiųjų 

bandiniuose ir nuo 1 iki 15 vaikų iki 5 metų bandiniuose. Per devynerius metus 

(2006–2014 m.) serotipai nustatyti tik 68 invazinėms S.pneumoniae padermėms 

vaikų iki 5 metų amžiaus grupėje [22]. Toks nedidelis invazinių padermių kiekis 

galimai neatspindi tikrosios padėties.  

Taip pat nedidelis invazinių S.pneumoniae kultūrų kiekis (37–87 per 

metus) tiriamas, nustatant atsparumą antibakteriniams preparatams. Vaikų 

nosiaryklėje paplitusių pneumokokų atsparumas nežinomas, nes vaikų 

duomenys pateikiami kartu su suaugusiųjų duomenimis [22, 23].  

S.pneumoniae nešiojimas Lietuvoje tirtas tik keliuose miestuose. Vilniuje 

1999, 2001 ir 2006 metų vasario kovo mėnesiais tirti sveiki vaikai  

(n = 1625), lankantys ikimokyklines ugdymo įstaigas. Šio tyrimo metu taip pat 
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tirtas identifikuotų pneumokokų jautrumas antibakteriniams preparatams [24–

27]. Kaune 2004–2005 metais tirtas sveikų globos įstaigose augančių vaikų  

(n = 601) S.pneumoniae nešiojimas [28]. Mums prieinamuose literatūros 

šaltiniuose nepavyko rasti daugiau Lietuvoje atliktų tyrimų šia tema.  

Mūsų tyrimas pirmą kartą apėmė ir kitus geografiškai svarbius Lietuvos 

miestus. Jis buvo atliekamas visus metus, o tai leido įvertinti metų laikų įtaką 

S.pneumoniae nešiojimui mūsų šalyje. Tirti ikimokyklinio amžiaus vaikai, kurie 

yra pagrindiniai pneumokokų nešiotojai ir turi didžiausią S.pneumoniae 

infekcijos riziką [29–34]. Ankstesniuose tyrimuose tirti sveiki vaikai, o į šį 

tyrimą pirmą kartą mūsų šalyje įtraukti ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis 

(ŪKTI) sergantys vaikai. Be to, įvertinta S.pneumoniae kolonizacijos įtaka 

ŪKTI eigai. Tokių duomenų trūksta ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio 

šalyse.  

Svarbu paminėti, kad tyrimas atliktas prieš konjuguotosios 

pneumokokinės vakcinos (KPV) įtraukimą į nacionalinę imunoprofilaktikos 

programą (NIP). Tai galimybė įvertinti skiepijimo KPV būtinumą ir teorinį 

efektyvumą. Be to, didelės imties duomenys iš įvairių Lietuvos regionų sudaro 

tvirtą pagrindą tolesniems tyrimams. Ateityje bus galima įvertinti KPV įtaką 

S.pneumoniae nešiojimui, serotipų pasiskirstymui ir jautrumui anti-bakteriniams 

preparatams.  

 

1.3. Darbo tikslas 

Įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, sergančių ūminėmis kvėpavimo 

takų infekcijomis, S.pneumoniae kolonizacijos nosiaryklėje ypatumus ir įtaką 

ūminių kvėpavimo takų infekcijų eigai. 
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1.4. Darbo uždaviniai 

1. Nustatyti S.pneumoniae kolonizacijos dažnumą ikimokyklinio amžiaus 

vaikų, sergančių ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis, nosiaryklėje.  

2. Nustatyti tyrimo metu identifikuotų S.pneumoniae serotipus. 

3. Įvertinti S.pneumoniae kolonizacijos įtaką ūminių kvėpavimo takų 

infekcijų eigai. 

4. Nustatyti tyrimo metu identifikuotų S.pneumoniae jautrumą anti-

bakteriniams preparatams. 

5. Įvertinti potencialų konjuguotosios pneumokokinės vakcinos veiks-

mingumą Lietuvos vaikams. 

 

1.5. Teorinė ir taikomoji darbo reikšmė 

Žinant apie S.pneumoniae ir jo atskirų serotipų spektrą ikimokyklinio 

amžiaus vaikų, sergančių ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis, nosiaryklėje 

bei šių mikroorganizmų atsparumą antibakteriniams preparatams, galima geriau 

diagnozuoti ir racionaliau gydyti šią ligą, o taikant profilaktines priemones – 

apsisaugoti nuo sunkių ligos atvejų. Siekiant sumažinti sergamumą 

pneumokokine infekcija, svarbu žinoti, ar mūsų šalyje cirkuliuoja tie serotipai, 

nuo kurių veiksmingai apsaugo šiuo metu rinkoje esančios vakcinos.  

Darbas atliktas iki pradedant visuotinį kūdikių skiepijimą konjuguotąja 

pneumokokine vakcina. Sukaupti duomenys gali tapti pagrindu tolesniems 

tyrimams, siekiant įvertinti vakcinacijos įtaką cirkuliuojančių pneumokokų 

serotipams. Be to, gauti rezultatai papildytų Europos duomenis apie 

S.pneumoniae nešiojimą ir serotipų pasiskirstymą bei atsparumą 

antibakteriniams preparatams.  

Tiesioginė nauda dalyvavusiems mūsų tyrime – išauginus S.pneumoniae 

kultūrą ir nustačius jos jautrumą antibakteriniams preparatams – žinomas 

galimas ŪKTI sukėlėjas ir gydymui tinkami medikamentai (šiuo atveju – 

antibakteriniai preparatai).  
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1.6. Ginamieji disertacijos teiginiai 

1. S.pneumoniae kolonizacija yra dažna ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

sergančių ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis, nosiaryklėje. 

2. Lietuvoje ikimokyklinio amžiaus vaikų nosiaryklėje vyrauja tie patys 

S.pneumoniae serotipai, kurie dominavo kitose Europos šalyse iki 

pneumokokinių vakcinų įtraukimo į nacionalinę imunizacijos programą. 

3.  S.pneumoniae kolonizacija turi neigiamą įtaką ūminių kvėpavimo takų 

infekcijų eigai. 

4. Dauguma S.pneumoniae yra jautrūs dažnai vartojamiems 

antibakteriniams preparatams (penicilinams, makrolidams ir kt.). 

5. Šiuo metu rinkoje esančios konjuguotosios pneumokokinės vakcinos 

galėtų būti veiksmingos Lietuvos vaikams. 
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2. LITERATŪROS APŽVALGA 

2.1.  Literatūros paieška 

Mokslinių publikacijų disertacijos tema buvo ieškota bibliografinėje 

„Pubmed“ duomenų bazėje. Įvedus reikšminį žodį Streptococcus pneumoniae 

(lot.) OR pneumococcal infection (liet. pneumokokinė infekcija), iš viso rasta  

39 780 publikacijų (paieška paskutinį kartą atnaujinta 2017-03-12). Paiešką 

papildžius reikšminiu žodžiu children (liet. vaikai), liko 11 865 straipsniai. 

Papildomai į šią paiešką įvedus anglišką reikšminį žodį Lithuania (liet. Lietuva), 

liko 4 straipsniai (atmetus tris publikacijas disertacijos tema). Penkiolikos metų 

tarpsniu publikuoti tik trys straipsniai: vienas iš jų apie neinvazinių 

pneumokokų, Haemophilus influenzae ir Moraxella catarrhalis atsparumą 

antibakteriniams preparatams Lietuvoje ir Islandijoje [35]. Kitame straipsnyje 

apžvelgti bakterinio meningito sukėlėjai [36]. Trečiame straipsnyje aprašyta 

S.pneumoniae 3 serotipo klonų svarba neinvazinėms ligoms ir atsparumo 

antibakteriniams preparatams ypatumai. Šis tyrimas atliktas Izraelyje, Kosta 

Rikoje ir Lietuvoje [37]. Didelė mokslinių straipsnių gausa iš viso pasaulio ir tik 

kelios publikacijos iš Lietuvos dar kartą pabrėžia disertacijos temos aktualumą.  

Dėl didelės straipsnių pneumokokinės infekcijos tema gausos, mokslinių 

publikacijų paieška buvo susiaurinta, siekiant apžvelgti disertacijos temai 

aktualiausius straipsnius. Papildomai pasirinkti šie apribojimai: publikavimo 

data – paskutinieji 10 metų (nuo 2006-01-01 iki 2016-12-31), paieškos laukai – 

pavadinimas / santrauka. Atrinktos 2 658 publikacijos. Papildomai įvedus 

angliškus reikšminius žodžius – nasopharyngeal carriage OR carriage (liet. 

nešiojimas nosiaryklėje arba nešiojimas) OR nasopharyngeal colonisation / 

nasopharyngeal colonization OR colonisation / colonization (liet. kolonizacija 

nosiaryklėje arba kolonizacija) – rasta 613 straipsnių. Išanalizuotos visų šių 

publikacijų santraukos ir atrinkti 253 straipsniai, kuriuose pateikta duomenų, 

aktualių disertacijos temai. Visi jie buvo perskaityti ir išnagrinėti. 
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Literatūros apžvalga buvo papildyta informacija iš Lietuvoje 

publikuojamų leidinių, taip pat buvo naudojami PSO, CDC, ECDC duomenys ir 

kiti papildomi šaltiniai. Iš viso disertacijoje panaudota 320 literatūros šaltinių, iš 

kurių 120 – paskutiniųjų penkerių metų. Literatūros šaltinių duomenys kaupti 

EndNote X7.7.1 (licencijos nr. 5071776406) bibliografinėje sistemoje. 

2.2. Streptokokų gentis ir S.pneumoniae rūšis 

Streptococcus pneumoniae priklauso Streptokokų (Streptococcus) 

genčiai, Streptococcaceae šeimai, Lactobacillales eilei, Bacilų (Bacilli) klasei, 

Firmicutes tipui, Bakterijų (Bacteria) karalystei, Eubakterijų (Eubacteria) 

domenui.  

Bakterijų karalystė 

Bakterijos – organizmai, kurie neturi susiformavusio branduolio, o tik jo 

genetinį ekvivalentą – nukleoidą, sudarytą iš vienos ar kelių chromosomų, kurias 

sudaro deoksiribonukleorūgštys (DNR), laisvai išsidėsčiusios citoplazmoje, 

neatskirtos nuo jos membrana. Bakterinėje ląstelėje nėra eukariotinei ląstelei 

būdingų organoidų, išskyrus daugybę mažyčių ribosomų, atliekančių baltymų 

biosintezę. Ląstelės turinį (citoplazmą) dengia citoplazminė membrana, ląstelės 

sienelė, gleivių kapsulė ar tiesiog gleivių sluoksnis [38].  

Pagal chemines ir fizines bakterijų ląstelių sienelių savybes išskiriamos 

dvi bakterijų grupės. Jos nustatomos dažant specialiu Gramo būdu, aprašytu 

1884 m. danų mikrobiologo ir gydytojo Hanso Kristiano Gramo (Hans Christian 

Gram). Iš pradžių mėginys nudažomas kristaliniu violetu, vėliau Gramo jodo 

reagentu, tada apdorojus etanoliu ar acetonu gaunami dvejopi rezultatai. 

Gramteigiamosios (G+) bakterijos išlaiko pirminę dažo spalvą, o 

gramneigiamosios (G-) jos netenka. Papildomai dažant safraninu ar baziniu 

fuksinu, G+bakterijos išlaiko pradinio nusidažymo spalvą ir atrodo tamsiai 

violetinės, o G-bakterijos nusidažo antrąja, rožine spalva [8].  

G+bakterijų ląstelių sienelės didžiąją dalį (50–90 proc.) sudaro 

peptidoglikanas, kuris ir sulaiko pradinius dažus. Be peptidoglikano sienelėje 

yra teicho rūgštys, nedaug polisacharidų, baltymų ir lipidų. G-bakterijų ląstelių 
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sienelėse peptidoglikanas sudaro tik nuo 1 iki 10 proc., jos turi papildomą išorinę 

membraną, sudarytą iš polisacharidų, baltymų ir lipidų [38].  

Streptokokų gentis 

Streptokokai (Streptococcus) priklauso G+bakterijų grupei. Jie yra 

nejudrūs, neformuojantys sporų, katalazei neigiami kokai (sferinės / rutulio 

formos bakterijos), išsidėstę poromis ar grandinėle (gr. streptos – grandinėlė) 

[38–40]. Katalazės testas padeda atskirti streptokokus nuo katalazei teigiamų 

bakterijų, tokių kaip antai stafilokokai (Staplylococcus) ar mikrokokai 

(Micrococcus). Katalazei teigiamos bakterijos turi fermentą katalazę, kuri 

skaido vandenilio peroksidą į vandenį ir deguonį, todėl testo metu ant kolonijos 

užlašinus vandenilio peroksido matomi deguonies burbuliukai.  

Pirmą kartą Streptococcus terminą pavartojo Billroth C.A.T. (1874 m.), 

stebėdamas žaizdose grandinėle išsidėsčiusius kokus [40]. Nuo to laiko labai 

keitėsi ir, atsiradus technologinių galimybių, labai padaugėjo žinių apie 

streptokokų morfologiją, fiziologiją, genetiką ir ryšį su kitais organizmais.  

Streptokokų klasifikacija, pradėta XX amžiaus pradžioje, nuolat keitėsi 

ir iki šiol nėra vienos bendros klasifikacijos, nes ši gentis labai įvairialypė [40–

42]. Klasifikuoti bandoma remiantis įvairiais kriterijais: kolonijų morfologija, 

hemolize, biocheminėmis reakcijomis, serologiniu specifiškumu ar genų 

sekomis [39, 41]. 

Pagal gebėjimą lizuoti avies kraujo eritrocitus streptokokai skirstomi į [41, 43]: 

- α-hemolizinius, kurie iš dalies pažeidžia eritrocitus: dėl vandenilio 

peroksido išsiskyrimo oksiduojasi hemoglobine esanti geležis ir 

hemoglobinas virsta biliverdinu, dėl to susidaro žalsva arba pilkšva zona 

aplink kolonijas (šie streptokokai dar vadinami žaliaisiais 

streptokokais); 

- β-hemolizinius, kurie visiškai lizuoja eritrocitus, todėl aplink kiekvieną 

koloniją susidaro skaidrus ratas; 

- γ-hemolizinius (nehemolizinius), kurie nesukelia hemolizės.  
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S.pneumoniae priklauso α-hemolizinių streptokokų grupei.  

Amerikos mikrobiologė Rebecca Lancefield 1933 m. streptokokus 

suskirstė į serologines grupes pagal ląstelės sienelę sudarančių angliavandenių 

antigeninius skirtumus [39, 44]. Jos žymimos pagal abėcėlę, pvz., A, B, C, D ir 

t.t. Grupei specifiniai antigenai yra arba polisacharidai (pvz., grupėse A, B, C, 

E, F ir G), arba teicho rūgštys (pvz., grupėse D ir N), arba lipoteicho rūgštis 

(pvz., grupėje H) [45]. Didžioji dalis pagal Lancefield klasifikuojamų bakterijų 

yra β-hemolizinės ir susijusios su pūlingomis infekcijomis, tačiau kai kurie 

štamai gali būti α–hemoliziniai ar net nehemoliziniai [8, 41]. S.pneumoniae, kaip 

ir dauguma kitų α-hemolizinių streptokokų, nepriklauso nė vienai iš Lancefield 

serologinių grupių.  

1937 m. Sherman J.M. pasiūlė streptokokus suskirstyti į keturias 

kategorijas: piogeninę (pyogenic), žaliųjų (viridans), pieno rūgšties (lactic) ir 

enterokokų (enterococci). Šios kategorijos sudarytos remiantis hemolizės 

reakcija, grupių angliavandenių antigenais ir fenotipiniais (fermentacijos ir 

tolerancijos) testais [42, 46]. 

Piogeninę grupę sudarė β-hemoliziniai streptokokai su nustatytais 

Lancefield grupių antigenais. Žaliųjų grupei priklauso streptokokai, kurie nėra 

β-hemoliziniai, neauga esant aukštam pH, netoleruoja druskos ir neauga 

žemesnėje nei 10 °C temperatūroje. Ši grupė ir šiandien žinoma kaip žalieji 

streptokokai. Pieno rūgšties grupė buvo perklasifikuota ir pavadinta 

Lactococcus gentis (Schleifer ir kt., 1985 m.), o enterokokų grupė –

Enterococcus gentis (Schleifer ir Kilpper-Bälz, 1984 m.) [40, 42]. 

Remiantis 16S rRNR (ribosominės ribonukleino rūgšties) genų 

sekomis, Streptococcus genties rūšys suskirstytos į septynias grupes (pyogenic, 

bovis, mitis, salivarius, anginosus, sanguinis ir mutans), kurios iš dalies 

sutampa su fenotipinėmis grupėmis. Ši klasifikacija, paremta genetiniais 

ryšiais, naudingiausia žaliesiems streptokokams, nes fenotipinis šių organizmų 

klasifikavimas ypač painus [41]. Žalieji streptokokai dabar klasifikuojami į 

penkias grupes: mitis, salivarius, anginosus, sanguinis ir mutans. 

S.pneumoniae genetiškai ir fenotipiškai artimas Streptococcus mitis grupei, 
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tačiau iš kitų šios grupės bakterijų išsiskiria jautrumu optochinui ir tirpumu 

tulžyje [41, 42]. 

S.pneumoniae rūšis 

1881 m. du mikrobiologai, George M. Sternberg Jungtinėse Amerikos 

Valstijose (JAV) [47] ir Louis Pasteur Prancūzijoje [48], nepriklausomai aprašė 

lanceto formos poromis išsidėsčiusius kokus žmogaus seilėse. Pasteur L. ir 

Stemberg G. M. suleido žmogaus seilių triušiams. Pasteur L. panaudojo vaiko, 

mirusio nuo pasiutligės, seiles, o Sternberg G. M. panaudojo savo paties seiles. 

Galiausiai abu tyrėjai iš triušių kraujo išskyrė diplokokus. Pasteur L. juos 

pavadino Microbe septicemique du salive, o Sternberg G. M. – Micrococcus 

pasteuri [47–49].  

Vėliau ši streptokokų rūšis vokiečių gydytojo Albert Fraenkel pavadinta 

Pneumococcus dėl polinkio sukelti plaučių ligą [50]. 1920 m. pavadinimas 

pakeistas į Diplococcus pneumoniae, įvardijant plaučių uždegimą sukeliančias 

kokų poras [51]. 1974 m. pneumokokams suteiktas dabartinis pavadinimas, 

Streptococcus pneumoniae, remiantis jam būdingu augimu kokų grandinėlėmis 

skystose terpėse [52].  

S.pneumoniae – skalpelio (lanceto) formos, gramteigiamas, katalazei 

neigiamas fakultatyvinis anaerobas [39, 41, 43]. Skersmuo svyruoja nuo 0,5 iki 

1,25 m. Šių bakterijų dalijimasis vyksta vienoje plokštumoje. Atskilusios 

ląstelės dažniausiai lieka sukibusios poromis, todėl tepinėlyje matomos kaip 

diplokokai (lot. diplos – dvigubas, gr. coccus – grūdas, uoga), kartais gali būti 

išsidėsčiusios pavieniui ar sudaryti trumpas grandinėles [41, 42, 44].  

Augdamos kraujo agare sudaro 0,5–2,0 mm. α-hemolizines kolonijas, 

apsuptas žalsvo ar pilkšvo žiedo, susidariusio dėl dalinės eritrocitų hemolizės. 

Jų augimas sustiprinamas 5 proc. anglies dioksido aplinkoje arba anaerobinėmis 

sąlygomis [8, 41]. Jaunos pneumokokų kolonijos atrodo iškilusios, panašiai kaip 

žalieji streptokokai, o po 24–48 valandų auginimo jos tampa plokščios ir 

įdubusios per vidurį. Kitiems žaliesiems streptokokams tokie pasikeitimai 

nebūdingi [53].  
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S.pneumoniae nuo kitų žaliųjų streptokokų dažniausiai atskiriamas pagal 

jautrumą etilhidrokupreino hidrochloridui (optochinui) [8]. Vis dėlto įvairiose 

pasaulio šalyse nustatoma optochinui atsparių S.pneumoniae. Pavyzdžiui, 

Portugalijoje aptikta 2,1–3,2 proc. optochinui atsparių S.pneumoniae [54, 55], 

Indijoje – 1,1 proc. [56], Japonijoje – 0,68 proc. [57], Argentinoje – 0,58 proc. 

[58], Brazilijoje – 0,85 proc. [59].  

S.pneumoniae kolonijos turi polinkį autolizei dėl jautrumo peroksidui, 

susidarančiam joms augant, bei autolizinų, peptidoglikanus ardančių 

pneumokokų fermentų, poveikio. Dėl autolizės bakterijos gali neišaugti, 

nepaisant teigiamos Gramo reakcijos. S.pneumoniae autolizę galima pagreitinti 

tulžies rūgštimis, todėl tirpumo tulžyje testas padeda pneumokokus atskirti nuo 

kitų α-hemolizinių streptokokų [8, 39, 41].  

S.pneumoniae serotipai klasifikuojami remiantis biocheminiais ir 

genetiniais skirtumais kapsulės polisacharidų (KPS) struktūroje. KPS yra labai 

heterogoniški. Iki šiol aprašyta beveik 100 serotipų [1, 60], įskaitant naujus 

serotipus 11E [61], 20A ir 20B [62], 6F, 6G [63], 6E [64] ir 6H [65]. Plačiai 

taikomoje Danų sistemoje, serotipai sugrupuoti pagal panašias antigenines 

savybes į 46 serogrupes, pvz., 9 serogrupė apima 9A, 9L, 9N ir 9V tipus. 

Imunologinės kryžminės tos pačios serogrupės serotipų reakcijos gali suteikti 

tam tikrą kryžminę apsaugą, tačiau skirtingų serogrupių kryžminių reakcijų 

nėra [41].  

2.3.  S.pneumoniae kolonizacijos nosiaryklėje mechanizmai 

S.pneumoniae kolonizuoja vaikų nosiaryklę ir sudaro dalį normalios 

mikrofloros [39, 41]. Kolonizacijos metu bakterijoms svarbiausia yra 

prisitvirtinimas prie gleivinės, mityba ir dauginimasis. Visa tai pasiekti trukdo 

natūralūs šeimininko apsaugos mechanizmai kvėpavimo takų gleivinėje, 

šeimininko imuninė sistema ir kiti mikroorganizmai, bandantys kolonizuoti tą 

pačią nišą [66]. 
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Natūralūs šeimininko apsaugos mechanizmai  

Du svarbūs natūralūs žmogaus apsaugos mechanizmai, kurie neleidžia 

S.pneumoniae prisitvirtinti prie kvėpavimo takų gleivinės paviršiaus, yra gleivės 

ir lizocimas [67, 68].  

S.pneumoniae pašalinimo kartu su gleivėmis išvengia trimis būdais. 

Pirmiausia, S.pneumoniae kapsulė, turėdama neigiamą krūvį, atstumia gleivėse 

esančias sialo rūgšties liekanas, taip sumažinama tikimybė bakterijoms patekti į 

gleives. Antra, pneumokokai išskiria kelias egzoglikozidazes, iš jų 

neuraminidazes A ir B, β-galaktozidazę A ir β-N-acetilgliukozaminidazę, kurios 

gali deglikozilinti gleivių glikokonjugatus. Tokiu būdu sumažinamas gleivių 

klampumas ir bakterijų patekimas į gleives. Dėl tos pačios priežasties 

pneumokokai lengviau prisitvirtina prie gleivinės sergant virusine infekcija, 

kurios sukėlėjai, pavyzdžiui, gripo ar paragripo virusai, pasižymi 

neuraminidazės aktyvumu. Trečia, pneumolizinas, poras ląstelių sienelėse 

formuojantis toksinas, sumažina virpamojo epitelio aktyvumą ir taip apsaugo 

S.pneumoniae nuo pašalinimo su gleivėmis [1, 8, 66, 68–70]. 

Antrasis apsauginis veiksnys, lizocimas, pasižymi muramidaziniu 

aktyvumu, t. y. hidrolizuoja peptidoglikaną, esantį S.pneumoniae ląstelės 

sienelėje. Be to, lizocimas veikia ir kaip katijoninis antimikrobinis peptidas, tokiu 

būdu pasireiškia jo nemuramidazinis aktyvumas. S.pneumoniae išskiria du 

fermentus, peptidoglikaną N-acetilgliukozamin-deacetilazę A ir O-acetil-

transferazę, kurie sugeba deacetilinti peptidoglikano molekules pneumokokų 

paviršiuje, tokiu būdu padarydami bakterijas atsparias lizocimui [66, 67]. 

Šeimininko gleivinių imuninė sistema 

Nosiaryklės gleivinę nuo S.pneumoniae kolonizacijos saugo tokie 

įgimtos imuninės sistemos komponentai: sekrecinis IgA (sIgA) [71], 

laktoferinas [72] ir komplemento sistemos komponentai [66, 73].  

sIgA trukdo S.pneumoniae prisitvirtinti prie nosiaryklės gleivinės bei lemia 

bakterijų opsonizaciją, o tai leidžia antigeną pateikiančioms ląstelėms ir 

neutrofilams jas fagocituoti [71, 74, 75]. S.pneumoniae turi keletą būdų apsisaugoti 
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nuo sIgA poveikio. Pirma, pati kapsulė trukdo sIgA prisijungti prie bakterijų. Antra, 

kai sIgA susijungia su kapsule, jį pradeda skaidyti pneumokoko IgA1 proteazė, taip 

slopinama nuo IgA priklausoma pneumokokų opsonizacija. Likęs sIgA Fab 

fragmentas jungiasi prie S.pneumoniae ląstelės sienelės, atidengdamas choliną 

prijungiančius baltymus, tokiu būdu sumažina kapsulės neigiamą krūvį ir 

palengvina bakterijų prisitvirtinimą prie epitelio ląstelių [66, 76]. 

Kitas gleivinių imuninės sistemos komponentas, laktoferinas, veikia 

bakteriostatiškai sumažindamas bakterijų medžiagų apykaitai reikalingą 

geležies kiekį, o apolaktoferinas (laktoferino forma be prijungtos geležies) 

pasižymi baktericidiniu poveikiu. Pneumokokų paviršiaus baltymas A (angl. 

pneumococcal surface protein A (PspA)) jungiasi su žmogaus apolaktoferino 

aktyviuoju centru ir taip apsaugo S.pneumoniae nuo apolaktoferino 

baktericidinio poveikio [66, 72].  

Trečias svarbus įgimtos gleivinių imuninės sistemos komponentas yra 

komplemento sistema. Jos aktyvinimas sukelia bakterijų opsonizaciją ir 

fagocitozę [66]. Apsisaugoti nuo komplemento sukeltos opsonofagocitozės 

labiausiai padeda S.pneumoniae kapsulė. Ji riboja komplemento prisijungimą 

prie pneumokokų paviršiaus ir apsunkina jau prisijungusio komplemento 

veikimą [73]. Be to, komplemento sukeliamą opsonizaciją slopina ir kiti 

baltymai, tokie kaip antai pneumolizinas [77], pneumokokų paviršiaus baltymas 

A [77, 78], pneumokokų paviršiaus baltymas C (angl. pneumococcal surface 

protein C (PspC)), pneumokokų paviršiaus adhezinas (angl. pneumococcal 

surface adhesin A (PsaA)) ir pneumokokų histidino triados baltymai [79]. 

Svarbus vaidmuo tenka PspC, kuris dar vadinamas choliną 

prisijungiančiu baltymu. PspC gali prisijungti komplemento komponentą C3b, 

tokiu būdu užkirsdamas kelią opsonizacijai. Be to, PspC prisijungia žmogaus 

komplemento faktorių H, kuris slopina dviejų komplemento sistemos 

komponentų aktyvinimą alternatyviajame ir lecitino keliuose bei C4b-

sujungiantį baltymą, kuris blokuoja klasikinį komplemento sistemos aktyvinimo 

kelią [66, 80–82].  
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Prisijungimas prie epitelio 

S.pneumoniae kapsulė padeda įveikti šeimininko apsaugos barjerus, bet 

kartu dengia pneumokoko ląstelės sienelėje esančias jungtis, skirtas prisitvirtinti 

prie epitelio ląstelių. S.pneumoniae gali keisti savo gebėjimą prisijungti prie epitelio 

priklausomai nuo aplinkos. Šis procesas vadinamas fazės kitimu. Jo metu kapsulė 

kinta priklausomai nuo polisacharidų kiekio nuo nepermatomos (stora kapsulė) iki 

permatomos (plona kapsulė), o prisijungimo vietos pneumokokų paviršiuje 

atitinkamai būna uždengtos arba atidengtos. Iš pradžių stora kapsulė apsaugo nuo 

patekimo į gleives ir imunoglobulinų bei komplemento prisijungimo, taip 

apsaugodama nuo opsonofagocitozės. O kai pneumokokai pasiekia nosiaryklės 

gleivinės epitelį, pradeda vyrauti permatoma fazė, atidengiamos struktūros, skirtos 

prisijungti prie epitelio ląstelių [66, 83, 84]. 

S.pneumoniae prisijungia prie epitelio ląstelės paviršiuje esančių 

angliavandenių (glikokonjugatų, pvz., prie N-acetil-d-galaktozamino (GalNac)). 

Prisijungimą skatina pneumokokų neuraminidazė A, kuri atskiria sialo rūgštį 

nuo mucino, glikolipidų, glikoproteinų ir oligosacharidų ir taip padidina  

N-acetilgliukozamino prisijungimo sričių ekspresiją [1, 8, 66].  

S.pneumoniae prisijungimą taip pat pagerina hidrofobinės ir 

elektrostatinės jėgos [85], pneumokokų fosforilcholino prisijungimas prie 

trombocitus aktyvinančio faktoriaus receptoriaus [86] ir PspC prisijungimas prie 

polimerinio imunoglobulino receptoriaus [75]. Visa tai palengvina epitelio 

ląstelių transcitozę. Be to, pneumokokai savo paviršiuje turi piles, kurios 

palengvina prisitvirtinimą prie nosiaryklės gleivinės ląstelių [87].  

Kolonizacija kartu su kitais mikroorganizmais  

Nosiaryklė yra gausiai kolonizuota įvairių mikroorganizmų. Tai 

nuolatinė mikroflora ar laikinai gleivinę kolonizuojantys mikroorganizmai, ligų 

nesukeliančios ar patogeninės rūšys [66, 88]. Per pirmuosius gyvenimo metus 

net 95–100 proc. kūdikių yra bent kartą kolonizuoti galimu patogenu                   

(H. influenzae, S.pneumoniae ar M. catarrhalis) [89]. Mikroorganizmų išlikimas 

priklauso nuo tarpusavio bendradarbiavimo ir konkurencijos strategijų [66, 88]. 
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Pneumokokų sąveika su virusais, kitomis bakterijomis ar tarp pačių 

S.pneumoniae serotipų yra skirtinga. 

Virusinės infekcijos metu padidėja epitelio ląstelių prisijungimo 

molekulių ekspresija. Prisijungimą prie šių molekulių dar palengvina gripo ar 

paragripo virusų išskiriama neuraminidazė, kuri nuskelia sialo rūgšties liekanas. 

Dėl šių priežasčių virusinių infekcijų metu būdinga didesnė S.pneumoniae 

kolonizacija [66, 90, 91]. Be to, besimptomei pneumokokinei kolonizacijai virsti 

invazine liga reikia vietiškai veikiančių uždegiminių mediatorių, tokių kaip antai 

interleukinas 1 ir tumoro nekrozės faktorius (TNF), kurių atsiranda esant 

virusinei infekcijai [1]. Taigi virusai pagerina sąlygas ne tik S.pneumoniae 

kolonizacijai, bet ir invazijai.  

Galima įvairi nosiaryklę kolonizuojančių bakterijų sąveika: augimo 

slopinimas, sinergizmas ar apsikeitimas genetine medžiaga [66]. Pavyzdžiui, 

manoma, kad yra neigiamas S.aureus ir S.pneumoniae ryšys kolonizuojant 

nosiaryklę [20, 92]. In vitro tyrimai leidžia teigti, kad S.aureus išnaikinamas dėl 

pneumokokų išskiriamo vandenilio peroksido (H2O2), tačiau šie rezultatai 

nebuvo vienareikšmiškai atkartoti in vivo [93, 94]. Kitame tyrime teigiama, kad 

S.aureus kolonizacijos galimybė sumažėja dėl pneumokokų pilių [95]. 

Bakterijos gali bendradarbiauti ar varžytis tarpusavyje, pasitelkdamos 

šeimininko atsaką. S.pneumoniae kolonizacija kartu su H. influenzae baigiasi 

greitu S.pneumoniae išnykimu iš viršutinių kvėpavimo takų. Tai siejama su 

neutrofilų pagausėjimu. Be to, in vitro tyrimai atskleidžia, kad H. influenzae 

komponentai specifiškai skatina nuo komplemento priklausančią S.pneumoniae 

fagozitozę [66, 96]. 

Nosiaryklę gali kolonizuoti ne vienas, o daug skirtingų S.pneumoniae 

serotipų. Konkuruojant tarpusavyje padeda pneumocinai, maži peptidai, kurie gali 

sunaikinti tos pačios arba artimai giminingos rūšies bakterijas. Be to, pneumokokai 

turi natūralų gebėjimą integruoti žuvusių ir artimai susijusių bakterijų DNR į savo 

genomą, taip įgydami konkurencinį pranašumą [45, 66, 97, 98].  
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Biofilmai 

Jei aplinkos sąlygos tinkamos, prie gleivinės paviršiaus prisitvirtinę 

pneumokokai gali pradėti daugintis. Tokiu būdu susiformuoja nedidelė 

pneumokokų bendruomenė, kartais vadinama jungiančiąja plėvele, kuri sudaro 

paviršių, tinkamą kitiems pneumokokams prisijungti. Be to, prisijungti gali kitų 

rūšių bakterijos. Susiformavusioje bendruomenėje bakterijų augimą ir 

vystymąsi kontroliuoja iš ląstelės į ląstelę perduodami signalai. Ekstraląsteliniai 

hidrolitiniai fermentai užtikrina maisto medžiagų buvimą, o polisacharidai – 

pneumokokų išlikimą ir kaupimąsi [45]. 

Biofilmai – labai gerai struktūrizuotos ląstelių bendruomenės, kurios 

gamina esktraląstelinę matricą ir gali prisitvirtinti tiek prie gyvų, tiek prie 

negyvų paviršių [4]. Laura R. M. ir kt. 2012 metais pirmą kartą įrodė, kad 

pneumokokai, kolonizuodami pelių nosiaryklę, suformuoja labai struktūrizuotus 

biofilmus, pasižyminčius didesniu atsparumu antibakteriniams preparatams 

[99]. Šiuos duomenis patvirtino Orihuela grupė, atradusi, kad, pelių nosiaryklės 

kolonizacijos metu S.pneumoniae biofilmai susiformuoja ant nosies pertvaros 

[100]. Pneumokokų gebėjimas formuoti biofilmus ant epitelio ląstelių tiesiogiai 

susijęs su gebėjimu kolonizuoti nosiaryklę [4, 99]. 

Biofilmų formavimąsi skatina pneumokokų pasikartojantis baltymas, 

turintis daug serino (angl. pneumococcal serine-rich repeat protein (PsrP)), kuris 

pagerina bakterijų sukibimą tarpusavyje ir su kitų rūšių bakterijomis [101].  

Biofilmų formavimasis S.pneumoniae kolonizacijos metu naudingas 

keliais aspektais. Visų pirma, sukuriama saugi aplinka, kurioje bakterijos 

lengviau prisitaiko prie šeimininko, nes sumažėja veiksnių, sukeliančių 

uždegimą. Be to, padaugėja veiksnių, reikalingų maisto medžiagoms išgauti. 

Kita biofilmo nauda yra bakterijų ląstelių buvimas arti viena kitos ir DNR, 

užtkrinančios ektraląstelinės matricos formavimą, prieinamumas. Tai sudaro 

puikias sąlygas bakterijoms keistis genetine informacija. Taip pagerėja išlikimo 

ir prisitaikymo prie šeimininko galimybės. Be to, suformavę biofilmus 

pneumokokai pasižymi didesniu atsparumu antibakteriniams preparatams [4].  
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2.4.  S.pneumoniae kolonizacijos nosiaryklėje ištyrimas 

PSO sukurta Pneumokokų nešiojimo darbo grupė (PCWG, angl. 

Pneumococcal Carriage Working Group) 2003 m. paskelbė standartinius 

metodus, kaip tirti S.pneumoniae nešiojimą nosiaryklėje [102]. Pateiktose 

rekomendacijose aprašyta, kaip paimti tepinėlį iš nosiaryklės, transportuoti ir 

saugoti, kokius metodus taikyti S.pneumoniae identifikuoti ir serotipuoti.      

2013 m. PSO šias rekomendacijas atnaujino [103]. 

Tiriamosios medžiagos paėmimas  

Norint nustatyti mikroorganizmų kolonizaciją viršutiniuose kvėpavimo 

takuose, galima tirti nosį, nosiaryklę ar burnaryklę.  

Pneumokokų nešiojimo darbo grupė aprašė devynis mokslinius tyrimus, 

atliktus nuo 1975 metų, kuriuose lyginamas S.pneumoniae kolonizacijos vaikų 

nosiaryklėje ir burnaryklėje tyrimo jautrumas [103]. Net septyniuose iš devynių 

mokslinių tyrimų nustatytas > 90 proc. S.pneumoniae nešiojimo nosiaryklėje 

tyrimo jautrumas ir tik viename 1975 m. publikuotame tyrime, kuriame buvo tirti 

27 vaikai iš JAV, jautrumas siekė 57 proc. [104]. S.pneumoniae nešiojimo 

burnaryklėje tyrimo jautrumas > 90 proc. nustatytas tik viename iš devynių tyrimų 

(1975 m. JAV publikuotame nedidelės imties (n=27) tyrime [104]).  

Akivaizdų S.pneumoniae nešiojimo nosiaryklėje ir burnaryklėje tyrimų 

jautrumo skirtumą parodė Greenberg D. ir kt. 2004 m. publikuotame, Izraelyje 

atliktame tyrime, kuriame 216 vaikų, jaunesnių nei 60 mėnesių, paimti tepinėliai 

ir iš nosiaryklės, ir iš burnaryklės. Jei būtų buvę tirti tik nosiaryklės tepinėliai, 

S.pneumoniae būtų neaptikta 2 proc. ir 2 proc. atvejų, o jei būtų buvę tiriami tik 

burnaryklės tepinėliai, S.pneumoniae būtų neaptikta 77 proc. ir 66 proc. atvejų, 

tiriant vaikus pagal amžiaus grupes nuo 0 iki 23 mėnesių bei nuo 24 iki  

59 mėnesių [105]. 

Siekiant nustatyti S.pneumoniae nešiojimą kūdikių ir vaikų amžiuje, PSO 

rekomenduoja imti tepinėlius tik iš nosiaryklės [102, 103]. Teigiamų rezultatų, 

kurių būtų gauta papildomai tiriant ir burnaryklę, šioje amžiaus grupėje yra 

santykinai mažai [103]. 
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Palyginus tepinėlius iš nosies ir nosiaryklės, siekiant nustatyti 

S.pneumoniae nešiojimą, patikimų skirtumų nerasta [106, 107]. Rezultatai taip 

pat nesiskyrė lyginant aspiratus iš nosiaryklės su tepinėliais iš nosies [106, 108] 

ar iš nosiaryklės [106]. Abdullahi O. ir kt. nustatė, kad rezultatai tikslesni, tiriant 

nosiaryklės nuoplovas negu tepinėlius iš nosiaryklės, tačiau papildomai 

nustatytų atvejų buvo per mažai, kad gaunama nauda nusvertų tiriamajam 

sukeliamą diskomfortą ir mažesnį tiriamųjų, sutinkančių dalyvauti tyrime, 

skaičių [109]. 

Van den Bergh ir kt. tyrė alternatyvius bakterijų aptikimo metodus 

vaikams, sergantiems viršutinių kvėpavimo takų infekcija. Tyrime dalyvavo 66 

vaikai iš Olandijos nuo 0 iki 4 metų. Tirtos išskyros ant nosinės, gautos nuvalius 

ar išpūtus nosį. S.pneumoniae nustatyta panašiu santykiu, neatsižvelgiant į tai, 

ar buvo tiriamas tepinėlis nuo nosinės (65 proc.), ar atliekami nosiaryklės ar 

nosies tepinėliai (abiem atvejais 64 proc.) [107]. 

PSO rekomenduoja rinktis nosiaryklės tepinėlius [102, 103]. Aspiracija 

ar nosiaryklės nuoplovos taip pat yra priimtini tyrimo metodai, nes jų jautrumas 

nustatant S.pneumoniae prilygsta ar net lenkia nosiaryklės tepinėlius, tačiau šie 

tyrimai blogiau toleruojami tiriamųjų. Tokiu atveju, kai neįmanoma atlikti 

nosiaryklės tepinėlio, nosies tepinėlis arba tepinėlis nuo matomų išskyrų išpūtus 

nosį į nosinę yra geriau, nei neturėti jokios tiriamosios medžiagos. Vis dėlto bet 

koks nukrypimas nuo rekomenduojamos nosiaryklės tepinėlio metodikos turi 

būti aiškiai apibūdinamas, kad būtų galima tiksliai palyginti tyrimų rezultatus 

[103].  

Kelių nosiaryklės tepinėlių ėmimas to paties vizito metu reikšmingai 

nepadidina tyrimo jautrumo, bet sukelia daugiau diskomforto tiriamajam [109], 

todėl PSO rekomenduoja atlikti tik vieną tepinėlį siekiant nustatyti 

S.pneumoniae nešiojimą [103]. 

Pagal 2003 m. PSO rekomendacijas tamponėliai turėtų būti vaikiško 

dydžio, pagaminti iš lankstaus aliuminio, su kalcio alginato arba polietileno 

tereftalato (Dacron) galiuku [102]. 2013 m. atnaujintose rekomendacijose 

papildyta, kad taip pat galima naudoti nosiaryklės tamponėlius, pagamintus iš 
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regeneruotos celiuliozės pluošto (Rayon) arba nailono (poliamidinio pluošto) 

[103].  

Tiriamosios medžiagos transportavimas 

Tiriamajai medžiagai transportuoti ir saugoti PSO rekomenduoja 

nugriebto pieno–triptono–gliukozės–glicerino (STGG, angl. Skim milk-

tryptone-glucose-glycerin) terpę, nes ji nepatentuota, lengvai pagaminama iš 

visiems prieinamų ingredientų, nebrangi ir buvo sėkmingai naudojama daugelio 

mokslininkų, tyrusių pneumokokų ir kitų viršutinių kvėpavimo takų bakterijų 

nešiojimą [102, 103].  

Šiuo metu yra daug S.pneumoniae kultūrų transportavimo būdų. Iš jų 

paminėtini: STGG terpė, silicio gelio maišeliai drėgmei sugerti, Dorset’o terpė, 

Amies transportinė terpė, šokolado agaras ar kita agaro terpė arba liofilizacija. 

Pagal PSO, priimtinas kiekvienas paminėtas metodas ar kiti metodai, jei įrodyta, 

kad jie taip pat efektyvūs [103].  

Hare K. M. ir kt. įrodė, kad Amies transportinė terpė yra alternatyvi 

tiriamosios medžiagos transportavimo terpė [110]. Ji yra Stiuart’o (angl. Stuart) 

terpės modifikacija, kurioje glicerofosfatas pakeistas neorganiniu fosfatu, o 

metileno mėlis – aktyvinta anglimi. Taip pat pridėta kalcio ir magnio, kurie 

padeda išlaikyti bakterijų sienelių pralaidumą. Amies transportinė terpė užtikrina 

tokių mikroorganizmų, kaip antai Streptococci, Trichonomas sp., Neisseira sp., 

Haemophilus sp., Corynebacteria, Enterobacteriaceae ir kt. gyvybingumą iki  

3 dienų, nors tyrimams geriausia, jei bakterijos pradedamos auginti per 

pirmąsias 24 valandas [111].   

Jei mikrobiologiniai tyrimai atliekami per keletą dienų, tiriamąją 

medžiagą galima saugoti −20 ◦C temperatūroje (2003 m. buvo leidžiama taip 

saugoti iki 6 savaičių), jei tiriama po ilgesnio laiko, bandinius rekomenduojama 

saugoti labai žemoje temperatūroje (−70 ◦C ar dar žemesnėje) [102, 103].  
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S.pneumoniae identifikavimas 

Pagal PSO, S.pneumoniae išauginimas mitybinėje terpėje turėtų išlikti 

auksiniu standartu, nustatant S.pneumoniae iš nosiaryklės tepinėlių. Ideali 

mitybinė terpė turėtų slopinti kitų bakterijų augimą, neslopindama pačių 

pneumokokų augimo. Kraujo agaras, pavyzdžiui, Kolumbijos (angl. Columbia), 

arba triptikazės sojos agaras su avies, arklio ar ožkos krauju, papildytas   

2,5–5 μg / ml gentamicino (2013 m. PSO rekomendacijose – 5 μg / ml 

gentamicino) rekomenduojamas kaip pagrindinė mitybinė terpė S.pneumoniae 

auginti. Kraujo – kolistino ir nalidikso rūgšties arba kolistino ir oksolino rūgšties 

agarai yra priimtinos alternatyvos, tačiau jie neslopina stafilokokų augimo. 

Niekada neturėtų būti naudojamas žmogaus kraujo agaras [102, 103]. 

Mėginiai sėjami į selektyvias mitybines terpes, pasėliai per naktį 

auginami 35–37 0C temperatūros 3–10 proc. anglies dioksido aplinkoje [102, 

103]. Lėkštelės, kuriose niekas neauga, inkubuojamos dar 24 valandas prieš 

patvirtinant, kad niekas neišaugo [103]. Jei reikia, gali būti atliekamas pusiau 

kiekybinis α-hemolizinių kolonijų augimo vertinimas. Tolesnei analizei 

paimamos pavienės kolonijos [102, 103].  

Identifikuojant S.pneumoniae, remiamasi išaugintomis bakterijų 

kultūromis, kurios pasižymi klasikiniu fenotipu, jautrumu optochinui ir tirpumu 

tulžyje. Jautrumas optochinui nustatomas pagal inhibicinės zonos skersmenį. Jei 

naudojamas 6 mm. diskas, inhibicinė zona >14 mm. vertinama kaip jautru 

optochinui, nuo 7 iki 13 mm. – vidutiniškai jautru, o < 7 mm. – atsparu. Jautrūs 

optochinui mikroorganizmai vertinami kaip pneumokokai, vidutiniškai jautrūs 

optochinui tiriami dėl tirpumo tulžyje. Jei bakterijos optochinui atsparios, 

vertinama, kad tai ne pneumokokai [102]. Vis dėlto nedidelė pneumokokų dalis 

(0,58–3,2 proc.) gali turėti atsparumą optochinui [54, 55, 58]. 

Per pastarąjį dešimtmetį buvo sukurta naujų metodų pneumokokams 

nustatyti biologiniuose mėginiuose. Jie remiasi PGR reakcija ir specifinių DNR 

žymenų, tokių kaip antai autolizinas (lytA), pneumolizinas (ply), pneumokokų 

paviršiaus adhezinas (psa A) ir kitų nustatymu [41, 103]. Iš šių metodų PSO 

rekomenduoja lytA realaus laiko PGR, tačiau pabrėžia, kad bakterijų kultūrų 
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išauginimas turėtų likti auksiniu standartu, nustatant S.pneumoniae nosiaryklės 

tepinėliuose [103]. 

S.pneumoniae serotipavimas 

Kapsulės paburkimo testas, dar vadinamas Kvelungo (Quellung) reakcija 

arba Noifeldo (Neufeld) testu, šiuo metu yra standartinis S.pneumoniae 

serotipavimo metodas [102, 103]. Kai S.pneumoniae kapsulės polisacharidiniai 

antigenai susijungia su specifiniais antikūnais, mikroskopu matomas kapsulės 

paburkimas, atsirandantis dėl įvykusios imunoprecipitacijos, dėl kurios keičiasi 

kapsulės refrakcinis indeksas, be to, bakterijos agliutinuoja [112]. 

Vienuolika Europos laboratorijų dalyvavo pagrindžiant S.pneumoniae 

serotipavimo metodiką. Kiekvienos laboratorijos buvo paprašyta tipuoti  

70 nenurodytų S.pneumoniae padermių. Aprašyta didelė Kvelungo testo ir kitų 

serotipavimo metodų (latekso agliutinacijos reakcijos, gelio difuzijos) atitiktis. 

Klaidingas serotipų nustatymas Kvelungo metodu (5,2 proc., šešiose 

laboratorijose) reikšmingai nesiskyrė, palyginti su kitais serotipavimo metodais 

(5,7 proc., penkiose laboratorijose) [113].  

Deja, taikant Kvelungo reakciją, negalima nustatyti kelių serotipų 

viename tiriamame mėginyje. Ši reakcija taip pat nepatogi, kai reikia ištirti daug 

mėginių [60]. Be to, Kvelungo reakcija yra brangi, reikia laiko ir atitinkamos 

patirties turinčio personalo [103].  

Latekso agliutinacijos reakcija – alternatyvus metodas serotipuojant 

S.pneumoniae [102, 103]. Palyginti su Kvelungo reakcija, latekso agliutinacijos 

reakcija yra pigesnė, lengviau išmokstama atlikti ir vertinti, be to, jai nereikalingas 

mikroskopas. Šis metodas tinkamesnis įstaigoms, turinčioms ribotą biudžetą ir 

mažesnių galimybių apmokyti darbuotojus [103, 114].  

Latekso agliutinacijos reakcija naudojama nustatant antigenus 

biologinėje medžiagoje. Biologinė medžiaga sumaišoma su suspensija, kurioje 

yra latekso dalelių, sujungtų su antikūnais prieš ieškomą antigeną. Jei antigenas 

yra tiriamojoje medžiagoje, jis sureaguoja su antikūnais ir susiformuoja 
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agregatai (iškrenta nuosėdos). Jei ieškomo antigeno nėra, mišinys išlieka toks, 

koks buvo – tolygi suspensija [115]. 

Galima rinktis komercinius reagentų rinkinius, pvz., Pneumotest-Latex 

(gamintojas Statens Serum Institut, Danija), arba juos pasigaminti [114]. 

Pneumotest-Latex rinkinys susideda iš 14 skirtingų antiserumų prieš 

pneumokokus (lašintuvai nuo A iki I ir nuo P iki T), sujungtų su latekso 

dalelėmis. Naudojant lentelę (9 lentelė) galima identifikuoti 23 serotipus, 

įeinančius į 23-valentę polisacharidinę pneumokokinę vakciną, ir papildomus 25 

serotipus, pasižyminčius kryžminėmis reakcijomis [60]. Aklai tikrinant 352 

mėginius, kuriuose buvo 90 S.pneumoniae serotipų, 336 (95,5 proc.) nustatyti 

teisingai, taikant Pneumotest-Latex rinkinį [116]. Palyginti su kitais 

fenotipavimo metodais, taikant Pneumotest-Latex, galima nustatyti daugiausia 

S.pneumoniae serotipų. Šis metodas plačiai naudojamas serotipuojant 

S.pneumoniae [60]. 

Galimi ir kiti fenotipiniai S.pneumoniae serotipavimo metodai, kurie 

remiasi antigeno nustatymu. Tai taškinė hibridizacijos analizė (angl. the dot blot 

assay) [117, 118] ar kolonijinės hibridizacijos analizė (angl. colony blot assays) 

[119], kurios leidžia vienu metu ieškoti ir nustatyti net ir negausius skirtingus 

serotipus tame pačiame mėginyje, tačiau šie metodai trunka per daug ilgai, 

taikant juos epidemiologiniam pneumokokų serotipavimui [60]. 

Imunofermentinė analizė (angl., an enzyme-linked immunosorbent assay, 

ELISA) [120] ir konkurencinė imunofermentinė analizė (angl. a competitive 

enzyme immunoassay, EIA) [121] pasižymi dideliu jautrumu, tačiau antiserumai 

nėra prieinami komerciniais pagrindais, reagentai galioja ribotą laiką, o patys 

tyrimai trunka ilgai, rezultatai būna tik po kelių dienų [60]. Tėkmės citometrija 

su fluorescuojančiais rutuliukais (angl. bead-based assays on a flow-cytometry) 

[122, 123] užtikrina greitą, tikslų, net ir kelių skirtingų serotipų nustatymą vienu 

metu iš mažo klinikinės medžiagos kiekio [60].  

Visų antigeno-antikūno reakcijomis pagrįstų metodų trūkumas yra 

kryžminės reakcijos. Jų būna mažiau, kai serotipui nustatyti reikia didelio kiekio 

surištų antikūnų, pavyzdžiui, Kvelungo reakcijoje, arba kai taikomas kiekybinis 
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surištų antikūnų nustatymas, pavyzdžiui, atliekant tėkmės citometriją su 

fluorescuojančiais rutuliukais. Be to, šių metodų kokybę galima pagerinti, 

taikant nespecifinių reaktyvių antikūnų absorbciją ar naudojant monokloninius 

antikūnus [103, 117].  

Bentley S. D. ir kt. 2006 m. apžvelgė nukleotidų sekas, koduojančias 90 

pneumokokų serotipų atitinkamas kapsulių sritis [124]. Informacija apie šiuos 

serotipams specifinius genus leido sukurti genotipinius S.pneumoniae 

serotipavimo metodus.  

Genotipavimo metodų pavyzdžiai apima mikrogardelių metodą (angl. 

microarray) [125, 126], tikro laiko polimerazinę grandininę reakciją (PGR) 

(angl. real-time polymerase chain reaction (PCR)) [127, 128], PGR kartu su 

sekvenavimu (angl. PCR combined with sequencing) [129, 130], dauginę PGR 

(angl. multiplex PCR) [131, 132] ir kt. Dauginės PGR produktai paprastai 

nustatomi atliekant elektroforezę gelyje, bet gali būti naudojami ir kiti metodai, 

pavyzdžiui, masių spektrometrija [133], DNR hibridizacija [134] arba 

automatizuota kapiliarinė elektroforezė [135].  

Nustatant genotipą, didžiausias trūkumas yra kapsulę koduojančių genų 

sekų įvairovė, dėl kurios galimas netikslus taikinio pasirinkimas ir prarandama 

galimybė atskirti artimai susijusius serotipus. Sekvenavimo duomenų 

atnaujinimas ir papildymas turėtų padėti geriau pasirinkti taikinius ir sukurti 

pradmenis / genetinius zondus, kurie jautrumu ir specifiškumu prilygtų auksiniu 

standartu laikomiems metodams [103]. 

PSO neišskiria kurio nors vieno iš šių metodų, tik pabrėžia, kad 

kiekvienas S.pneumoniae serotipuoti naudojamas metodas turi būti griežtai 

patikrintas, lyginant su Kvelungo testu. S.pneumoniae serotipavimas tiesiogiai 

iš nosiaryklės tepinėlio kol kas nėra pakankamai išplėtotas, todėl 

nerekomenduojamas kaip pagrindinis metodas [103]. 

S.pneumoniae jautrumo antibakteriniams preparatams nustatymas 

Diskų difuzijos metodas naudojant 1 μg oksacilino diską yra efektyvus 

atrankos metodas penicilinui nejautriems pneumokokams nustatyti. Šis metodas 
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labai jautrus, tačiau nelabai specifiškas, nes štamai, kurių neaugimo zonos 

skersmuo ≤ 19 mm, gali pasižymėti įvairiu jautrumu benzilpenicilinui. Dėl šios 

priežasties visiems štamams, kurie pagal oksacilino diską yra nejautrūs 

(neaugimo zonos skersmuo ≤ 19 mm), reikia papildomai nustatyti penicilino 

MSK (mažiausią slopinančią koncentraciją, angl. minimum inhibitory 

concentration, MIC) [136]. 

Pagal Europos jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų komiteto 

(angl. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) 

rekomendacijas, S.pneumoniae vertinamas kaip jautrus penicilinui, kai MSK 

≤0,06 mg/l. Meningito atveju S.pneumoniae vertinamas kaip atsparus 

penicilinui, kai MSK viršija 0,06 mg/l, kitais atvejais S.pneumoniae vertinamas 

kaip atsparus penicilinui, kai MSK viršija 2 mg/l [136]. 

S.pneumoniae atsparumas kitiems antibakteriniams preparatams taip pat 

nustatomas diskų difuzijos metodu. Eritromicino diską galima naudoti nustatant 

jautrumą azitromicinui, klaritromicinui ir roksitromicinui. Štamai, kurių 

neaugimo zonos skersmuo < 19 mm, vertinami kaip atsparūs, o kai skersmuo   

 22 – vertinami kaip jautrūs [137].  

Dauginis atsparumas vaistams (DAV) apibrėžiamas kaip nejautrumas 

penicilinui ir nejautrumas 2 ar daugiau ne β-laktaminių antimikrobinių vaistų 

klasių [138]. 

 

2.5. S.pneumoniae kolonizacija ir serotipų pasiskirstymas sveikų 

ir ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis sergančių vaikų  

nosiaryklėje 

Mokslinių publikacijų paieška aprašyta 2.1 skyriuje „Literatūros 

paieška“. S.pneumoniae nešiojimo analizei buvo pritaikyti papildomi atrankos 

kriterijai: 

- tyrimai atlikti iki KPV įtraukimo į NIP (tyrimų metu KPV buvo 

neprieinamos ar prieinamos tik nedidelei daliai vaikų, dažniausiai tik privačioje 
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praktikoje; jei tyrimai atlikti prieš ir po vakcinacijos išplitimo, duomenys šioje 

apžvalgoje pateikiami tik prieš KPV įtraukimą į NIP); 

- į tyrimą įtraukti KPV ar PPV–23 neskiepyti vaikai (jei dalis į tyrimą 

įtrauktų vaikų buvo skiepyti, duomenys pateikiami tik tame tyrime dalyvavusių 

neskiepytų vaikų; jei duomenys apie neskiepytus vaikus nenurodyti atskirai, 

toks tyrimas į apžvalgą neįtrauktas); 

- į tyrimą įtraukti ikimokyklinio amžiaus (iki 7 m.) vaikai;  

- tirti vaikai sveiki ar sergantys ŪKTI (jei S.pneumoniae nešiojimas tirtas 

tik tam tikromis ligomis sergančių vaikų grupėse, pvz., sergančiųjų bronchų 

astma, cukriniu diabetu ar cistine fibroze, tokie straipsniai į apžvalgą neįtraukti).  

PSO 2003 ir 2013 metais paskelbė rekomenduojamus standartinius 

metodus, kaip tirti S.pneumoniae nešiojimą viršutiniuose kvėpavimo takuose 

[102, 103]. Vis dėlto sunku palyginti S.pneumoniae nešiojimą įvairiose šalyse 

dėl skirtingos tyrimų metodikos (skyrėsi imčių dydis, charakteristika, tyrimo 

laikotarpis, tiriamosios medžiagos paėmimo, transportavimo, laboratorinės 

diagnostikos metodika ir kt.). Palyginimą taip pat apsunkina tai, kad kai kuriose 

publikacijose pateikti neišsamūs duomenys.  

S.pneumoniae kolonizacija, serotipų pasiskirstymas ir teorinis vakcinų 

efektyvumas įvairiose pasaulio šalyse 

S.pneumoniae nešiojimo dažnis skirtingose pasaulio šalyse iki KPV 

įtraukimo į NIP turėjo labai plačias ribas ir svyravo nuo 6,5 proc. iki 97 proc. 

Mažiausias S.pneumoniae nešiojimo dažnis (6,5 proc.) publikuotas 2007 m. 

Indijoje atliktame tyrime. Jo metu tepinėliai iš nosiaryklės tirti 200 sveikų vaikų 

nuo 3 mėn. iki 3 metų [139]. Didžiausias S.pneumoniae nešiojimo dažnis 

publikuotas 2006 m. Gambijoje, kur daugiau nei 90 proc. tirtų vaikų iki 5 metų 

(n = 666) nešiojo S.pneumoniae nosiaryklėje, o kūdikių pneumokokų nešiojimas 

siekė 97 proc. [140].  

Apžvelgus tyrimus, atliktus iki KPV įtraukimo į NIP, galima teigti, kad 

S.pneumoniae nešiojančių ikimokyklinio amžiaus vaikų vyravo 6B, 19F, 23F, 



 33

6A serotipai ir 14 serogrupė. Visi jie yra KPV-13 sudėtyje, o KPV-7 ir KPV-10 

nėra tik 6A serotipo.  

Daugumoje apžvelgtų tyrimų S.pneumoniae nešiotojams nustatyta po 

vieną serotipą. Keliuose tyrimuose tam pačiam asmeniui to paties tyrimo metu 

aptiktas daugiau nei vienas serotipas: Venesueloje – 1,8 proc. (5/271) [141], 

Čekijoje – 1,9 proc. (3/162) [142], Norvegijoje – 9,9 proc. (57/573) [143], 

Kambodžoje – 11,0 proc. nešiotojų (66/601) [33]. Malavyje ištyrus 189 vaikus 

iki 13 metų net 40 proc. pneumokokų nešiotojų (46/116) nustatytas daugiau nei 

vienas serotipas: 27 proc. (31/116) nešiojo du serotipus, 11 proc. (13/116) – tris 

serotipus, 2 proc. (2/116) – keturis serotipus. Šio tyrimo metu keliems 

serotipams aptikti galėjo turėti įtakos serotipuoti pasirinktas mikrogardelių 

metodas (angl. miccroarray) [144].  

Mažiausias (13,4 proc.) ir didžiausias (88,2 proc.) teorinis KPV-7 

efektyvumas publikuotas Turkijoje, atitinkamai 2003–2004 metais [145] ir 

2007–2008 metais [146]. Europoje teorinis KPV-7 efektyvumas svyravo nuo   

33 proc. Danijoje [147] iki 76,5 proc. Prancūzijoje [15]. Afrikos šalyse rezultatai 

panašūs. Mažiausias efektyvumas (36,4 proc.) publikuotas Senegale [148], o 

didžiausias (63–70 proc.) – Gambijoje [140]. Šiaurės ir Pietų Amerikoje  

KPV-7 teorinis efektyvumas buvo nuo 23,6 proc. Kolumbijoje [149] iki  

58,4 proc. Brazilijoje [150]. 

KPV-10 teorinis efektyvumas skaičiuotas rečiau (17/85). Mažiausias 

efektyvumas publikuotas Turkijoje – 17,3 proc. [145], o didžiausias Lenkijoje – 

73,7 proc. [11]. KPV-13 teorinio efektyvumo ribos taip pat plačios – nuo         

17,3 proc. Turkijoje [145] iki 85 proc. Maroke [151]. Europoje mažiausias  

KPV-13 teorinis efektyvumas (57 proc.) publikuotas Danijoje [147], o 

didžiausias (80,1 proc.) – Lenkijoje [11]. PPV–23 teorinis efektyvumas 

paminėtas tik keliose publikacijose (6/85). Jis buvo nuo 54 proc. Ganoje [152] 

iki 92,3 proc. Burkina Fase [153] ar 92,4 proc. Lenkijoje [11]. 
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S.pneumoniae kolonizacija, serotipų pasiskirstymas ir teorinis vakcinų 

efektyvumas Afrikos šalyse 

Afrikoje S.pneumoniae kolonizacijos dažnis svyravo nuo 29,2 proc. iki 

97 proc. (1 lentelė). Mažiausias S.pneumoniae nešiojimo dažnis (29,2 proc.) 

publikuotas Egipte, 2013–2014 metais ištyrus 600 sveikų vaikų nuo 2 iki 60 

mėnesių amžiaus [154]. O Gambijoje daugiau nei 90 proc. tirtų vaikų iki 5 metų 

(n = 666) ir net 97 proc. kūdikių nešiojo S.pneumoniae nosiaryklėje [140]. Tai 

didžiausias publikuotas S.pneumoniae nešiojimo dažnis ne tik Afrikos, bet ir kitų 

žemynų apžvelgtuose tyrimuose.  

Dažniausiai (76,9 proc. apžvelgtų straipsnių, n = 10) tirti sveiki vaikai 

arba nenurodyta, kad jie tyrimo metu būtų sirgę ŪKTI ar kitomis ligomis. ŽIV 

infekuotumas nurodytas tik Malavyje atliktame tyrime, kur 38 proc. tiriamųjų 

buvo infekuoti ŽIV [144]. Į šią apžvalgą neįtraukta tyrimų, kai tikslingai tirtas 

S.pneumoniae nešiojimas ŽIV infekuotų asmenų nosiaryklėje. Duomenys apie 

antibakterinių preparatų vartojimą dvi savaites, mėnesį ar tris mėnesius iki 

tyrimo pateikti tik keliose publikacijose [155, 156]. Šiuose tyrimuose 

pneumokokų nešiojimas tirtas ir antibakterinius preparatus vartojusių vaikų 

nosiaryklėje. S.pneumoniae kolonizacija DPC lankančių vaikų nosiaryklėje tirta 

tik Ganoje ([152], 1 lentelė), o Europoje dauguma tyrimų atlikta DPC 

lankantiems vaikams (4 lentelė).  

Į keletą tyrimų buvo įtraukti KTI sergantys vaikai. Mozambike 2003 

metais tirti 285 nesunkiomis ligomis sergantys vaikai, iš kurių 34,0 proc. turėjo 

AKTI simptomų. Dažnesnė S.pneumoniae kolonizacija buvo vaikų, kurie 

įtraukimo į tyrimą metu turėjo AKTI simptomų (93 proc. vs 84 proc., p = 0,04). 

[156]. Tais pačiais metais Kenijoje atliktame tyrime 37,6 proc. tirtų vaikų sirgo 

KTI. S.pneumoniae aptikta šiek tiek dažniau (37,5 proc.) sergančių plaučių 

uždegimu nei visų tirtųjų (35,9 proc.) nosiaryklėje, tačiau konkrečios išvados 

padaryti negalima dėl labai nedidelės tyrimo imties (n = 78) [157].  
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1 lentelė. S.pneumoniae kolonizacija, serotipų pasiskirstymas ir teorinis vakcinų efektyvumas 

Afrikos šalyse 

Tyrimo 
atlikimo vieta ir 
laikotarpis (lit. 
šalt.) 

Tiriamieji SPn 
nešiojimas 

SPn nešiojimas pagal 
amžių 

Dažniausi 
serotipai/ 
serogrupės 

Teorinis vakcinų 
efektyvumas 

 
Burkina Fasas,  
2000–2001 
[153] 

 
860 sveikų vaikų 
0–5 m. amžiaus 
 

 
50,6% 

 
Nd 

 
6, 23, 7, 9,  
4, 11, 14, 15 

 
KPV–7 – 53,8%, 
PPV–23 – 92,3%

 
Egiptas, 
2013–2014 
[154] 

 
600 sveikų vaikų  
2–60 mėn. 
amžiaus 

 
29,2% 

 
Nd 

 
19F, 6B, 6A 

 
KPV–13 – 67,4%

 
Gambija, 
2003–2005 
[160] 

 
136 vaikai 
0–1 m. amžiaus 

 
82,2% 

 
SPn nešiojimo dažnis 
nuo gimimo didėja ir 
10–20 savaitę nusistovi 
ties ~ 85% lygiu 
 

 
6B, 19F, 14, 
6A/C, 19A 

 
Nd 

 
Gambija, 
publ.a 2006 
[140] 

 
2 872 tiriamieji 
0–110 m. 
amžiaus, iš jų 
666 vaikai  
iki 5 m. amžiaus 

 
97%  
(iki 1 m.), 
> 90%  
(iki 5 m.) 

 
< 1 mėn. – 93%, 
< 3 mėn. – 96%, 
< 1 m. – 97% 

 
3, 6A, 23F, 
6B 19F 
(pateikti visų 
tiriamųjų) 

 
KPV–7 – 70% 
(iki 1 m.),  
63% (iki 5 m.) 

 
Gana, 
2011 
[152] 

 
848 vaikai  
≤ 6 m. amžiaus,  
lankantys DPC 

 
32% 

 
Nd 

 
19F, 6B, 23F, 
6A 

 
KPV–13 – 48-
51%  
PPV–23 – 54% 

 
Kenija, 
2003 
[157] 

 
78 vaikai 
iki 5 m. amžiaus,  
dalis (37,6%) 
sirgo VKTI 

 
35,9% 

 
Nd 

 
Nd 

 
Nd 

 
Kenija,  
2004 
[155] 

 
450 vaikų ir 
suaugusiųjų  
0-85 m. amžiaus 

 
41-61%  
(0-9 m.) 

 
<1 m. – 59%,  
1–2 m. – 61%,  
3-4 m. – 50%,  
5–9 m. – 41% 

 
19F, 6B, 6A, 
23F, 23B, 14 
(pateikti 
srotipai vaikų 
iki 5 m. 
amžiaus) 
 

 
Nd 

 
Kenija, 
2009–2010 
[158] 

 
1 017 tiriamųjų, 
iš jų 308 vaikai 
iki 5 m. amžiaus 

 
74%  
(iki 5 m.) 

 
<5 m. – 74%,  
≥5 m. – 32% 
 

 
19F, 6B, 6A, 
23F, 14 
(pateikti 
serotipai visų 
tiriamųjų) 

 
KPV–10 – 34% 
(iki 5 m.),  
8% (≥ 5 m.) 
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lit. šalt. – literatūros šaltinis; SPn – Streptococcus pneumoniae; DPC – dienos priežiūros centrai; Nd – 

nėra duomenų straipsnyje / straipsnio santrumpoje; KPV - konjuguotoji pneumokokinė vakcina; PPV – 

polisacharidinė pneumokokinė vakcina; ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas, AKTI – apatinių 

kvėpavimo takų infekcija, VKTI – viršutinių kvėpavimo takų infekcija 
a – straipsnyje nenurodytas tyrimo laikotarpis, pateikiami straipsnio publikavimo metai (publ.) 
 

Apžvelgę tyrimus, atliktus Afrikos šalyse iki KPV įtraukimo į NIP, 

matome, kad S.pneumoniae nešiojančių ikimokyklinio amžiaus vaikų 

nosiaryklėje vyravo 19F, 6B, 23F, 6A serotipai ir 14 serogrupė. Detalesni 

Afrikos šalių tyrimų rezultatai pateikiami 1 lentelėje.  

Teorinis KPV–7 efektyvumas svyravo nuo 36,4 proc. Senegale [148] iki 

63–70 proc. Gambijoje (63 proc. vaikams iki 5 metų, 70 proc. – kūdikiams) 

[140]. Mažiausias teorinis KPV–10 efektyvumas apskaičiuotas Kenijoje –  

34 proc. [158], didžiausias Tanzanijoje – 55,7 proc. [159]. KPV–13 teorinis 

efektyvumas svyravo nuo 48–51 proc. Ganoje (48 proc. Akroje ir 51 proc. 

Tamalėje) [152] iki 85 proc. Maroke [151]. Teorinis PPV–23 efektyvumas 

apskaičiuotas tik Ganoje (54 proc.) [152] ir Burkina Fase (92,3 proc.) [153].  

Tyrimo 
atlikimo vieta ir 
laikotarpis (lit. 
šalt.) 

Tiriamieji SPn 
nešiojimas 

SPn nešiojimas pagal 
amžių 

Dažniausi 
serotipai/ 
serogrupės 

Teorinis vakcinų 
efektyvumas 

 
Malavis, 
2008–2012 
[144] 

 
189 vaikai 
0–13 m. amžiaus, 
dalis (38%) 
infekuotų ŽIV 

 
61%  

 
Nd 
 

 
19F, 14, 23F, 
15B, 13, 6B, 
6A 

 
KPV–13 – 60% 

 
Marokas, 
2008–2009 
[151] 

 
660 vaikų 
iki 2 m. amžiaus 

 
45,8% 

 
Nd 

 
19F, 6, 14, 
23, 18, 9 

 
KPV–7 – 57%, 
KPV–13 – 85% 

 
Mozambikas, 
2003 
[156] 

 
285 vaikai  
iki 5 m. amžiaus, 
dalis (34,0%) 
sirgo AKTI 

 
87% 

 
<1 m. – 92%,  
1-2 m. – 90%,  
3-4 m. –72% (p < 0,01) 

 
19F, 19A, 
23F, 6A, 6B 

 
KPV–7 – 49% 

 
Senegalas, 
2007–2008 
[148] 

 
264 vaikai 
iki 2 m. amžiaus 
 

 
50% 

 
Nd 

 
6B, 19F, 23F, 
14, 6A  
 

 
KPV–7 – 36,4%
KPV–10 – 39,4%
KPV–13 – 53% 

 
Tanzanija,  
2010 
[159] 

 
300 sveikų vaikų  
iki 5 m. amžiaus 
 

 
35% 

 
Nd 

 
19F, 6B, 9V, 
13 

 
KPV–7 – 55,7%
KPV–10 – 55,7%
KPV–13 – 63,5%
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S.pneumoniae kolonizacija, serotipų pasiskirstymas ir teorinis vakcinų 

efektyvumas Azijos šalyse ir Australijoje 

Azijoje S.pneumoniae kolonizacijos dažnis svyravo nuo 6,5 proc. iki 

67,6–97 proc. (2 lentelė). Mažiausias S.pneumoniae nešiojimo dažnis (6,5 proc.) 

publikuotas 2007 m. Indijoje atliktame tyrime. Jo metu tepinėliai iš nosiaryklės 

tirti 200 sveikų vaikų nuo 3 mėn. iki 3 metų [139]. Tai mažiausias S.pneumoniae 

kolonizacijos dažnis ne tik Azijoje, bet ir iš kitų žemynų publikuotų tyrimų. 

Tailande, atvirkščiai, rastas didelis vaikų iki 2 metų pneumokokų nešiojimas. 

Šio 2007–2008 metais atlikto tyrimo metu tirti 234 vaikai, kuriems po gimimo 

ir kas mėnesį iki 2 metų imti tepinėliai iš nosiaryklės. Trijų mėnesių jau  

75,5 proc. kūdikių nešiojo S.pneumoniae nosiaryklėje, o 6 mėnesių – net   

97 proc. Pneumokokų nešiojimas stabilizavosi po 7 mėnesių amžiaus ir buvo 

67,6 proc. ir 83,6 proc. [161]. 

Dažniausiai (71,4 proc. apžvelgtų straipsnių, n = 20) tirti sveiki vaikai 

arba nenurodyta, kad jie tyrimo metu būtų sirgę ŪKTI ar kitomis ligomis. Taip 

pat kaip ir Afrikos šalyse, dauguma tyrėjų publikacijose nepateikia duomenų 

apie antibakterinių preparatų vartojimą ar nevartojimą iki tyrimo ar tyrimo metu. 

S.pneumoniae kolonizacija DPC lankančių vaikų nosiaryklėje tirta tik keliose 

šalyse [30, 162–164], kitaip nei Europoje, kur dauguma tyrimų atlikta DPC 

lankantiems vaikams (4 lentelė).  

Į keletą tyrimų buvo įtraukti KTI sergantys vaikai. Nepale 2003–2004 

metais tirti 604 sveiki ir 604 ŪAKTI sergantys vaikai. S.pneumoniae 

nosiaryklėje dažniau nešiojo ŪAKTI sergantys nei sveiki vaikai (82,0 proc. vs 

76,7 proc., p = 0,031) [165]. Tailande tais pačiais metais atliktame tyrime 

pneumokokų nešiojimas nosiaryklėje rastas 60 proc. vaikų, sergančių į gripą 

panašia liga, ir 27 proc. vaikų, hospitalizuotų dėl plaučių uždegimo [31]. Panašių 

rezultatų gauta Kambodžoje, kur 2014 metais tirti 974 vaikai nuo  

1 mėnesio iki 15 metų, iš kurių 81,5 proc. sirgo ŪVKTI. S.pneumoniae 

nosiaryklėje nešiojo 61,7 proc. tiriamųjų [33]. Mažesnis S.pneumoniae 

nešiojimas vaikų, sergančių ŪVKTI, publikuotas Kinijoje – 24,9 proc. [166] ir 

27,3 proc. [167]. Rusijoje (Chabarovsko srityje) pneumokokų nešiojimas tirtas 
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ūminėmis ir lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis sergančių 1 mėnesio – 17 metų 

vaikų. S.pneumoniae nešiojo 45 proc. vaikų, hospitalizuotų dėl ŪAKTI (ūminio 

bronchų ar plaučių uždegimo), ir 25 proc. vaikų, hospitalizuotų dėl bronchų ar 

plaučių sklaidos sutrikimų [168].  

Apžvelgę tyrimus, atliktus Azijos šalyse iki KPV įtraukimo į NIP, 

matome, kad S.pneumoniae nešiojančių ikimokyklinio amžiaus vaikų 

nosiaryklėje vyravo 6, 19 ir 23 S.pneumoniae serogrupės. Iš 6 serogrupės 

pneumokokų vyravo 6B serotipas, iš 19 serogrupės – 19F serotipas, 23 

serogrupės – 23F serotipas. Palyginus su Europos ar Afrikos šalimis, Azijoje 

retesnė 14 S.pneumoniae serogrupė. Be to, Azijos šalyse dažniau nustatytos tik 

pneumokokų serogrupės, rečiau patikslinti jų serotipai. Detalesni Azijos šalių 

tyrimų rezultatai pateikiami 2 lentelėje. 

Turkija išsiskyrė tuo, kad joje publikuotas mažiausias ir didžiausias 

KPV–7 teorinis efektyvumas. Ištyrus 564 sveikus vaikus 15 dienų – 2 metų 

amžiaus, 2003–2004 metais apskaičiuotas vakcinos teorinis efektyvumas buvo tik  

13,4 proc. [145]. O 2007–2008 metais ištyrus 109 sveikus vaikus 12–59 mėnesių 

amžiaus, vakcinos teorinis efektyvumas siekė 88,2 proc. [146]. Svarbu atkreipti 

dėmesį į tai, kad skyrėsi tyrimų laikotarpis, imtis ir metodika. 2007–2008 metais 

atlikto tyrimo rezultatų vertę mažina nedidelė imtis (n = 109) ir mažas išaugusių 

S.pneumoniae skaičius (n = 18) [146]. Nedidelis KPV–7 teorinis efektyvumas taip 

pat publikuotas Palestinoje (34,4 proc.) [169] ir Pietų Korėjoje (34,9 proc.) [29], 

o gerokai didesnis – Indijoje (84,6 proc.) [139].  KPV–10 teorinis efektyvumas 

svyravo nuo 17,3 proc. Turkijoje [145] iki 55,5–60,1 proc. Nepale [165]. 

Mažiausiais KPV–13 teorinis efektyvumas taip pat publikuotas Turkijoje  

(17,3 proc.), o didžiausias – Malaizijoje (69,5 proc.) [162] ir Kambodžoje  

(70,2 proc.) [33]. PPV–23 teorinis efektyvumas apskaičiuotas tik Kinijoje ir siekė 

72,2–74 proc. [166, 167]. 

Pirmiau išvardytus paieškos ir atrankos kriterijus atitiko tik viena 

publikacija iš Australijos žemyno. Tai Fidžio salose atliktas tyrimas, kurio metu 

tirta 440 sveikų vaikų nuo 3 iki 13 mėnesių amžiaus. S.pneumoniae nosiaryklėje 
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nešiojo 44,3 proc. tiriamųjų. Dažniausiai rasti serotipai buvo 6A, 23F, 19F ir 6B. 

Teorinis KPV–7 efektyvumas siekė 30 proc. [170].  

 

 
2 lentelė. S.pneumoniae kolonizacija, serotipų pasiskirstymas ir teorinis vakcinų efektyvumas 

Azijos ir Australijos šalyse 

Tyrimo atlikimo 
vieta ir laikotarpis 
(lit. šalt.) 

Tiriamieji SPn 
nešiojimas 

SPn nešiojimas pagal 
amžių 

Dažniausi 
serotipai / 
serogrupės 

Teorinis 
vakcinų 
efektyvumas 

 
Fidžis, 
publ.a 2006 
santr.b [170] 

 
440 sveikų vaikų 
3–13 mėn. 
amžiaus 
 

 
44,3% 

 
Nd 

 
6A, 23F, 19F, 
6B 
 

 
KPV–7 – 30% 

 
Indija,  
publ.a 2007 
[139] 

 
200 sveikų vaikų 
3 mėn. – 3 m. 
amžiaus 
 

 
6,5% 

 
Nd 

 
19, 6, 1, 14 

 
KPV–7 – 84,6%
 

 
Indija, 
2007 
[171] 

 
200 sveikų vaikų  
≤ 12 m. amžiaus 
 

 
22% 

 
0–3 m. – 22,8%,  
4–6 m. – 25,7%,  
7–9 m. – 25%,  
10–12 m. – 16%  

 
Nd 

 
Nd 

 
Indija, 
2010–2011 
[172] 

 
190 sveikų vaikų  
3 mėn. – 5 m. 
amžiaus 
 

 
27,9% 

 
3–12 mėn. – 49,2%, 
1–3 m. – 35,5%,  
3–5 m. – 27,8% 

 
19, 10, 6, 7, 3, 
14 

 
Nd 

 
Indonezija, 
2010 
[173] 

 
243 vaikai 6-60 
mėn. amžiaus ir 
253 suaugę 45-70 
m.  

 
43% 
(vaikų) 

 
6–60 mėn. – 43%,  
45–70 m. – 11% 

6–60 mėn. – ŠS 7,7 
(4,5–13,0) 
 

 
6A/B, 15B/C, 
11A, 23F, 19F 
(vaikų) 

 
KPV–13 – 45%
(vaikų) 

 
Iranas, 
2011–2012 
[174] 

 
150 sveikų vaikų  
iki 5 m. amžiaus 

 
26,6% 

 
Nd 

 
19A, 6, 3 

 
Nd 

 
Izraelis, 
1998–2005 
[175] 

 
1 927 sveiki 
vaikai  
iki 5 m. amžiaus 
(beduinai) 

 
77,7% 

 
Nd 
 

 
Nd 

 
Nd 

 
Izraelis, 
2000–2004 
santr.b [176] 

 
1 763 sveiki 
vaikai  
<36 mėn. 
amžiaus 

 
Nd 

 
Nd 

 
Nd 

 
KPV–7 – 46%,
KPV–13 – 67%
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Tyrimo atlikimo 
vieta ir laikotarpis 
(lit. šalt.) 

Tiriamieji SPn 
nešiojimas 

SPn nešiojimas pagal 
amžių 

Dažniausi 
serotipai / 
serogrupės 

Teorinis 
vakcinų 
efektyvumas 

 
Japonija,  
2004–2005 
[164] 

 
216 vaikų,  
0–6 m. amžiaus,  
lankantys DPC, 
sveiki ar 
sergantys (10%) 
VAU, KTI, AR 

 
43,3% 

 
≤ 3 m. – 47,7% 
≤ 4 m. – 38%  
(p > 0,05) 

 
Nd 

 
Nd 

 
Japonija  
2011 
santr.b [177] 

 
998 vaikai 

 
Nd 

 
Nd 

 
6B, 19F, 23F, 
6C 

 
KPV–7 – 
48,2%, 
KPV–13 – 
60,3% 

 
Japonija, 
2010–2012 
[178] 

 
229 sveiki vaikai 
2 mėn. – 6 m. 
amžiaus 

 
22% 

 
<1 m. – 19%,  
1–2 m. – 23%,  
3-6 m. – 28%  
(p > 0,05) 

 
Nd 

 
Nd 

 
Kambodža, 
2014 
[33] 

 
974 vaikai, 1 
mėn. – 15 m. 
amžiaus, 
sergantys ŪVKTI 
(81,5%), GI ar kt. 

 
61,7%  

 
1–11 mėn. – 78,6%,  
12–59 mėn. – 61,9%, 
≥ 5 m – 43,9% 

 
6B, 19F, 6A, 
19A, 23F 

 
KPV–13 – 
62,7% 
iki 5m. – 70,2%
>5 m. – 48,6%
(p < 0,001) 

 
Kinija, 
2000–2002 
[166] 

 
3 578 vaikai 
iki 5m. amžiaus, 
sergantys ŪVKTI 

 
24,9% 

 
Nd 

 
19, 23, 6, 14, 
15 

 
KPV–7 – 57,6%
PPV–23 –72,2%

 
Kinija, 
2000–2005 
[167] 

 
2 425 vaikai  
iki 5m. amžiaus,  
sergantys ŪVKTI 

 
27,3% 

 
1–24 mėn. – 24,3%,  
25–36 mėn. – 30,9%, 
37–60 mėn. – 31,5%

 
19, 23, 6, 

 
KPV–7 – 57% 
PPV–23 – 74% 

 
Malaizija, 
2010 
[162] 

 
195 sveiki vaikai 
≤ 5m. amžiaus,  
lankantys DPC 

 
35,4% 

 
Nd 

 
6A, 23F, 19A, 
6B, 19F, 15C,  
 

 
KPV–7 – 
40,6%, 
KPV–10 – 
40,6% 
KPV–13 – 
69,5% 

 
Nepalas, 
2003–2004 
[165] 

 
604 sveiki vaikai 
ir  
604 vaikai, 
sergantys 
ŪAKTI,  
1–36 mėn. 
amžiaus 

 
79,4%  
 
(82% - sveikų 
vaikų, 76,7% 
- sergančių  
ŪAKTI) 

 
≤12 mėn. – 79,2% ir 
68,0% 
≥12 mėn. – 83,0% ir 
80,0% (sveikų vaikų 
ir sergančių ŪAKTI) 

 
6, 19, 23, 15, 9, 
10. 

 
KPV–7 – 58,0% 
ir 51,7%,  
KPV–10 – 
60,1% ir 55,5%
KPV–13 – 63% 
ir 58%  
(sveikų ir 
sergančiųjų) 
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Tyrimo atlikimo 
vieta ir laikotarpis 
(lit. šalt.) 

Tiriamieji SPn 
nešiojimas 

SPn nešiojimas pagal 
amžių 

Dažniausi 
serotipai / 
serogrupės 

Teorinis 
vakcinų 
efektyvumas 

 
Nepalas, 
2009 
[179] 

 
1 101 sveikas 
vaikas  
iki 2 m. amžiaus  

 
40,9 –58,7%
(skirtingose 
transportinė-
se terpėse) 

 
Nd 

 
6, 15B/C, 34, 
21, 11, 17F, 
23A, 23F 

 
Nd 

 
Palestina, 
2009 
[169] 
 

 
379 vaikai  
3 sav. – 5,5 m. 
amžiaus 

 
50% 

 
<6 mėn. – 63%,  
6–11 mėn. – 37% 
(ŠS – 0,36 (0,14–
0,92), p = 0,003), 
vyresnių – 47–57% 

 
23F, 6A, 6B, 
14, 19F 

 
KPV–7 – 
34,4%, 
KPV–10 – 
36,5% 
KPV–13 – 
49,2% 

 
Pietų Korėja, 
2006–2007 
[29, 30] 

 
582 sveiki vaikai 
3–10 m. amžiaus, 
lankantys DPC ar 
pradinę mokyklą 

 
45,4% (bent 
kartą buvo 
SPn 
nešiotojai) 

 
ikimokyklinio 
amžiaus – 28,6%, 
mokyklinio – 12,2% 
(p < 0,0001) 

 
6B, 19F, 23F, 
35B, 6A 

 
KPV–7 – 34,9%

 
Pietų Korėja, 
2008 
[163] 

 
200 sveikų vaikų 
18–59 mėn. 
amžiaus,  
lankantys DPC 

 
31,5% 

 
Nd 

 
14, 6B, 23F, 
19F 

 
KPV–7 – 52,4%
 

 
Rusija, 
publ.a 2006 
santr.b [168] 

 
658 vaikai,  
1 mėn. – 17 m. 
amžiaus, 
hospitalizuoti dėl 
ŪAKTI ar KOD 

 
45% 
(ŪAKTI) 
 
25%  
(KOD) 

 
Nd 

 
Nd 

 
Nd 

 
Tailandas, 
2003–2004 
[31] 

 
1 640 vaikų ir 
suaugusiųjų, 56% 
sergantys į gripą 
panašia liga, ir 
44% hospi-
talizuoti dėl PU 

 
27% (PU) 
60% (GPL) 
(vaikų iki 
5m.) 

 
5 mėn. – 86%, <5 m. 
– 60%, 5–17 m. – 
45%, 18–49 m. – 
10%, ≥50 m. – 16% 
(sergančių į gripą 
panašia liga) 

 
Nd 

 
KPV–7 – 55% 
(vaikų iki 5 m. 
amžiaus) 

 
Tailandas, 
2007–2008 
[161] 

 
234 vaikai 
0-24 mėn. 
amžiaus 

 
68–97% 
(skirtingu 
amžiaus 
periodu) 

 
3 mėn. – 75,7%,  
6 mėn. – 97,0%,  
>7 mėn. – 67,6–
83,6% 

 
19F, 23F, 6B, 
14, 6A, 15B/C, 
6C 

 
KPV–13 – 
55,8% 
1 mėn. – 46,2%,
12 mėn. – 
64,4% 

 
Taivanas, 
2001–2002 
[32] 

 
427 tiriamieji, iš 
jų 94 vaikai 3-4 
metų, 
122 moksleiviai,  
74 paaugliai 

 
1,35-26,6% 
(skirtingu 
amžiaus 
periodu) 

 
3-4 m. – 26,6% 
moksleiviai – 10,2 – 
17,5%,  
paaugliai – 1,35% 
(p < 0,0001) 

 
6, 23, 19 

 
KPV–7 – 55,8%
3–4 m. vaikai – 
68% 
mokiniai, 
paaugliai – 39%
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lit. šalt. – literatūros šaltinis; SPn – Streptococcus pneumoniae; DPC – dienos priežiūros centrai ; Nd – 
nėra duomenų straipsnyje / straipsnio santrumpoje; KPV – konjuguotoji pneumokokinė vakcina; PPV – 
polisacharidinė pneumokokinė vakcina; ŠS – šansų santykis (skliausteliuose nurodytas 95 % 
pasikliautinis intervalas); VAU – vidurinės ausies uždegimas, KTI – kvėpavimo takų infekcija, ŪVKTI 
– ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, ŪAKTI – ūminė apatinių kvėpavimo takų infekcija, AR – 
alerginis rinitas, GI – gastroenteritas, KOD – kvėpavimo organų displazija, GPL – į gripą panaši liga, 
PU – plaučių uždegimas 
a – straipsnyje nenurodytas tyrimo laikotarpis, pateikiami straipsnio publikavimo metai (publ.) 
b – duomenys pateikti tik iš straipsnio santraukos (santr.), išsamūs viso straipsnio duomenys 
nepasiekiami 

 

S.pneumoniae kolonizacija, serotipų pasiskirstymas ir teorinis vakcinų 

efektyvumas Šiaurės ir Pietų Amerikoje 

Šiaurės Amerikoje S.pneumoniae kolonizacijos dažnis ikimokyklinio 

amžiaus vaikų nosiaryklėje svyravo nuo 29,9 proc. Meksikoje [182] iki            

65,3 proc. JAV, Arizonoje [183]. Pietų Amerikoje mažiausias ir didžiausias 

S.pneumoniae nešiojimo dažnis publikuotas Venesueloje. 2006–2008 metais 

ištyrus 1 004 sveikus vaikus 3–65 mėnesių amžiaus ir 2007 metais ištyrus 250 

sveikų vaikų nuo 2 iki 5 metų gauti panašūs rezultatai – S.pneumoniae 

nešiojimas siekė atitinkamai 27 proc. ir 28 proc. [141, 184]. Didesnis 

pneumokokų nešiojimas rastas mažesnės imties tyrimuose. Iš 84 sveikų vaikų 

Tyrimo atlikimo 
vieta ir laikotarpis 
(lit. šalt.) 

Tiriamieji SPn 
nešiojimas 

SPn nešiojimas pagal 
amžių 

Dažniausi 
serotipai / 
serogrupės 

Teorinis 
vakcinų 
efektyvumas 

 
Turkija, 
2003–2004 
[145] 

 
564 sveiki vaikai, 
15 d. – 2 m. 
amžiaus  

 
22,5% 

 
2 mėn. – 9,7% (p = 
0,02), 
3–6 mėn. – 24%,  
7–12 mėn. – 25%, 
13–18 mėn. – 27,7%, 
19–24 mėn. – 23,3%

 
11, 23, 19F, 22, 
9, 19, 23B  

 
KPV–7 13,4%,
KPV11 - 17,3%
KPV–13 -17,3%

 
Turkija, 
2004  
[180] 

 
369 sveiki vaikai, 
9 d. – 67 mėn. 
amžiaus 

 
37,2% 

 
Jaunesnis amžius – 
ŠS 0,978 (0,959–
0,998), p = 0,028 

  
Nd 

 
Nd 

 
Turkija, 
2007–2008 
[146] 

 
109 sveiki vaikai 
12–59 mėn. 
amžiaus 
 

 
16,5% 

 
Statistiškai 
reikšmingų skirtumų 
nebuvo 

 
19F, 4, 23F 

 
KPV–7 – 88,2%

 
Vietnamas, 
2003–2004 
[181] 

 
1 422 vaikai  
iki 6 m. amžiaus 
 

 
37,6% 

 
iki 5 m. – 47%, 
5-6 m. – 28% 

 
19, 23, 6, 14, 
15 

 
Nd 
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iki 5 metų S.pneumoniae nešiotojų buvo 69 proc. [185], o iš 79 vaikų iki 10 metų 

– 75 proc. Be to, daugiau pneumokokų nešiotojų buvo sergančiųjų ŪKTI ar 

ŪVAU (90 proc.) grupėje, palyginti su sveikais vaikais (59 proc., p < 0,01) 

[186]. Vis dėlto reikėtų atsargiai interpretuoti šių tyrimų rezultatus dėl labai 

nedidelės tiriamųjų imties (n = 79). 

Dažniausiai (70,6 proc. apžvelgtų straipsnių, n = 12) Šiaurės ir Pietų 

Amerikoje tirti sveiki vaikai arba nenurodyta, kad jie tyrimo metu būtų sirgę 

ŪKTI ar kitomis ligomis. Vienų tyrimų metu antibakterinius preparatus vartoję 

tiriamieji nebuvo įtraukiami į tyrimą [184], kiti, atvirkščiai, įtraukė iki tyrimo ar 

tyrimo metu antibakterinius preparatus vartojusius vaikus [183, 187]. Daugelyje 

publikacijų trūksta duomenų apie antibakterinių preparatų vartojimą. 

S.pneumoniae nešiojimas DPC lankančių vaikų tirtas keliose šalyse [150, 182, 

188, 189]. Kituose apžvelgtuose tyrimuose tiriamieji DPC nelankė arba apie tai 

nebuvo paminėta publikacijose.  

Į keletą tyrimų buvo įtraukti KTI sergantys vaikai. Brazilijoje 

S.pneumoniae nešiotojų iš 520 ŪVKTI sergančių vaikų nuo 3 mėnesių iki 5 metų 

buvo 35 proc. [34]. Toje pačioje šalyje kito tyrimo metu rastas mažesnis 

S.pneumoniae nešiojimo dažnis sergančiųjų ŪKTI ar meningitu grupėje        

(30,9 proc.), palyginti su sveikais vaikais iki 5 metų amžiaus (41,4 proc.,                

p < 0,05). Pasak autorių, viena iš galimų to priežasčių yra sergančiųjų 

antibakterinių preparatų vartojimas [190]. Priešingų rezultatų gauta 

Venesueloje, kur pneumokokų nešiojimas buvo dažnesnis sergančiųjų ŪKTI ar 

ŪVAU grupėje, palyginti su sveikais vaikais iki 10 metų (90 proc. vs 59 proc., 

p < 0,01) [186]. Šio tyrimo rezultatų vertę mažina nedidelė tiriamųjų imtis           

(n = 79). 
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3 lentelė. S.pneumoniae kolonizacija, serotipų pasiskirstymas ir teorinis vakcinų efektyvumas 

Šiaurės ir Pietų Amerikoje 

Tyrimo 
atlikimo vieta ir 
laikotarpis (lit. 
šalt.) 

Tiriamieji SPn 
nešiojimas 

SPn nešiojimas 
pagal amžių 

Dažniausi 
serotipai / 
serogrupės 

Teorinis vakcinų 
efektyvumas 

Šiaurės Amerika 
 
Gvatemala, 
2001–2002, 
2005–2006 
[188] 

 
751 vaikas  
5–60 mėn. 
amžiaus,  
lankantys DPC 

 
59,1% 
 

 
Kiekvienas mėnuo 
padidina SPn 
nešiojimo riziką 
2% 

 
19, 23, 6, 18, 8 

 
Nd 

 

  
JAV (Arizona), 
1997–2000  
[183] 

 
410 vaikų  
iki 6 m. amžiaus 

 
65,3% 

 
iki 2 m. – ŠS 2,22 
(1,42–3,49) 

 
6A, 6B, 23F, 
14, 19F, 19A 

 
KPV–7 – 38% 

 
JAV (Aliaska), 
2000 
[187] 

 
150 vaikų 
3–59 mėn. 
amžiaus 

 
38% 

 
Nd 

 
6B, 19F, 23F, 
6A 

 
KPV–7 – 54% 

 
Meksika, 
2002 
[182] 

 
2 777 sveiki vaikai  
2 mėn. – 6 m. 
amžiaus,  
lankantys DPC 

 
29,9% 

 
iki 6 mėn. – ŠS  
1,5 (1,03–2,2),  
p = 0,003 
 

 
19F, 6B, 23F, 
6A, 19A, 11A 

 
KPV–7 – 56%, 
KPV11 – 56,7% 
KPV–13 – 77,9%

Pietų Amerika 
 
Brazilija, 
1997–2001 
[191] 

 
520 vaikų 
3 mėn. – 5 m. 
amžiaus,  
serga ŪVKTI 

 
35% 

 
3 mėn. – 2 m. – 
35%, 
2–5 m. – 32% 

 
14, 6B, 23F, 
6A, 19F 

 
KPV–7 – 55,4%,
KPV–10 – 62% 
KPV–13 – 78% 
 

 
Brazilija, 
2000–2001 
[34] 

 
262 lūšnynų 
gyventojai, iš jų 50 
vaikų iki 5 m. ir 95 
nuo 5 iki 17 metų 

 
66,6% 

 
iki 5 m. – 66,6%, 
5–17 m. – 45,3%,
>17 m. – 16,2% 

 
19F, 6A, 23F, 
23B, 34 (vaikų 
iki 5 m. 
amžiaus) 

 
KPV–7 – 36% 
(iki 5 m.), 
28% (5–17 m.) 

 
Brazilija, 
2000; 2001 
[190] 

 
648 vaikai  
iki 5 m. amžiaus, 
sveiki (46,6%) ar 
sergantys ŪKTI, 
meningitu  

 
35,8%  
(41,4% –
sveikų vaikų, 
30,9% 
sergančiųjų,
p < 0,05) 

 
Nd 

 
14, 6B, 6A, 
19F, 10A, 23F, 
18C 

 
KPV–7 – 52,2%, 
KPV9 – 53,6%, 
KPV11 – 57,2% 
 

 
Brazilija, 
2005 
[150] 

 
1 192 vaikai  
2–59 mėn. 
amžiaus, 
lankantys DPC 

 
57,6% 

 
Nd 

 
14, 23F, 6A, 
19A, 6B, 19F 

 
KPV–7 – 58,4%, 
KPV–10 – 59,3%
KPV–13 – 72% 

 
Brazilija, 
2008-2009 
[192] 

 
203 vaikai  
iki 5 m. amžiaus 
 

 
48,8–63,2% 
(skirtingu 
metų laiku) 

 
Nd 

 
6A/B, 19F, 14  

 
KPV–10 – 52,2% 
KPV–13 – 55,5%
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lit. šalt. – literatūros šaltinis; SPn – Streptococcus pneumoniae; DPC – dienos priežiūros centrai ; Nd – 

nėra duomenų straipsnyje / straipsnio santrumpoje; KPV – konjuguotoji pneumokokinė vakcina; ŠS – 

šansų santykis (skliausteliuose nurodytas 95 proc. pasikliautinis intervalas); ŪKTI – ūminė kvėpavimo 

takų infekcija, ŪVKTI – ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, ŪVAU – ūminis vidurinės ausies 

uždegimas 

Tyrimo 
atlikimo vieta ir 
laikotarpis (lit. 
šalt.) 

Tiriamieji SPn 
nešiojimas 

SPn nešiojimas 
pagal amžių 

Dažniausi 
serotipai / 
serogrupės 

Teorinis 
vakcinų 
efektyvumas 

 
Brazilija, 
2010 
[189] 
 

 
242 vaikai iki 6 m. 
amžiaus, dalis 
tiriamųjų (42%) 
lankė DPC, kiti –
atvykę į ligoninės 
priėmimą 

 
49,2% 
(58,8% -
lankančių 
DPC,  
42,1% - 
sergančiųjų) 

 
Nd 

 
6B, 19F, 6A, 
14, 15C, 23F  

 
Nd 
 

 
Kolumbija, 
2005-2006 
[149] 

 
246 sveiki vaikai  
12–18 mėn. 
amžiaus 

 
55,7% 

 
Nd 

 
19F, 6A, 6B, 
14, 23F  

 
KPV–7 – 
23,6% 
KPV–10 – 
23,6% 
KPV–13 – 
34,9% 

 
Peru, 
2007–2009 
[193] 

 
2 123 sveiki vaikai  
2–24 mėn. 
amžiaus 

  
27% 

 
Nd 

 
19F, 6B, 23F, 
14 

 
KPV–7 – 50% 
KPV–10 – 
50,2% 
KPV–13 – 
57,2% 

 
Venesuela,  
2004–2005 
[194] 

 
356 vaikai 
0–72 mėn. 
amžiaus 

 
45% 

 
< 2 m. – 50%, 
> 2 m. – 25% 

 
23F, 6A, 15B, 
6B 

 
KPV–7, KPV9, 
KPV–10 – 
44,7% 
KPV–13 – 68%

 
Venesuela,  
2006–2008 
[141] 

 
1 004 sveiki vaikai  
3–65 mėn. 
amžiaus  

 
27% 

 
Nd 

 
6B, 19A, 23F, 
14, 6A, 15B/ 
15C 

 
KPV–13 – 74%

 
Venesuela, 
2007  
[184] 

 
250 sveikų vaikų, 
2–5 m. amžiaus 
 

 
28% 

 
3 m. – 42%, 
4 m. – 29%, 
5 m. – 26%  

 
6B, 19F, 23F, 
15, 6A, 11, 
23A, 34 

 
KPV–7 – 43% 

 
Venesuela, 
2008 
[185] 

 
84 sveiki vaikai  
iki 5 m. amžiaus 

 
69% 

 
iki 1m. – 64%, 
1–2 m. – 82%, 
3–5 m. – 52% 

 
6B, 33F, 6A, 
19A, 23F 

 
KPV–13 – 58%

 
Venesuela, 
2011 
[186] 

 
79 vaikai  
0–10 m. amžiaus,  
sveiki (49%) ar 
sergantys ŪKTI ar 
ŪVAU 

 
75% 
(59% sveikų, 
90% 
sergančiųjų, 
p < 0,01) 

 
0–1 m. – 76%,  
2–3 m. - 76%,  
4–5 m. – 89%, 
6–7 m. – 62%,  
8–10 m. – 62% 

  
Nd 

 
Nd 
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Apžvelgus tyrimus, atliktus Šiaurės ir Pietų Amerikos šalyse iki KPV 

įtraukimo į NIP, matoma, kad S.pneumoniae nešiojančių ikimokyklinio amžiaus 

vaikų nosiaryklėje vyravo 6B, 23F, 6A, 19F serotipai ir 14 serogrupė. Palyginus 

su Europos ar Afrikos šalimis, čia retesnis 19F serotipas, o dažnesnis – 23F 

serotipas. Atskirai pateikti Šiaurės ir Pietų Amerikoje vyraujančius serotipus 

netikslinga dėl nedidelio apžvelgtų publikacijų skaičiaus Šiaurės Amerikoje 

(n = 4). Detalesni Š. ir P. Amerikos šalių tyrimų rezultatai pateikiami 3 lentelėje. 

Mažiausias KPV–7 (23,6 proc.), KPV–10 (23,6 proc.) ir KPV–13  

(34,9 proc.) teorinis efektyvumas apskaičiuotas Kolumbijoje 2005–2006 metais, 

ištyrus 246 sveikus 12–18 mėnesių amžiaus vaikus [149]. Brazilijoje KPV 

teorinis efektyvumas buvo didžiausias. Šioje šalyje 2005 metais ištyrus 1 192 

vaikus 2–59 mėnesių amžiaus, KPV–7, KPV–10, KPV–13 efektyvumas buvo 

atitinkamai 58,4 proc., 59,3 proc. ir 72 proc. [150]. Panašių rezultatų gauta 

1997–2001 metais ištyrus 520 ŪVKTI sergančių vaikų nuo 3 mėnesių iki 5 

metų. KPV–7, KPV–10, KPV–13 efektyvumas buvo atitinkamai 55,4 proc.,  

62 proc. ir 78 proc. [191]. PPV–23 teorinis efektyvumas nebuvo skaičiuotas. 

S.pneumoniae kolonizacija, serotipų pasiskirstymas ir teorinis vakcinų 

efektyvumas Europos šalyse 

Europoje S.pneumoniae kolonizacijos dažnis svyravo nuo 25,3 proc. iki 

78,4 proc. (4 lentelė). Rečiausias S.pneumoniae nešiojimas (18,8 proc.) rastas 

Olandijoje 2002 metais, ištyrus 3 198 sveikus vaikus, dalyvavusius 

meningokokinės vakcinos skiepijimo programoje. Į šį tyrimą buvo įtraukti ne tik 

ikimokyklinio amžiaus vaikai, bet ir vyresnieji – iki 19 metų [195]. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų mažiausias S.pneumoniae nešiojimas (25,25 proc.) 

publikuotas Rumunijoje, 2011–2013 metais ištyrus 2 000 sveikų vaikų iki 5 

metų, kurių dalis (75 proc.) lankė DPC [196]. Toje pačioje šalyje 2008–2009 

metais ištyrus 400 sveikų vaikų iki 5 metų, kurių mažesnė dalis (25 proc.) lankė 

DPC, S.pneumoniae nešiotojų buvo 51 proc., o iš lankančių DPC – 71 proc. [19]. 

Dažnas S.pneumoniae nešiojimas rastas Lenkijoje 2002 ir 2003 metais, 

ištyrus 311 sveikų vaikų nuo 3 iki 5 metų, kurių dalis (77,5 proc.) lankė DPC. 
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Tepinėliai iš nosies ir ryklės buvo imti tris kartus (11–12 mėn. 2002 m., 02–03 

mėn. ir 05–06 mėn. 2003 m.). Bent kartą S.pneumoniae nešiojo 72,4 proc. tirtų 

vaikų, visus tris kartus S.pneumoniae aptikta 8,4 proc. vaikų, du kartus –          

25,4 proc. vaikų, o vieną kartą – 38,6 proc. vaikų [197]. Taip pat dažnas 

pneumokokų nešiojimas (78,4 proc.) rastas Norvegijoje 2006 metais ištyrus 573 

vaikus nuo 10 iki 69 mėnesių amžiaus, lankančius DPC. Šis tyrimas iš kitų 

išsiskyrė tiriamosios medžiagos transportavimu gausinimo terpėje bei 

pneumokokų nustatymu, atliekant tiesioginį serotipavimą [143]. Toje pačioje 

šalyje 2003 metais ištyrus 94 sveikus DPC lankančius vaikus nuo 7 iki 72 

mėnesių amžiaus, S.pneumoniae nešiojimas rastas 45,7 proc. tiriamųjų [198]. 

 

4 lentelė. S.pneumoniae kolonizacija, serotipų pasiskirstymas ir teorinis vakcinų efektyvumas 

Europos šalyse 

  

Tyrimo 
atlikimo vieta 
ir laikotarpis  
(lit. šalt.) 

Tiriamieji SPn 
nešiojimas 

SPn nešiojimas pagal amžių Dažniausi 
serotipai/ 
serogrupės 

Teorinis 
vakcinų 
efektyvumas 

 
Čekija, 
2004–2005 
[142] 

 
425 vaikai,  
3–6 m. amžiaus,  
lankantys DPC 

 
38,1% 

 
3 m. – 23,5%, 4 m. – 21,1%, 
5 m. – 19,2%, 6 m. – 21,9%. 
≤ 4 m. amžiaus – ŠS 1,55, 
(1,01–2,38), p = 0,04 

 
23F, 6A, 
6B, 18C, 
15B, 19F 
 

 
KPV–7 – 51,5%

 
Danija,  
1999–2000 
[147] 

 
437 vaikai,  
1–6 m. amžiaus, 
lankantys DPC 

 
56,5% 

 
1–2 m. – 69%, 
5 m. – 53,8%,  
6 m. – 46,2%  

 
 6A, 14, 
11A, 19F, 
23F, 18C 

 
KPV–7 – 33% 
KPV–10 – 34%
KPV–13 – 57%

 
Estija,  
1999–2000, 
2003 [14] 

 
685 sveiki vaikai,  
1–7 m. amžiaus, 
lankantys DPC 

 
44% 

 
1–3 m. – 49%,  
4–5 m. – 41%, 
6–7 m. – 39%. 
< 3 m. amžiaus – ŠS 2,5 
(1,46–4,32) 

 
19, 23, 6, 
15, 14 

 
KPV–7 - 64% 

 
Graikija 
2000; 2003 
[204] 

 
2 851 sveikas 
vaikas (1 451 – 
2000 m.,  
1 400 – 2003 m.), 
1–6 m. amžiaus, 
lankantys DPC 

 
31,7%, 
(2000 m.) 
 
34,6%  
(2003 m.) 

 
> 3 m. amžiaus –  
ŠS 0,53 (0,39–0,71),  
p < 0,001 

 
Nd 

 
Nd 

 
Graikija 
2000–2004 
[199] 

 
464 sveiki vaikai,  
2,5–4,5 m. 
amžiaus, lankantys 
DPC 

 
37% 

 
Nd 

 
23F, 6B 

 
KPV–7 – 63% 
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Tyrimo 
atlikimo vieta 
ir laikotarpis  
(lit. šalt.) 

Tiriamieji SPn 
nešiojimas 

SPn nešiojimas pagal amžių Dažniausi 
serotipai/ 
serogrupės 

Teorinis 
vakcinų 
efektyvumas 

 
Graikija 
2004 
[200] 

 
2 595 sveiki vaikai, 
1 mėn.- 6 m. 
amžiaus, lankantys 
DPC 

 
30,5% 

 
Nd 

 
19F, 14, 
9V, 6B, 
23F 

 
KPV–7 – 71,7%

 
Graikija 
2004 
[202] 

 
2 536 sveiki vaikai, 
1 mėn.– 6 m. 
amžiaus, lankantys 
DPC 

 
29,4% 

 
<3m. amžiaus – ŠS 0,886 
(0,824-0,953), p = 0,001 

 
Nd 

 
Nd 
 

 
Graikija 
2005 
[205, 206] 

 
769 vaikai,  
13–76 mėn. am-
žiaus, lankantys 
DPC 

 
47,9% 

 
Nd 

 
Nd 

 
KPV–7 – 35,6%

 
Jungtinė 
Karalystė, 
2003 
[203] 

 
234 vaikai,  
6 mėn. – 5 m. 
amžiaus,  
lankantys DPC 

 
51%  

 
6 mėn. – 1 m. – 47%,  
1–2 m. – 61%, 2–3 m. – 
56%, 3–4 m. – 43%,  
4–5 m. – 60%, p > 0,05 

 
6A, 19F, 
23F, 6B, 14  

 
KPV–7 – 57% 

 
Lenkija 
2002; 2003 
[11, 197] 

 
311 sveikų vaikų,  
3–5 m. amžiaus,  
dalis (77,5%) lankė 
DPC 

 
72.4% tirtų 
vaikų bent 
kartą buvo 
nešiotojai  

 
3 m. – 71,1%,  
4 m. – 79,1%,  
5 m. – 66%,  
 

 
6B, 14, 
19F, 23F 

 
KPV–10 – 
73,7% KPV–13 
– 80,1% PPV–
23 – 92,4% 

 
Norvegija, 
2003 
[198] 

 
94 sveiki vaikai,  
7–72 mėn. 
amžiaus, lankantys 
DPC 

 
45,7% 

 
Daugiausia SPn nešiotojų  
2 m. amžiaus vaikų (70%). 
3– 6 m. amžiaus vaikai 
turėjo mažesnę SPn 
nešiojimo riziką (p = 0,003) 

 
6A, 23F, 
6B, 19F 

 
KPV–7 - 42% 

 
Norvegija,  
2006 
[143] 

 
573 vaikai,  
10–69 mėn. 
amžiaus, lankantys 
DPC 
 

 
78,4% 

 
<24 mėn. – 86,4%,  
24–35 mėn. – 88,7%,  
36–47 mėn. – 77,3%,  
48–59 mėn. – 74,5%,  
≥ 60 mėn. – 69,8% 
Vaikai, nešiojantys SPn 
nosiaryklėje, buvo jaunesni 
nei tie, kurie SPn nenešiojo 
(p < 0,001) 

 
6A, 6B, 
19F, 23F 

 
KPV–7 - 44,6%
 

 
Olandija, 
2002 
[195] 
 

 
3 198 sveiki vaikai, 
1–19 m. amžiaus, 
dalyvavę menin-
gokokinės vakcinos 
skiepijimo 
programoje 

 
18,8% 

 
Nd 

 
6B, 19F, 
23F, 6A, 3, 
11, 14  
 

 
KPV–7 - 41,6%
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lit. šalt. – literatūros šaltinis; SPn – Streptococcus pneumoniae; DPC – dienos priežiūros centrai ; Nd – 
nėra duomenų straipsnyje / straipsnio santrumpoje; KPV – konjuguotoji pneumokokinė vakcina; PPV – 
polisacharidinė pneumokokinė vakcina; ŠS – šansų santykis (skliausteliuose nurodytas 95 proc. 
pasikliautinis intervalas) 
a – straipsnyje nenurodytas tyrimo laikotarpis, pateikiami straipsnio publikavimo metai (publ.) 
b – duomenys pateikti tik iš straipsnio santraukos (santr.), išsamūs viso straipsnio duomenys 
nepasiekiami 

Tyrimo 
atlikimo vieta 
ir laikotarpis  
(lit. šalt.) 

Tiriamieji SPn 
nešiojimas 

SPn nešiojimas pagal amžių Dažniausi 
serotipai/ 
serogrupės 

Teorinis 
vakcinų 
efektyvumas 

 
Olandija, 
2005–2006 
[207, 208] 

 
321 sveikas vaikas,  
6 sav. – 24 mėn. 
amžiaus 

 
17–68% 
(skirtingu 
amžiaus 
periodu) 

 
6 sav. – 17%, 6 mėn. – 49%, 
12 mėn. – 67%,  
18 mėn. – 68%,  
24 mėn. – 66% 

 
19F, 23F, 
6B, 6A, 14, 
9V, 11A 
 

 
KPV–7 – 38%– 
12 mėn.,  
36% – 24 mėn.  

 
Portugalija, 
1998–1999 
[201] 

 
47 vaikai,  
14–37 mėn. 
amžiaus, lankantys 
DPC 

 
61,4%  
(38–77% ) 

 
Nd 
 

 
9F, 23F, 
6B, 14, 
10A, 19A, 
9V 

 
Nd 

 
Prancūzija, 
1999 
[15, 209] 

 
298 sveiki vaikai,  
3–39 mėn. 
amžiaus, lankantys 
DPC 

 
54% 

 
Palyginus SPn nešiojimą 
pagal amžiaus grupes  
(<1 m., 1–2 m., >2 m.) 
patikimų skirtumų nenustatyta 

 
23F, 6B, 
19F, 14 

 
 KPV–7 – 
76,5% 

 
Rumunija, 
2008-2009 
[19] 

 
400 sveikų vaikų,  
iki 5 m. amžiaus, 
dalis (25%) lankė 
DPC 

 
51% 
(71% 
lankančių 
DPC) 

  
<12 mėn. – 59%, 13–24 
mėn. – 73%, 25–36 mėn. – 
43%, 37–48 mėn. – 58%, 
49–60 mėn. – 28% 

 
23F, 6B, 
19F, 14  
 

 
KPV–7 – 66%, 
KPV–10 – 66% 
KPV–13 – 80% 
 

 
Rumunija 
2011-2013 
[196] 

 
2 000 sveikų vaikų  
0–60 mėn. 
amžiaus, 
dalis (75%) lankė 
DPC 

 
25,25% 

 
0–11 mėn. – 16,7% 
36–60 mėn. – 29,4%  
(p < 0,0001) 
> 3 m. – ŠS 1,42 (1,22–
1,67), p < 0,00001 

 
19F, 6B, 
6A 

 
KPV–7 – 39,4%
KPV–10 – 
39,8% 
KPV–13 – 
57,8% 

 
Rusija (Sankt 
Peterburgas) 
publ.a 2007 
santr.b [210] 

 
125 sveiki vaikai  
16–70 mėn. 
amžiaus,  
lankantys DPC 

 
60%  
(48% NR, 
16% BR, 
36% NR ir 
BR)  

 
12–23 mėn. – 100%,  
24–35 mėn. – 68%, 
36–47 mėn. – 72%,  
48–59 mėn. – 46%, 
 ≥60 mėn. – 54% 

 
Nd 

 
KPV–7 – 45% 

 
Švedija, 
2004–2005 
santr.b [211] 

 
663 sveiki vaikai 
13–24 mėn. 
amžiaus 

 
45% 

 
Nd 

 
6B, 19F, 
23F, 6A 

 
Nd 

 
Vengrija,  
2003–2004 
[212] 

 
95 sveiki vaikai  
3–6 m. amžiaus,  
lankantys DPC 

 
35,8% 

 
Nd 

 
14, 6A, 19F 

 
KPV–7 – 54,2%
KPV–13 – 
67,8% 
PPV–23 – 
86,4% 

 
Vengrija, 
2009–2010 
[16] 

 
301 sveikas vaikas 
3–6 m. amžiaus,  
lankantys DPC 

 
39,2% 

 
Nd 

 
14, 19F, 
23F, 6B, 
6A, 15B 

 
Nd 
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Europos šalių tyrimai išsiskyrė tuo, kad dauguma jų atlikta tiriant vaikus, 

lankančius DPC – arba visi tyrime dalyvavę vaikai (69,2 proc. apžvelgtų 

straipsnių, n = 18), arba tik dalis jų (15,4 proc. apžvelgtų straipsnių, n = 4) lankė 

DPC. Kitose publikacijose DPC lankomumas nenurodytas (15,4 proc., n = 4). 

Dažniausiai tirti sveiki vaikai (61,5 proc. apžvelgtų straipsnių, n = 16) arba 

nenurodyta, kad jie tyrimo metu būtų sirgę ŪKTI ar kitomis ligomis (38,5 proc., 

n = 10).  

Duomenys apie antibakterinių preparatų vartojimą labai įvairūs. Keliose 

publikacijose nurodyta, kad vaikai nebuvo įtraukiami, jei antibakterinius 

preparatus vartojo 10 dienų ar mėnesį iki tyrimo [196, 199] arba įtraukimo į 

tyrimą metu [200]. Kiti, atvirkščiai, į tyrimus įtraukė vieną ar kelis mėnesius iki 

tyrimo ar net tyrimo metu antibakterinius preparatus vartojusius vaikus [19, 143, 

197, 201–203]. Dauguma (65,4 proc., n = 17) tyrėjų publikuotuose straipsniuose 

duomenų apie antibakterinių preparatų vartojimą nepateikė. 

Apžvelgus tyrimus, atliktus Europos šalyse iki KPV įtraukimo į NIP, 

galima teigti, kad S.pneumoniae nešiojančių ikimokyklinio amžiaus vaikų 

nosiaryklėje vyravo 19F, 6B, 23F, 6A serotipai ir 14 serogrupė. Detalesni 

Europos šalių tyrimų rezultatai pateikiami 4 lentelėje. Danijoje atlikto tyrimo 

metu rastas skirtingas serotipų pasiskirstymas atsižvelgiant į amžių. Pavyzdžiui, 

12–23 mėn. amžiaus vaikų grupėje vyravo 6A, 14, 19F, 19A serotipai,  

36–47 mėn. – 6A, 11A, 23F, 6B, o 62–70 mėn. – 6A, 18C, 11A, 6B serotipai 

[147]. 

Teorinis KPV–7 efektyvumas svyravo nuo 33 proc. Danijoje [147] iki 

76,5 proc. Prancūzijoje [15]. KPV–10 ir KPV–13 teorinį efektyvumą 

apskaičiavo nedidelė dalis Europos šalių tyrėjų (4 lentelė). Danijoje užfiksuotas 

mažiausias KPV–10 ir KPV–13 teorinis efektyvumas (atitinkamai 34 proc. ir   

57 proc.) [147], o Lenkijoje – didžiausias (atitinkamai 73,7 proc. ir 80,1 proc.) 

[11]. Rumunijoje skirtingų tyrimų metu gauti prieštaringi rezultatai: 2008–2009 

metais atlikto tyrimo duomenimis, teorinis KPV-7, KPV-10 ir KPV-13 

efektyvumas buvo atitinkamai 66 proc., 66 proc. ir 80 proc. [19], o 2011–2013 

metais atlikto tyrimo duomenimis, šių vakcinų efektyvumas buvo mažesnis, 
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atitinkamai 39,4 proc., 39,8 proc. ir 57,8 proc. [196]. Svarbu paminėti, kad 

skyrėsi šių tyrimų imtis, tiriamųjų charakteristika ir tyrimo metodika. Teorinis 

PPV–23 efektyvumas apskaičiuotas tik Lenkijoje (92,4 proc.) [11] ir Vengrijoje 

(86,4 proc.) [16].  

S.pneumoniae kolonizacija, serotipų pasiskirstymas ir teorinis vakcinų 

efektyvumas Lietuvoje 

S.pneumoniae nešiojimas tirtas keliuose Lietuvos miestuose. Vilniuje 

1999, 2001 ir 2006 metų vasario kovo mėnesiais tirti sveiki 2–7 metų vaikai       

(n = 1625), lankantys ikimokyklines ugdymo įstaigas. Pneumokokų rasta 

vidutiniškai kas antro tirto vaiko nosiaryklėje (1999 m. – 51 proc., 2001 m. –   

55 proc., 2006 m. – 43 proc. tirtų vaikų). Dažniausiai rasti serotipai / serogrupės 

1999 metais buvo 3, 6B, 15, 23F, 6A, 19F, o 2006 metais – 19F, 23F, 6B, 6A, 3 

ir 18C [24, 26, 27].  

2007–2008 metais Vilniuje tirti 2–7 metų vaikai (n = 71), dažnai 

sergantys kvėpavimo takų infekcijomis (t. y. sirgę 3 ir daugiau kartų per 

paskutiniuosius 6 mėnesius ir dėl to gydyti antibakteriniais preparatais). 

S.pneumoniae aptikta 31 proc. tirtų vaikų nosiaryklėje. Dažniausiai rastos 

serogrupės – 6, 23, 10 ir 14 [24, 27].  

Kaune 2004–2005 metais tirtas S.pneumoniae nešiojimas sveikų 

uždarame kolektyve (globos įstaigose) augančių vaikų (n = 601) nosiaryklėje. 

Tyrime dalyvavo vaikai nuo 2 mėnesių iki 18 metų. S.pneumoniae rasta           

13,5 proc. tirtų vaikų (37,4 proc. vaikų iki 3 metų, 29,2 proc. vaikų nuo 3 iki  

7 metų ir 3,4 proc. vyresnių vaikų). Serotipai 23F (30,9 proc.) ir 6B (21 proc.) 

sudarė apie pusę visų nustatytų S.pneumoniae serotipų. Palyginus su kitais 

serotipais, taip pat dažniau rasti 3, 6A, 19F ir 1 serotipai / serogrupės. 

Apskaičiuotas KPV–7 teorinis efektyvumas – 59,3 proc., PPV–23 – 71,6 proc. 

[28].  
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2.6.    S.pneumoniae kolonizacijai turintys įtakos veiksniai 

S.pneumoniae nešiojimas priklauso nuo įvairių veiksnių: gyvenamosios 

vietovės, tiriamųjų amžiaus, skiepijimo taktikos, antibakterinių preparatų 

vartojimo ir kitų veiksnių.  

Geografiniai regionai 

S.pneumoniae nešiojimas įvairiose pasaulio šalyse skirtingas (detalesni 

duomenys pateikiami 2.5 skyriuje). Toje pačioje šalyje pneumokokų nešiojimas 

taip pat priklauso nuo gyvenamosios vietovės.  

Gambijoje pneumokokų nešiojimas vaikų ir suaugusiųjų nosiaryklėje 

tirtas kaimuose (n = 21), kuriuos skiria bent trijų kilometrų atstumas. 

S.pneumoniae nešiojimas skirtingose vietovėse svyravo nuo 56 proc. iki 79 proc. 

[140].  

Indonezijoje, Semarange, 2010 metais tirti 469 sveiki vaikai iki 5 metų ir 

45–70 metų suaugę. S.pneumoniae nešiojimas buvo dažnesnis priemiesčiuose ir 

rytinėse miesto dalyse (p < 0,05) [173]. Nepale 2009 metais tirti sveiki vaikai 

iki 2 metų amžiaus (n = 1101). Daugiau S.pneumoniae nešiotojų buvo vaikų, 

gyvenančių kaimuose, grupėje, palyginti su miesto gyventojais (69,2 proc. vs 

40,9 proc., p < 0,001) [179]. Panašių rezultatų gauta 2003–2004 metais 

Vietname, ištyrus 1 422 vaikus iki 6 metų: 51 proc. vaikų, gyvenančių kaime, ir 

21 proc. vaikų, gyvenančių mieste, buvo S.pneumoniae nešiotojai (koregavus 

pagal amžių, ŠS (95 proc. PI) – 3,7 (2,8–4,9), p < 0,001) [181]. Turkijoje 2003–

2004 metais ištyrus 564 sveikus vaikus iki 2 metų, gyvenančius kaime arba 

mieste, statistiškai reikšmingų skirtumų neaptikta (24,8 proc. vs 20,8 proc.,  

p = 0,25) [145].  

Venesueloje 2004–2005 metais tirti vaikai iki 6 metų (n = 356), 

gyvenantys geografiškai atskirtose bendruomenėse. S.pneumoniae nešiojimo 

dažnis svyravo plačiai nuo 13 proc. iki 76 proc. [194].  

Graikijoje 2004 metais tirti 2 536 sveiki vaikai. Pneumokokų nešiojimas 

septyniuose skirtinguose regionuose svyravo nuo 18,77 proc. Tesalonikuose 

(Makedonijoje) iki 54,17 proc. Heraklione (Kretoje) [202]. Estijoje 1999–2000 
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ir 2003 metais tyrimas atliktas trijuose miestuose: Taline, Tartu ir Jehvyje. Tirti 

685 sveiki 1–7 metų vaikai. Gyvenimas Tartu mieste buvo susijęs su dažnesne 

S.pneumoniae kolonizacija (ŠS (95 proc. PI) – 1,56 (1,13–2,17)) [14]. 

Apžvelgus įvairių šalių duomenis, matoma, kad S.pneumoniae 

kolonizacijos dažnis skiriasi ne tik skirtingose šalyse, bet ir toje pačioje šalyje. 

Palyginus matoma kaimo ir miesto gyventojų bei skirtingų miestų ar kaimų 

gyventojų S.pneumoniae nešiojimo skirtumų. Lietuvoje pneumokokų 

nešiojimas tirtas tik Vilniuje [27] ir Kaune [28] skirtingais laikotarpiais ir iki šiol 

S.pneumoniae nešiojimas skirtingose šalies vietovėse nebuvo lygintas.  

Amžius 

S.pneumoniae kolonizacija prasideda ankstyvoje kūdikystėje. Tailande 

234 kūdikiai buvo stebimi nuo gimimo iki 2 metų amžiaus, kas mėnesį imant 

tepinėlį iš nosiaryklės. Pirmoji S.pneumoniae kolonizacija nustatyta vidutiniškai 

45,5 dienos amžiaus kūdikiams (95 proc. PI 44,5–46,0), o iki 2 metų jie turėjo 

vidutiniškai 7 (0–15) pneumokokų nešiojimo epizodus. Visi, išskyrus vieną 

kūdikį, bent kartą S.pneumoniae nešiojo iki 11 mėnesio vizito [161]. Panašių 

rezultatų gauta Gambijoje, tiriant 30 kūdikių kas 2 savaites nuo gimimo iki  

6 mėnesių, vėliau kas mėnesį iki vienerių metų. Pirmoji S.pneumoniae 

kolonizacija buvo vidutiniškai 5 savaičių amžiaus, o iki 142 dienų amžiaus visi 

tirti kūdikiai bent kartą nešiojo pneumokoką nosiaryklėje [213].  

Ankstyva S.pneumoniae kolonizacija dažnesnė besivystančiose šalyse, 

palyginti su išsivysčiusiomis. Dažnas (70–98 proc.) pneumokokų nešiojimas 

kūdikystėje publikuotas kai kuriose Azijos ir Afrikos šalyse, pavyzdžiui, 

Indijoje [214], Gambijoje [140] ir Kenijoje [155]. Suomijoje, atvirkščiai, tik     

9–22 proc. kūdikių nešiojo S.pneumoniae nosiaryklėje [215].  

Jaunesnis vaikų amžius siejamas su didesne S.pneumoniae kolonizacijos 

rizika. Įvairių šalių tyrimų duomenimis, ikimokyklinio amžiaus vaikai, palyginti 

su vyresniais vaikais, yra dažnesni pneumokokų nešiotojai [29–34]. Kaune 

2004–2005 metais taip pat nustatyta dažnesnė S.pneumoniae kolonizacija 

ikimokyklinio amžiaus vaikų nosiaryklėje [28].  
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Tiriant ikimokyklinio amžiaus vaikus matoma tendencija, kad jaunesnis 

amžius (ypač iki 3–4 metų) susijęs su didesne S.pneumoniae nešiojimo rizika 

[14, 142, 143, 155, 184, 204, 210]. Panašių duomenų gauta 2006 metais 

Vilniuje: 2–4 metų vaikai pneumokoką nosiaryklėje nešiojo reikšmingai 

dažniau, palyginti su 5–7 metų vaikais [27]. Priešingų rezultatų gauta 

Rumunijoje 2011–2013 metais ištyrus 2 000 vaikų iki 5 metų. S.pneumoniae 

nešiojimo rizika buvo didesnė vaikų, vyresnių nei 36 mėn. amžiaus, palyginti su 

jaunesniais (ŠS (95 proc. PI) – 1,42 (1,22–1,67), p < 0,00001) [196]. Taip pat 

Graikijoje 2004 metais, ištyrus 2 536 sveikus vaikus, mažesnė pneumokokų 

nešiojimo rizika buvo vaikų iki 3 metų (ŠS (95 proc. PI) – 0,886 (0,824–0,953), 

p = 0,001) [202]. Detalesni duomenys apie amžiaus įtaką S.pneumoniae 

nešiojimui įvairiose šalyse pateikti 1–4 lentelėse. 

Lytis 

Keliose šalyse vyriška lytis siejama su didesne S.pneumoniae nešiojimo 

nosiaryklėje rizika. Pavyzdžiui, Kolumbijoje iš 246 tirtų vaikų pneumokoką 

nosiaryklėje nešiojo 70,8 proc. (80/113) berniukų ir 42,9 proc. (57/133) 

mergaičių (p < 0,01) [149]. JAV atlikto tyrimo duomenimis, berniukai, 

gyvenantys navahų / Baltųjų kalnų apačių gentyse, pneumokokų nešiotojais 

buvo 1,5 karto dažniau nei mergaitės (ŠS (95 proc. PI) – 1,52, (1,05–2,21)) 

[183]. Vis dėlto dauguma S.pneumoniae kolonizaciją tyrusių mokslininkų 

nerado statistiškai reikšmingo skirtumo dėl lyčių [140–143, 145, 151, 157, 169, 

178, 180, 184, 186, 197, 202, 203]. Taip pat ankstesnių tyrimų mūsų šalyje 

duomenimis, S.pneumoniae kolonizacija mergaičių ir berniukų nosiaryklėje 

statistiškai reikšmingai nesiskyrė [27, 28].  

Rasė, religija ir etninė grupė  

Keliose šalyse aprašomi rasių ar etninių grupių skirtumai. Pavyzdžiui, 

Jungtinėje Karalystėje S.pneumoniae nešiotojų buvo daugiau baltųjų grupėje, 

palyginti su kitų rasių vaikais (58 proc. vs 27 proc.; ŠS (95 proc. PI) kitų rasių – 

0,26 (0,12–0,54)) [203]. Brazilijoje, atvirkščiai, baltieji vaikai rečiau nešiojo 
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S.pneumoniae nei mišrių rasių vaikai (ŠS (95 proc. PI) – 0,52 (0,29–0,93)) [192]. 

Abiejose šalyje atliktų tyrimų imtys panašios, atitinkamai 234 ir 203 vaikai iki 

5 metų.  

Nepale „Madeshi“ vaikai turėjo didesnę pneumokokų nešiojimo riziką, 

palyginti su „Pahadis“ vaikais (ŠS (95 proc. PI) – 1,71 (1,1–2,89)). Be to, šioje 

šalyje musulmonai turėjo tris kartus didesnę S.pneumoniae kolonizacijos riziką, 

palyginti su induistais (ŠS (95 proc. PI) – 2,93 (1,03–8,39) [165]. Fidžyje 

S.pneumoniae kolonizacija buvo dažnesnė vietos gyventojų grupėje [170]. 

Gambijoje palyginus S.pneumoniae nešiojimą „Jola“, „Fula“ ir „Mandinka“ 

etninėse grupėse, reikšmingų skirtumų nenustatyta [140]. Taip pat Tailande 

etninė grupė nebuvo susijusi su ankstyvesne S.pneumoniae kolonizacija [161]. 

Sezoniškumas 

Metų laikų įtaka S.pneumoniae kolonizacijai įvairiose pasaulio šalyse labai 

skirtinga. Pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje, Egipte, 2013–2014 metais ištyrus 600 

sveikų vaikų iki 5 metų, dažniausias pneumokokų nešiojimas nustatytas rudenį 

(54,9 proc.) ir žiemą (21,7 proc.). Palyginti su vasara (13,7 proc.) ir pavasariu  

(9,7 proc.), gauta statistiškai reikšmingų skirtumų (p = 0,001) [154]. Rytų Afrikoje, 

Kenijoje, 2004 metais atlikto tyrimo duomenimis, pneumokokų nešiojimas buvo 

dažnesnis lietinguoju metų laiku (t. y. birželio–liepos mėn.,  35 proc., ŠS 1,65,  

p = 0,007), palyginti su sausuoju sezonu (kovo mėn., 28 proc.). Į šį tyrimą buvo 

įtraukti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji (iš viso 450 tiriamųjų) [155]. 

Japonijoje 2010–2012 metais tirti 229 sveiki vaikai iki 6 metų. Vasaros 

metu pneumokokų nešiotojų buvo mažiau nei žiemą (12 proc. vs 27 proc.,          

ŠS (95 proc. PI) – 0,36 (0,14–0,90), p = 0,028) [178]. Toje pačioje šalyje 2004–

2005 metais atlikto tyrimo duomenimis, S.pneumoniae kolonizacijos dažnis 

vasarą ir žiemą nesiskyrė, atitinkamai 43,1 proc. ir 43,4 proc. Į šį tyrimą įtraukta 

216 sveikų ar ŪVAU, sinusitu, bronchitu ar kt. kvėpavimo takų ligomis 

sergančių vaikų iki 6 metų [164]. Pietų Korėjoje 2006–2007 metais atliktame 

tyrime, kuriame tirti 3–10 metų vaikai (n = 582), sezoniškumas pneumokokams 

nešioti taip pat statistiškai reikšmingos įtakos neturėjo [30]. 
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Pietryčių Azijoje, Tailande, 2003–2004 metais S.pneumoniae kolonizacija 

buvo dažnesnė sausio–balandžio mėnesiais nei kitu metų laiku (60 proc. vs  

39 proc., p < 0,001). Šiame tyrime dalyvavo 1 640 vaikų ir suaugusiųjų, sirgusių 

plaučių uždegimu (44 proc.) ar besiskundžiančių į gripą panašiais simptomais 

 (56 proc.) [31]. Panašių rezultatų gauta Kambodžoje 2014 metais atlikus tyrimą, 

kuriame tirti 974 vaikai iki 15 metų, sergantys VKTI   (81,5 proc.), gastroenteritu 

ar kitomis ligomis. Iš jų pneumokokų nešiotojų daugiau buvo „vėsiuoju / 

sausuoju“ metu (sausio mėn.), palyginti su „karštuoju / drėgnuoju“ laikotarpiu 

(rugpjūčio mėn., 75,2 proc. vs 49,9 proc., p < 0,001) [33]. 

JAV apžvelgti keturi tyrimai, atlikti nuo 1996 iki 2012 metų, kurių metu 

tirti vaikai iki 7 metų, gyvenantys navahų / Baltųjų kalnų apačių gentyse 

(tiriamųjų skaičius svyravo nuo 549 iki 3 259 skirtingų tyrimų metu). Daugiausia 

pneumokokų nešiotojų buvo rudenį ir žiemą (pikas – gruodžio mėn.) [216]. 

Gvatemaloje 2001–2002 ir 2005–2006 metais tirti vaikai iki 5 metų (n = 751). 

Reikšmingų S.pneumoniae kolonizacijos skirtumų lietinguoju ir sausuoju metų 

laiku nebuvo (atitinkamai 62,0 proc. ir 68,3 proc.) [188].  

Brazilijoje 2008–2009 metais tirti 203 vaikai iki 5 metų. S.pneumoniae 

nešiotojų mažiau buvo sausuoju metų laiku (vasario–birželio mėn., ŠS (95 proc. 

PI) – 0,60 (0,42–0,82)), palyginti su lietinguoju (liepos–sausio mėn.) periodu 

[192]. Venesueloje 2006–2008 metais ištyrus 1 004 sveikus vaikus iki 6 metų, 

reikšmingos sezono įtakos S.pneumoniae kolonizacijai nenustatyta [141].  

Lenkijoje 2002–2003 metais (pavasario, rudens ir žiemos mėnesiais) tirti 

sveiki 3–5 metų vaikai (n = 311). Nustatytas statistiškai reikšmingai dažnesnis 

S.pneumoniae nešiojimas pavasarį, palyginti su žiema (44,4 proc. vs 33,1 proc., 

ŠS (95 proc. PI) – 1,6 (1,2–2,2), p = 0,0051) [217]. Italijoje palyginus 

S.pneumoniae nešiojimą sveikų 1–7 metų vaikų (n = 1580) nosiaryklėje 

pavasario ir rudens mėnesiais, statistiškai reikšmingų skirtumų neaptikta  

(4,7 proc. vs 3,8 proc., p = 0,23) [218].  

Apžvelgus įvairių šalių duomenis, galima teigti, kad nėra dominuojančio 

metų laiko, kurio metu būtų daugiau pneumokokų nešiotojų. Lietuvoje mums 
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prieinamuose literatūros šaltiniuose nepavyko rasti duomenų apie metų laikų 

įtaka pneumokokų nešiojimui. 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų lankymas  

Ikimokyklinės ugdymo įstaigos lankymas yra vienas iš ryškiausių 

S.pneumoniae kolonizacijos rizikos veiksnių [141, 169, 178, 183, 188, 197, 211]. 

Daug mažų vaikų, būnančių arti vienas kito, sudaro puikias sąlygas horizontaliam 

pneumokokų plitimui [178]. Didelė kolektyvą lankančių vaikų pneumokokų 

nešiojimo rizika aprašyta Lenkijoje (ŠS (95 proc. PI) – 3,9 (2,2–7,3), p < 0,0001) 

[197], Palestinoje (ŠS (95 proc. PI) – 3,72 (0,98–14,17), p = 0,05) [169] ir 

Japonijoje (ŠS (95 proc. PI) – 3,11 (1,00–9,65), p = 0,049) [178].  

Suomijoje 2001–2002 metais tirti darželį lankantys vaikai (n = 61), jų 

broliai / seserys (n = 29), kiti šeimos nariai (n = 86) ir darželio darbuotojai            

(n = 37). Visiems jiems pneumokokų nešiojimas nosiaryklėje tirtas kas mėnesį 

10 mėnesių. Tyrimo metu stebėti vidutiniškai 2,7 nauji pneumokokų nešiojimo 

protrūkiai per mėnesį, vidutinis protrūkio dydis – 7,6 asmenys, o vidutinė trukmė 

– 2,8 mėn. Šeimos narių vaidmuo perduodant pneumokokus buvo minimalus. 

Tik 10 proc. naujų S.pneumoniae kolonizacijos atvejų darželius lankantys vaikai 

gavo iš šeimos narių [219]. 

Keliuose tyrimuose lyginti privatūs ir valstybiniai dienos priežiūros 

centrai. Gvatemaloje 2001–2002 ir 2005–2006 metais ištyrus 751 vaiką iki  

5 metų, didesnė S.pneumoniae kolonizacijos rizika buvo lankančių valstybinius 

darželius (ŠS (95 proc. PI) – 5,4 (3,3–8,9) nei lankančių privačius (ŠS (95 proc. 

PI) – 2,6 (1,7–4,0) [188]. Graikijoje 2004 metais ištyrus 2 536 sveikus vaikus 

iki 6 metų, lankančius valstybinius arba privačius darželius, reikšmingų 

skirtumų nestebėta [202].  

Venesueloje kelių tyrimų metu gauta prieštaringų rezultatų. 2007 metais 

tirti sveiki 2–5 metų vaikai (n = 250). Pneumokokų nešiotojų buvo mažiau 

darželius lankančių vaikų grupėje (21 proc. vs 29 proc.), tačiau šio tyrimo imtis 

nedidelė, o skirtumas statistiškai nereikšmingas (p > 0,05) [184]. 2006–2008 

metais ištyrus 1 004 sveikus vaikus iki 6 metų, didesnė S.pneumoniae 



 58

kolonizacijos rizika apskaičiuota kolektyvą lankančių vaikų (ŠS (95 proc. PI) – 

1,63 (1,19–2,24), p = 0,002) [141].  

Lietuvoje iki šiol nebuvo lygintas kolektyvą lankančių ir nelankančių 

vaikų pneumokokų nešiojimas. Ankstesniais metais Vilniuje tirti ikimokyklines 

ugdymo įstaigas lankantys vaikai [27], o Kaune tirti vaikai, gyvenantys globos 

įstaigose [28].  

Brolių / seserų turėjimas 

Augimas kartu su broliais / seserimis vienose šalyse turėjo įtakos 

S.pneumoniae kolonizacijai [141, 151, 161, 173, 178, 192, 220], kitose šalyse 

reikšmingo ryšio neaptikta [140, 143, 180, 202]. Tyrėjų pasirinkti kriterijai – 

brolių /seserų amžius ir skaičius – buvo skirtingi.  

Tailande 2007–2008 metais 234 vaikai buvo tiriami kas mėnesį nuo 

gimimo iki 2 metų amžiaus dėl pneumokokų nešiojimo nosiaryklėje. Augimas 

kartu su kitais vaikais iki 5 metų turėjo statistiškai reikšmingą įtaką pirmajai 

S.pneumoniae kolonizacijai (RS (95 proc. PI) – 1,4 (1,03–1,89), p = 0,03) [161]. 

Panašių rezultatų gauta Japonijoje, Sado saloje, kur 2008–2011 metais stebėti 

349 vaikai. Peumokokų nešiojimas tirtas, kai jie buvo 4, 7, 10, 18 ir 36 mėnesių. 

Tai, kad jie turėjo vyresnių brolių / seserų, lankančių kolektyvą, padidino 

ankstyvos kolonizacijos riziką (RS – 2,064–3,518, p < 0,001) [220].  

Indonezijoje 2010 metais tirti 243 vaikai 6–60 mėnesių ir 253 suaugę 45-

70 metų. Namuose kartu augantis 1–3 metų vaikas buvo nepriklausomas 

S.pneumoniae kolonizacijos rizikos veiksnys (ŠS (95 proc. PI) – 3,0 (1,9–4,7) 

[173]. Japonijoje 2010–2012 metais tirti 229 sveiki vaikai nuo 2 mėnesių iki  

6 metų. Tai, kad turėta vyresnių brolių / seserų, didino pneumokokų 

kolonizacijos riziką (31 proc. vs 15 proc., ŠS (95 proc. PI) – 2,64 (1,32–5,27), 

p = 0,006), o jaunesnių – reikšmingos įtakos neturėjo. Autoriai nenurodė 

amžiaus ribos, kuri skirtų jaunesnius brolius / seseris nuo vyresniųjų. Manoma, 

kad vyresnių vaikų dažnesnis dalyvavimas socialinėje veikloje padidina 

pneumokokų kolonizacijos galimybes ir perdavimą jaunesniems broliams / 

seserims [178].  
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Maroke 2008–2009 metais tirti vaikai iki 2 metų (n = 600). Šių vaikų 

pneumokokų nešiojimui nosiaryklėje įtakos turėjo daugiau nei vieno 

brolio/sesers turėjimas (ŠS (95 proc. PI) – 1,4 (1,1–1,8), p = 0,004) [151]. 

Brazilijoje tais pačiais metais tirti 203 vaikai iki 5 metų. S.pneumoniae 

kolonizacijos rizika buvo didesnė, jei jie turėjo bent vieną brolį / seserį iki  

2 metų (ŠS (95 proc. PI) – 1,6 (1,1–2,3)), ir dar didesnė, jei turėjo du brolius / 

seseris (ŠS (95 proc. PI) – 1,9 (1,1–3,5)) ar tris brolius / seseris (ŠS (95 proc. PI) 

– 3,2 (2,4–4,3)). Vertinant šį veiksnį kartu su kitais rizikos veiksniais, turimi trys 

ir daugiau broliai / seserys iki 2 metų buvo nepriklausomas pneumokokų 

kolonizacijos rizikos veiksnys (ŠS (95 proc. PI) – 2,0 (1,3–2,9)) [192].  

Lenkijoje 2002 ir 2003 metais ištyrus 311 vaikų 3–5 metų amžiaus, gauta 

priešingų rezultatų. Pneumokokų kolonizacija buvo dažnesnė tų vaikų 

nosiaryklėje, kurie brolių / seserų neturėjo (ŠS (95 proc. PI) – 1,8 (1,1–3,2),          

p = 0,02) [197]. Graikijoje 2004 metais tirti 2536 sveiki vaikai iki 6 metų. Tai, 

kad jie augo kartu su broliais / seserimis (iki 8 metų), reikšmingos įtakos 

pneumokokams nešioti neturėjo (ŠS (95 proc. PI) – 1,036 (0,926–1,159),               

p = 0,535) [202]. Taip pat Norvegijoje, Turkijoje ir Gambijoje atliktų tyrimų 

duomenimis, brolių / seserų skaičius S.pneumoniae kolonizacijai reikšmingos 

įtakos neturėjo [140, 143, 180].  

Skirtingų rezultatų, galima manyti, gauta dėl skirtingai pasirinktų 

kriterijų tiek tiriamiesiems (skirtumai pagal amžių, kolektyvo lankomumą ir kt.), 

tiek jų broliams / seserims (skirtingas amžius, skaičius, kolektyvo lankomumas).  

Šeimos gausumas 

Didesnis šeimos narių skaičius, ypač Azijos šalyse, buvo susijęs su 

dažnesniu pneumokokų nešiojimu.  

Tailande 2003–2004 metais tirta 1 640 vaikų ir suaugusiųjų. Asmenys, 

gyvenantys gausesnėse nei 5 asmenų šeimose, turėjo didesnę S.pneumoniae 

kolonizacijos tikimybę nei gyvenantys mažesnėse šeimose (55 proc. vs 45 proc., 

santykinė rizika (95 proc. PI) – 1,2 (1,0–1,4) [31]. Toje pačioje šalyje 2007–

2008 metais ištyrus 234 vaikus, gauta panašių rezultatų. Didesnė nei 5 asmenų 
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šeima buvo susijusi su dažnesne pneumokokų nešiojimo rizika (ŠS (95 proc. PI) 

– 1,34 (1,02–1,76), p = 0,04) [161]. Turkijoje tais pačiais metais ištyrus 247 

vaikus apskaičiuota, kad gausios šeimos (≥ 5 šeimos nariai) buvo reikšmingai 

susijusios su dažnesniu pneumokokų nešiojimu [146]. Taip pat Palestinoje 

šeimos narių skaičius buvo vienas iš teigiamų S.pneumoniae nešiojimo 

prognostinių veiksnių. (ŠS (95 proc. PI) kiekvienam papildomam šeimos nariui 

– 1,08 (1,01–1,14), p = 0,002) [169]. 

Venesueloje skirtingų tyrimų metu gauta prieštaringų rezultatų. 2006–

2008 metais tirti 1 004 vaikai. Šeimose, turinčiose ≥ 5 narius, buvo statistiškai 

patikimai didesnė S.pneumoniae nešiojimo tikimybė nei turinčiose < 5 narius   

(p = 0,01) [141]. Kituose dviejuose tyrimuose, atliktuose 2007 ir 2011 metais, 

statistiškai patikimų sąsajų nei su gausia šeima, nei su konkrečiu šeimos narių 

skaičiumi nerasta, tačiau šių tyrimų imtys nedidelės (atitinkamai, n = 250 ir          

n = 79) [184, 186]. Jungtinėje Karalystėje 2003 metais ištyrus 234 vaikus, taip 

pat nenustatyta reikšmingo šeimos dydžio ir pneumokokų nešiojimo ryšio [203].  

Kvėpavimo takų infekcija 

S.pneumoniae radimas sveikų vaikų nosiaryklėje vertinamas kaip 

pneumokoko nešiojimas, o sergančiųjų KTI sudėtinga įvertinti, ar tai tik 

pneumokoko nešiojimas, ar jau KTI sukėlėjas. Be to, sunku interpretuoti 

priežastinį ryšį – ar KTI lemia dažnesnę S.pneumoniae kolonizaciją, ar, 

atvirkščiai, – S.pneumoniae kolonizacija lemia dažnesnį sirgimą KTI. Yra 

žinoma, kad virusinių infekcijų metu būdinga dažnesnė S.pneumoniae 

kolonizacija dėl padidėjusios epitelio ląstelių prisijungimo molekulių 

ekspresijos ir virusų išskiriamos neuraminidazės, kuri palengvina prisijungimą 

prie šių molekulių [66, 90, 91].  

Kenijoje atlikto tyrimo duomenimis, sloga per paskutines dvi savaites iki 

tyrimo daugiau nei du kartus padidino S.pneumoniae kolonizacijos riziką         

(ŠS (95 proc. PI) – 2,29 (1,48–3,56)). Tyrėjų nuomone, sunku nustatyti, ar sloga 

tiesiogiai susijusi su pneumokokų nešiojimu, ar dėl pagausėjusių išskyrų iš 

nosies lengviau paimti tepinėlį ir dėl to pagerėja S.pneumoniae aptikimas [155].  
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Įvairių tyrėjų duomenimis, dažnesnė sergančiųjų KTI (ypač sergančiųjų 

AKTI) S.pneumoniae kolonizacija. Pavyzdžiui, Venesueloje dažnesnis 

sergančiųjų ŪKTI ar ŪVAU pneumokokų nešiojimas, palyginti su sveikais 

vaikais (90 proc. vs 59 proc., p < 0,01) [186]. Mozambike taip pat S.pneumoniae 

kolonizacija dažnesnė buvo vaikų, kurie įtraukimo į tyrimą metu turėjo AKTI 

simptomų, grupėje nei sirgusiųjų kitomis nesunkiomis ligomis (93 proc. vs  

84 proc., p = 0,04) [156].  

Vietname PGR metodu nustatytas didesnis vidutinis S.pneumoniae kiekis 

nosiaryklėje vaikų, kuriems rentgenologiškai patvirtintas plaučių uždegimas 

(7,8×106/mL), palyginti su sveikais vaikais (7,9×105 / mL; p < 0,0001) ar su 

sergančiais kitomis apatinių kvėpavimo takų infekcijomis (1,3×106 / mL;  

p < 0,0001) [221]. 

Panašių rezultatų gauta Nepale. Čia S.pneumoniae nešiotojų daugiau 

buvo sirgusiųjų ŪAKTI grupėje nei sveikų vaikų (82,0 proc. vs 76,7 proc.,            

p = 0,031). Be to, iš sirgusiųjų per savaitę ŪAKTI beveik keturis kartus daugiau 

pneumokokų nešiotojų buvo KTI simptomų (kosulys ir karščiavimas, dažnas ar 

pasunkėjęs kvėpavimas, pagalbinių raumenų dalyvavimas kvėpuojant) tepinėlio 

ėmimo metu turinčių vaikų grupėje (ŠS (95 proc. PI) – 3,78 (1,97–7,24)). Tai 

leidžia manyti, kad didžiausia pneumokokų perdavimo rizika yra pradinėje 

infekcijos stadijoje [165].  

Brazilijoje, atvirkščiai, mažiau S.pneumoniae nešiotojų buvo sergančiųjų 

ŪKTI ar meningitu grupėje, palyginti su sveikais vaikais (30,9 proc. vs  

41,4 proc., p < 0,05). Autorių nuomone, viena iš galimų to priežasčių yra 

sergančiųjų antibakterinių preparatų vartojimas [190]. Toje pačioje šalyje kito 

tyrimo metu neaptikta reikšmingo pneumokokų nešiojimo ir klinikinių 

simptomų, tokių kaip antai karščiavimas, sloga / čiaudulys, kosulys / 

skrepliavimas, dusulys, nuovargis ar sumažėjęs aktyvumas, ryšio [189].  

Įvairiose šalyse bandyta S.pneumoniae kolonizaciją sieti ne tik su tyrimo 

metu nustatyta KTI, bet ir su persirgtomis infekcijomis. Pavyzdžiui, Lenkijoje 

pneumokokų kolonizacija buvo dažnesnė vaikų, kuriems per pastaruosius tris 

mėnesius dažnai kartojosi KTI (ŠS (95 proc. PI) – 1,3 (1,0–1,7), p = 0,03) [197]. 
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Venesueloje taip pat daugiau pneumokokų nešiotojų buvo dažnai KTI sergančių 

vaikų grupėje (46 proc. vs 27 proc.), tačiau šis skirtumas nebuvo statistiškai 

reikšmingas (p > 0,05) [184]. Brazilijoje kelių skirtingų tyrimų metu nustatyta 

dažnesnė vaikų, kurie pastarąjį mėnesį sirgo VKTI S.pneumoniae nešiojimo 

rizika (atitinkamai ŠS (95 proc. PI) – 1,42 (1,06–1,94) ir 1,6 (0,9–2,8)), [34, 

192]. Dalis tyrėjų neaptiko reikšmingo S.pneumoniae kolonizacijos ir KTI [141, 

143, 180] ar ŪVAU anamnezėje ryšio [180, 202, 203]. 

Apžvelgę tyrimus matome, kad S.pneumoniae kolonizacija yra dažnesnė, 

sergant KTI (ypač AKTI) tyrimo metu. O pneumokokų nešiojimo ir anksčiau 

persirgtų KTI ar ŪVAU ryšys abejotinas.  

Antibakterinių preparatų vartojimas 

Gydymas antibakteriniais preparatais sumažina S.pneumoniae 

kolonizaciją nosiaryklėje. Ispanijoje 2001–2004 metais tirti 134 vaikai, kuriems 

dėl karščiavimo ir kvėpavimo organų sistemos simptomų empiriškai skirtas 

gydymas amoksicilinu su klavulano rūgštimi ar be jos. S.pneumoniae nešiotojų 

prieš gydymą antibakteriniais preparatais buvo 51 proc., pabaigus gydymą       

(60 val. po gydymo baigimo) sumažėjo iki 22,4 proc., o po 4 sav. vėl pasiekė 

46,9 proc. (p = 0,007) [222]. 

Kitose šalyse antibakterinių preparatų vartojimo įtaka S.pneumoniae 

kolonizacijai tirta skirtingais vaistų vartojimo momentais: tyrimo metu, 1 ar 2 

savaites prieš tyrimą, 1 ar 3 mėnesius prieš tyrimą ir kitais laikotarpiais. 

Pavyzdžiui, JAV 1997–2000 metais tirti vaikai iki 6 metų (n = 410), gyvenantys 

navahų / Baltųjų kalnų apačių gentyse. Tepinėlio iš nosiaryklės ėmimo metu  

7,5 proc. tiriamųjų vartojo antibakterinius preparatus (dažniausiai amoksiciliną). 

S.pneumoniae kolonizacijos rizika buvo mažesnė antibakterinius preparatus 

vartojusiųjų grupėje (ŠS (95 proc. PI) – 0,51 (0,27–0,94), p < 0,01) [183]. 

Jungtinėje Karalystėje 2003 metais ištyrus 234 vaikus iki 5 metų, taip pat mažiau 

pneumokokų nešiotojų buvo antibakterinius preparatus vartojusių vaikų grupėje 

(40 proc. vs 52 proc., p = 0,58) [203]. Šis skirtumas nebuvo statistiškai 
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reikšmingas, galima manyti, dėl nedidelės vaikų, vartojusių antibakterinius 

preparatus tepinėlio ėmimo metu, imties (n = 5). 

Venesueloje 2006–2008 metais tirti 1 004 vaikai 3–65 mėnesių amžiaus. 

Antibakterinius preparatus savaitę (< 7 d.) iki tyrimo vartojusių tiriamųjų 

grupėje apskaičiuota mažesnė S.pneumoniae kolonizacijos nosiaryklėje rizika 

(ŠS (95 proc. PI) – 0,38 (0,19–0,76), p = 0,006) [141]. Taip pat Kenijoje 2004 

metais, ištyrus 450 vaikų ir suaugusiųjų, nustatyta, kad amoksicilino ar 

ampicilino vartojimas 2 savaites iki tyrimo labai sumažino pneumokokų 

nešiojimo tikimybę (ŠS (95 proc. PI) – 0,15 (0,03–0,76) [155]. Tailande 2003–

2004 metais, ištyrus 1 640 suaugusiųjų ir vaikų, pastarųjų reikšmingo 

antibakterinių preparatų vartojimo paskutiniąją savaitę ir S.pneumoniae 

kolonizacijos ryšio neaptikta [31].  

JAV 1997–2000 metais atlikto tyrimo duomenimis, antibakterinius 

preparatus mėnesį iki tyrimo vartojusių vaikų grupėje pneumokokų nešiotojų 

buvo mažiau (ŠS (95 proc. PI) – 0,53 (0,22–1,27), p < 0,01) [183]. Priešingų 

rezultatų gauta 2003–2004 metais Turkijoje, kur antibakterinius preparatus 

mėnesį iki tyrimo vartojusių vaikų grupėje S.pneumoniae kolonizacija buvo 

dažnesnė (25,2 proc. vs 20,9 proc.), tačiau šis skirtumas nebuvo statistiškai 

reikšmingas (p = 0,19) [145]. Tailande taip pat nenustatyta reikšmingo 

antibakterinių preparatų vartojimo mėnesį iki tyrimo ir S.pneumoniae 

kolonizacijos ryšio [31].  

JAV (Aliaskoje) 2000–2004 metais tirti vaikai iki 5 metų (n = 2061). 

Vaikų, kurie antibakterinius preparatus vartojo 3 mėnesius iki tyrimo, grupėje 

pneumokokų nešiotojų buvo mažiau (ŠS (95 proc. PI) – 0,6 (0,5–0,7)) [187]. 

Graikijoje 2004 metais ištyrus 2 536 vaikus gauta priešingų rezultatų. Didesnė 

S.pneumoniae kolonizacijos rizika apskaičiuota antibakterinius preparatus 

paskutiniajame trimestre vartojusių tiriamųjų (ŠS (95 proc. PI) – 1,262 (1,060–

1,501), p = 0,009) [202]. Panašių rezultatų gauta Japonijoje 2010–2012 metais 

ištyrus 229 vaikus. Daugiau pneumokokų nešiotojų buvo antibakterinius 

preparatus 3 mėnesius vartojusių vaikų grupėje (30,5 proc. vs 18,4 proc.,             

ŠS (95 proc. PI) – 1,94 (1,03–3,66), p = 0,041 univariacinėje analizėje,             



 64

1,54 (0,73–3,25), p = 0,253 multivariacinėje analizėje) [178]. Lenkijoje taip pat 

dažnesnis gydymas antibakteriniais preparatais sietas su dažnesniu pneumokokų 

nešiojimu (p = 0,03) [197]. Kiti tyrėjai neaptiko reikšmingo S.pneumoniae 

kolonizacijos ir antibakterinių preparatų vartojimo 3 ar 6 mėnesius iki tyrimo 

ryšio [31, 143, 169, 184, 203]. 

Apžvelgę tyrimų rezultatus, matome tendenciją, kad antibakterinių 

preparatų vartojimas tyrimo metu ar paskutinįjį mėnesį iki tyrimo susijęs su 

retesniu pneumokokų nešiojimu nosiaryklėje. Ankstesnis antibakterinių 

preparatų vartojimas (3–6 mėnesius iki tyrimo) įtakos pneumokokų 

kolonizacijai dažniausiai neturi, tačiau dažnesni antibakterinių preparatų kursai 

didina S.pneumoniae kolonizacijos riziką. 

Maitinimas krūtimi  

Daugelis tyrėjų neaptiko reikšmingo maitinimo krūtimi ir S.pneumoniae 

nešiojimo ryšio [140, 141, 143, 169, 186, 223]. O Maroke 2008–2009 metais 

ištyrus 660 vaikų iki 2 metų, nustatyta, kad maitinimas krūtimi mažiau nei             

2 mėnesius yra pneumokokų nešiojimo rizikos veiksnys (p < 0,0001) [151].  

Pasyvus rūkymas 

Tiek rūkymas, tiek pasyvus rūkymas susiję su potencialiai patogeninių 

bakterijų nešiojimu. Tabako dūmai pakeičia kvėpavimo takų epitelio ląstelių 

paviršiaus savybes ir tokiu būdu palengvina bakterijų prisijungimą [224]. Be to, 

tabako dūmai sumažina anaerobinių bakterijų kiekį nosiaryklėje ir taip pagerina 

sąlygas S.pneumoniae ir kitų potencialiai patogeninių bakterijų kolonizacijai 

[225].  

Lee C.C. ir kt. 2010 metais apžvelgė penkis tyrimus, atliktus nuo 1995 iki 

2008 metų, kuriuose vertinama pasyvaus rūkymo įtaka pneumokokų nešiojimui. 

Į šiuos tyrimus iš viso įtraukti 2 606 tiriamieji iš įvairių pasaulio šalių (Olandijos, 

Indijos, Izraelio, Honkongo ir Brazilijos). Apžvalgos duomenimis, pasyvus 

rūkymas siejamas su didesne S.pneumoniae nešiojimo rizika tiek vaikams iki  
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6 metų (ŠS (95 proc. PI) – 1,63 (1,27 – 2,10)), tiek visiems tiriamiesiems (ŠS 

(95 proc. PI) – 1,66 (1,33–2,07) [226].  

Panašių rezultatų gauta Tailande 2003–2004 metais ištyrus 1 640 vaikų 

ir suaugusiųjų. Jaunesni nei 5 metų vaikai, gyvenantys kartu su rūkančiais 

asmenimis, buvo dažnesni pneumokokų nešiotojai (63 proc. vs 54 proc., 

santykinė rizika (95 proc. PI) – 1,2 (1,0–1,4)) [31]. Toje pačioje šalyje 2007–

2008 metais tirti 234 vaikai iki 2 metų. Mamos rūkymas buvo reikšmingai 

susijęs su ankstyvesne šių vaikų S.pneumoniae kolonizacija (ŠS (95 proc. PI) – 

1,63 (1,21–2,19), p = 0,001 univariacinėje analizėje, ŠS (95 proc. PI) – 1,52 

(1,09–2,11), p = 0,01 multivariacinėje analizėje). 

Indonezijoje 2010 metais tirti 243 sveiki vaikai iki 5 metų. Tyrimo 

duomenimis, pasyvus rūkymas yra nepriklausomas S.pneumoniae nešiojimo 

rizikos veiksnys (ŠS (95 proc. PI) – 2,1 (1,3–3,4)) [173]. Taip pat Maroke 2008–

2009 metais ištyrus 660 vaikų iki 2 metų, nustatyta, kad pasyvus rūkymas – 

vienas iš pneumokokų nešiojimo rizikos veiksnių (p = 0,001) [151]. 

Priešingų rezultatų gauta Mozambike 2003 metais ištyrus 285 vaikus iki 

5 metų. Vaikai, gyvenantys namuose, kuriuose bent vienas suaugęs rūkė, rečiau 

nešiojo S.pneumoniae nosiaryklėje (78 proc. vs 91 proc., p = 0,02) [156]. Kiti 

tyrėjai nenustatė reikšmingo pasyvaus rūkymo ir S.pneumoniae kolonizacijos 

ryšio [140, 141, 143, 145, 146, 169, 180, 184, 197].  

Socialinės ir ekonominės sąlygos 

Socialinių ir ekonominių sąlygų įtaka S.pneumoniae kolonizacijai tirta 

daugelyje šalių, tačiau vertinti labai skirtingi kriterijai. 

Mozambike 2003 metais tirti 285 vaikai. Daugiau pneumokokų nešiotojų 

buvo vaikų, gyvenančių tradiciniuose namuose iš purvo ir nendrių, grupėje nei 

gyvenančių modernesniuose (betoninių blokelių) namuose (88 proc. vs 65 proc., 

p = 0,01) [156]. Kenijoje tais pačiais metais vertintas grindų tipo ir pneumokokų 

nešiojimo ryšys. Penkis kartus dažnesnė S.pneumoniae kolonizacija buvo tų 

vaikų, kurie gyveno namuose, kuriuose grindys iš pluktos aslos, palyginti su 

vaikais, kurie gyveno namuose su betoninėmis grindimis (p = 0,009). Vėdinimo 
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sistema (gera vs bloga) reikšmingos įtakos S.pneumoniae kolonizacijai neturėjo 

[157].  

 Nepale 2003–2004 metais tirti 1 208 vaikai. Dažnesnė S.pneumoniae 

kolonizacija buvo tų vaikų nosiaryklėje, kurie gyveno šeimose, neturinčiose 

žemių (ŠS (95 proc. PI) – 1,68 (1,02–2,77)) ar neturinčiose nuosavų tualetų (ŠS 

(95 proc. PI) – 2,41 (1,31–3,44)) [165].  

Gvatemaloje 2001–2002 ir 2005–2006 metais dažnesnė pneumokokų 

kolonizacija rasta vaikų, augančių mažas pajamas (< 400 dolerių per mėnesį) 

gaunančiose šeimose (ŠS (95 proc. PI) – 1,7 (1,3–2,4), p = 0,001), ar namuose, 

kuriuose vietoj dujinės / elektrinės viryklės yra krosnis (ŠS (95 proc. PI) – 2,0 

(1,2–3,5), p = 0,012) [188].  

 Žemas socialinis ir ekonominis lygis (palyginti su vidutiniu / aukštu 

lygiu) lėmė dažnesnę S.pneumoniae kolonizaciją 1 004 sveikų vaikų, 2006–2008 

metais tirtų Venesueloje (ŠS (95 proc. PI) – 1,9 (0,93–3,88), p = 0,077, kartu 

vertinant ir kitų veiksnių įtaką; p = 0,006, vertinant atskirai) [141]. Panašių 

rezultatų 2008–2009 metais gauta Maroke, ištyrus 660 vaikų. Gyvenimas 

blogesnėmis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis buvo pneumokokų 

nešiojimo rizikos veiksnys (p < 0,0001) [151].  

Priešingų rezultatų gauta Graikijoje 2000 metais ištyrus 1 451 vaiką ir 

2003 metais ištyrus 1 400 vaikų. Aukštesnis socialinis ir ekonominis lygis buvo 

susijęs su didesne S.pneumoniae kolonizacijos rizika (ŠS (95 proc. PI) – 1,24 

(1,09–1,43), p = 0,002, koregavus pagal amžių) [204]. Keliose šalyse, 

pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, Turkijoje ar Gambijoje, socialinės ir 

ekonominės sąlygos reikšmingos įtakos S.pneumoniae kolonizacijai neturėjo 

[140, 145, 203]. 

Kiti S.pneumoniae kolonizacijai turintys įtakos veiksniai  

Kiti veiksniai, kurie galėtų turėti įtakos S.pneumoniae kolonizacijai, tirti 

pavienių tyrimų metu. Pavyzdžiui, Venesueloje pneumokokų nešiotojai buvo 

dažniau nusilpę, prastos mitybos nei tie, kurių nosiaryklėje S.pneumoniae 

neaptikta (76 proc. vs 50 proc., p = 0,027) [186]. Tailande gimdymas namuose 
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buvo susijęs su ankstyvesne pneumokokų kolonizacijos rizika (RS (95 proc. PI) 

– 1,56 (1,13–2,16), p = 0,07), o neišnešiotumas – priešingai (RS (95 proc. PI) 

– 0,61 (0,38–1,00), p = 0,05). S.pneumoniae nešiojimas mamos nosiaryklėje 

gimdymo metu reikšmingos įtakos tam neturėjo [161]. Kiti tyrėjai nerado 

reikšmingo S.pneumoniae kolonizacijos ir kortikosteroidų vartojimo [202] ar 

gydymosi stacionare pusmetį [184] ar metus ryšio [203]. 

Įdomių rezultatų gauta Gambijoje 2003–2005 metais, įvertinus kelių 

skiepų įtaką bakterijų nešiojimui nosiaryklėje. Tepinėliai iš nosiaryklės imti 136 

vaikams tuoj pat po gimimo, paskui kas 2 savaites pirmąjį pusmetį, o vėliau kartą 

per mėnesį iki pirmojo gimtadienio. S.pneumoniae nešiojimas sumažėjo po 

skiepijimo tymų-geltonosios karštligės vakcina (ŠS (95 proc. PI) – 0,25 (0,07–

0,9)), o skiepijimas DTP-HiB-HB (difterijos, stabligės, kokliušo, H. influenzae 

b, hepatito B) vakcina pneumokokų kolonizacijai įtakos neturėjo. Kokiu būdu 

tymų-geltonosios karštligės vakcina sumažina pneumokokų nešiojimą, 

nežinoma. [160]. Toje pačioje šalyje tirta kūno masės indekso įtaka 

S.pneumoniae nešioti vaikų iki 5 metų nosiaryklėje, tačiau reikšmingų skirtumų 

nenustatyta [140].  

Nepale mamos išsilavinimas turėjo įtakos pneumokokų kolonizacijai 

vaikų iki 3 metų nosiaryklėje. Beveik du kartus daugiau S.pneumoniae nešiotojų 

buvo tų vaikų grupėje, kurių mamos turėjo žemesnį išsilavinimą (ŠS (95 proc. 

PI) – 1,82 (1,10–3,00) [165]. Turkijoje tėvų išsilavinimas, pajamos, socialinės 

garantijos neturėjo reikšmingos įtakos vaikų iki 6 metų S.pneumoniae 

kolonizacijai [180]. Graikijoje neaptikta reikšmingos įtakos pneumokokams 

nešioti, jei tėvai dirbo sveikatos priežiūros srityje [202].  

Skiepijimo įtaka S.pneumoniae kolonozacijai apžvelgta 2.10 skyriuje.  

Literatūros duomenimis, S.pneumoniae nešiojimas dažniausiai priklauso 

nuo gyvenamosios vietovės, tiriamųjų amžiaus, ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

lankomumo, skiepijimo taktikos, KTI ir antibakterinių preparatų vartojimo.  
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2.7.  S.pneumoniae infekcijos rizikos veiksniai 

Pneumokokinė liga neprasideda be prieš tai įvykusios S.pneumoniae 

kolonizacijos. Svarbiausi veiksniai pneumokokinei ligai išsivystyti yra serotipo 

virulentiškumas, tai, kad nėra specifinio humoralinio imuniteto, ir virusinė 

kvėpavimo takų infekcija [41]. 

Čekijoje atlikto tyrimo duomenimis, vaikų iki 6 metų 9V serotipas ir 14 

serogrupė buvo reikšmingai susiję su invazine pneumokokų liga, o serotipai 6A 

ir 23F – su nešiojimu [227]. Ispanijoje invazinėmis pneumokokų ligomis 

sergančių vaikų iki 5 metų dažniausiai išauginta buvo 1 (26,7 proc.) serogrupė 

ir 19A (25,6 proc.) serotipas, o atliekant realaus laiko PGR, dažniausiai nustatyta 

1 (19,8 proc.) ir 3 (18,1 proc.) serogrupės [228]. Kiti serotipai / serogrupės, tokie 

kaip antai 4, 7F, 18C ir 19A, taip pat linkę dažniau sukelti invazines ligas [229].  

Skiriamos tokios vaikų, turinčių didesnę riziką sirgti invazinėmis 

pneumokokų sukeliamomis ligomis, grupės [230, 231]:  

- vaikai iki 2 metų; 

- lankantys ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikai;  

- vaikai, sergantys lėtinėmis širdies ar plaučių ligomis, cukriniu diabetu; 

- vaikai, neturintys blužnies ar turintys blužnies funkcijos nepakankamumą 

(ypač tie, kurie turi pjautuvinę anemiją);  

- vaikai, turintys imuninės sistemos sutrikimų (pvz., infekuoti žmogaus 

imunodeficito virusu ar vartojantys imunosupresinius preparatus);  

- vaikai, turintys kochlearinius implantus (didesnė meningito rizika); 

- vaikai, kuriems yra likvorėja; 

- tam tikrų rasių ar etninių grupių vaikai (iš jų Aliaskos vietiniai gyventojai, 

afroamerikiečiai ir kai kurių Amerikos indėnų grupių (navahų ir Baltojo 

kalno apačių) atstovai).  

Virusai (ypač gripo ar paragripo virusai) pagerina sąlygas tiek 

S.pneumoniae kolonizacijai, tiek invazijai. Besimptomei pneumokokinei 

kolonizacijai virsti invazine liga reikalingi vietiškai veikiantys uždegiminiai 

mediatoriai, pavyzdžiui, interleukinas-1 ir tumoro nekrozės faktorius (TNF), 

kurių atsiranda virusinės infekcijos metu [1].  
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2.8.  S.pneumoniae sukeliamų ligų įvairovė 

S.pneumoniae gali plisti tiesiogiai ir sukelti vidurinės ausies, sinusų ar 

plaučių uždegimą arba gali patekti į kraujotaką ir sukelti sepsį, meningitą, 

endokarditą arba kitas ligas [41]. 

2.8.1.  Gleivinių infekcijos 

Gleivinių infekcija – savita vietinės S.pneumoniae infekcijos forma, kai 

sukėlėjai nepatenka į kraują ir visi patologiniai procesai vyksta organizmo 

paviršiuje – gleivinėse. Šiai formai būdinga savita imuninė reakcija, neapimanti 

visų imuninės sistemos grandžių. Svarbiausias vaidmuo tenka gleivinių 

limfiniam audiniui, kurio indukcinėse srityse vyksta antigeno pristatymas ir 

atpažinimas, o efektorinėse srityse gausu T ir B limfocitų. B limfocitai gamina 

imunoglobulinus, iš kurių gleivinių imunitetui svarbiausias yra sekrecinis IgA 

[232].  

Ūminis vidurinės ausies uždegimas 

Ūminis vidurinės ausies uždegimas (ŪVAU) yra dažniausia 

S.pneumoniae sukeliama infekcija [5]. Vienam pneumokokų sukeltam 

meningitui tenka 10 kartų daugiau bakteriemijos atvejų, 100 kartų daugiau 

plaučių uždegimo atvejų ir 1 000 kartų daugiau ŪVAU atvejų [233]. Be to, 

S.pneumoniae yra dažniausias ŪVAU sukėlėjas, nustatomas 30–60 proc. ŪVAU 

atvejų visame pasaulyje [5]. Jungtinėse Amerikos Valstijose iki skiepijimo KPV 

apie 5 milijonai vaikų iki 5 metų kasmet sirgdavo ŪVAU [234]. 

Nosiaryklę kolonizuojantys pneumokokai į vidurinę ausį gali patekti per 

Eustachijaus vamzdį. Kai yra Eustachijaus vamzdžio obstrukcija, vidurinėje 

ausyje susidaro neigiamas slėgis, dėl kurio įvyksta nosiaryklės sekreto 

aspiracija. Dėl pablogėjusios oro tėkmės sumažėja parcialinis deguonies slėgis, 

o tai sumažina polimorfonuklearinių ląstelių baktericidinį poveikį. Dėl 

pablogėjusio klirenso pneumokokai aktyviai dauginasi vidurinėje ausyje, 

sukeldami ŪVAU. Manoma, kad nepakankama Eustachijaus vamzdžio funkcija 

(dėl mažo jo skersmens bei horizontalios padėties) kartu su nesubrendusia, o 
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kartais ir nusilpusia imunine sistema lemia didelį kūdikių ir mažų vaikų ŪVAU 

paplitimą [88, 235]. 

S.pneumoniae sukeltas ŪVAU gali komplikuotis kondukciniu klausos 

pažeidimu, vestibulinės kilmės pusiausvyros sutrikimu, būgnelio perforacija, 

mastoiditu ar labirintitu. Intrakranijinės komplikacijos retos, tačiau galimas 

meningitas, epidurinis pūlinys, smegenų pūlinys, kaverninio sinuso trombozė ir 

kt. [41, 234].  

Ūminis sinusitas (prienosinių ančių uždegimas) 

S.pneumoniae sukelia apie 30 proc. vaikų bakterinių sinusitų. Kiti dažni 

sukėlėjai yra Haemophilus influenzae (20–30 proc.) ir Moraxella catarrhalis 

(10–20 proc.) [236]. Sinusitas ikimokyklinio amžiaus vaikams yra labai 

pavojingas dėl anatominių ypatybių – sinusai išsidėstę labai arti akiduobės ir 

smegenų. Komplikacijos apima periorbitalinį ir akiduobės celiulitą, pūlinius ir 

meningitą [237]. 

Vaikų, kuriems kliniškai diagnozuotas ūminis sinusitas ir nosiaryklėje 

aptikta S.pneumoniae, pasveikimas greitesnis, nei tų, kuriems S.pneumoniae 

kolonizacija nenustatyta. Atlikto tyrimo metu nustatytas kliniškai reikšmingas 

dviejų dienų skirtumas iki simptomų išnykimo [238]. Kito tyrimo duomenimis, 

suaugusieji pneumokokų sukeltu sinusitu sirgo sunkiau, palyginti su                      

H. influenzae sukeltu sinusitu [239]. 

Ūminis epiglotitas (antgerklio uždegimas) 

Pradėjus skiepijimą Haemophilus influenzae B tipo vakcina, ūminis 

epiglotitas tapo išimtimi pediatrijos praktikoje [240, 241]. Pavyzdžiui, 

Islandijoje vaikų iki 18 metų epiglotito paplitimas sumažėjo nuo 0,76 atvejo   

100 000 / metus prieš visuotinių skiepų pradžią, iki 0,071 atvejo 100 000 / metus 

po visuotinos vakcinacijos pradžios [241]. 

Dabar ūminį epiglotitą dažniausiai sukelia streptokokai [241]. Iš jų 

dažniausi epiglotito sukėlėjai yra A grupės β-hemoliziniai streptokokokai, taip 

pat B, C, F grupių streptokokai, rečiau S.pneumoniae [240, 241]. Islandijoje 
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atlikto retrospektyvinio tyrimo duomenimis, S.pneumoniae iš kraujo pasėlių 

išaugo tik 2 proc. dėl epiglotito 1983–2005 metais hospitalizuotų pacientų  

(1–82 m. amžiaus), o ryklės pasėliuose šio sukėlėjo nebuvo nustatyta [241]. 

Pneumokokų sukeltas epiglotitas dažniau diagnozuojamas suaugusiems negu 

vaikams [242, 243]. Dauguma epiglotito atvejų diagnozuojama sutrikusią 

imuninės sistemos funkciją turintiems asmenims: infekuotiems žmogaus 

imunodeficito virusu (ŽIV) ar tiems, kuriems taikomas imunosupresinis 

gydymas [243].  

Bakterinis tracheitas (trachėjos uždegimas) 

Bakterinis tracheitas vaikams būna retai. Pagal Jungtinėje Karalystėje ir 

Australijoje atliktos apžvalgos duomenis, nuo 1993 iki 2007 metų vaikams 

nustatyti tik 34 bakterinio tracheito atvejai. Apskaičiuotas bakterinio tracheito 

paplitimas – 0,1 / 100 000 vaikų per metus [244].  

S.pneumoniae yra dažnas bakterinio tracheito sukėlėjas (11,8–22 proc.), vis 

dėlto dažniausiai nustatomas patogenas yra Staphylococcus aureus (22–55,8 proc.). 

Kiti galimi sukėlėjai yra Haemophilus influenzae (11,8–18 proc.), Streptococcus 

pyogenes (5,9–9 proc.) ir Moraxella catarrhalis (27 proc.) [244, 245].  

Bakterinis tracheitas yra reta, bet sunki liga, galinti sukelti ūminę 

viršutinių kvėpavimo takų obstrukciją ir gyvybei grėsmingą būklę [246]. Tai 

viena iš dažniausių ūminių viršutinių kvėpavimo takų būklių, dėl kurios 

pacientai hospitalizuojami į intensyviosios terapijos skyrių [247]. 

Lėtinis bronchitas (bronchų uždegimas) 

Užsitęsęs (persistuojantis, lėtinis) bakterinis bronchitas (UBB) yra 

dažniausia (40–45 proc.) vaikų lėtinio kosulio priežastis. UBB diagnozuojamas, 

kai drėgnas kosulys trunka ilgiau nei 3–4 savaites, kai nustatomas bakterijų 

augimas (>104 kolonijas formuojančių vienetų / ml) iš bronchoalveolinio lavažo 

(BAL) nuoplovų ir / arba yra atsakas į gydymą antibakteriniais preparatais, kai 

juos vartojant kosulys praeina per 2 savaites [248, 249].  

Australijoje Marchant J. M. ir kt. (publikuota 2006 m.) ištyrė 108 
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jaunesnius nei 18 metų vaikus, kuriuos vargino lėtinis kosulys. Dažniausia 

diagnozė buvo UBB (n = 43; 39,8 proc.). S.pneumoniae iš BAL nuoplovų išaugo 

trečdaliui (n = 15; 35 proc.) vaikų, kuriems diagnozuotas UBB, kitiems išaugo 

Haemophilus influenzae (n = 20; 47 proc.) ir Moraxella catarrhalis (n = 11;  

26 proc.) [248].  

Panašus tyrimas atliktas Donnelly D. ir kt. autorių Jungtinėje Karalystėje 

(publikuota 2007 m.). Tirti vaikai (n = 81) nuo 5 mėnesių iki 14 metų 9 mėnesių, 

kuriems diagnozuotas UBB. Haemophilus influenzae išaugo 81 proc., o 

S.pneumoniae – 37 proc. atvejų (kartu išaugo 30 proc. atvejų) [250].  

Šešiasdešimt penki graikų vaikai (0,9–14,4 metų), kuriems nustatytas 

UBB ir teigiamas pasėlis iš BAL, buvo įtraukti į Priftis K. N. ir kt. tyrimą 

(publikuota 2013 m). S.pneumoniae iš BAL išaugo 27,6 proc. atvejų. 

Dažniausiai išaugintas buvo netipuojamas Haemophilus influenzae – 61 proc. 

atvejų. Kiti nustatyti sukėlėjai buvo Moraxella catarrhalis (32 proc.) ir 

Staphylococcus aureus (6 proc.) [251]. 

Apibendrinus šiuos tyrimus, galima teigti, kad S.pneumoniae vaikams 

sukelia apie trečdalį UBB atvejų. Dauguma ūminio bronchito atvejų yra 

virusiniai, pvz., sukelti gripo, paragripo virusų, respiracinio sincitijaus viruso, 

rinovirusų, adenovirusų ar žmogaus metapneumoviruso. Bakterijų, iš jų 

Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae ir Mycoplasma pneumoniae, 

sukeltas ūminis bronchitas yra retesnis [8, 41].  

Plaučių uždegimas 

Pagal PSO, S.pneumoniae yra pagrindinė bakterinės kilmės vaikų plaučių 

uždegimo priežastis, nustatoma 30–50 proc. atvejų [6]. Vertinant globaliai, 

vaikams iki 5 metų S.pneumoniae sukelto plaučių uždegimo paplitimas – 2228 

(1733–2772) / 100 000 ir varijuoja pagal PSO regioną: 462 (359–574) / 100 000 

Europoje, 836 (651–1 040) / 100 000 Amerikoje, 1775 (1381–2208) / 100 000 

Ramiojo vandenyno vakaruose, 2264 (1762–2817) / 100 000 Viduržemio jūros 

rytinėje dalyje, 2911 (2265–3622) / 100 000 Pietryčių Azijoje ir 3397 (2643–

4227) / 100 000 Afrikoje [252]. Šie pneumokokų sukelto plaučių uždegimo 
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paplitimo vertinimai, paskelbti 2009 m. O’Brien K. L. ir kitų autorių, ir 

pripažįstami PSO.  

Dažniausiai plaučių uždegimu susergama aspiravus pneumokokų iš 

viršutinių kvėpavimo takų į apatinius. Įprastai aspiruoti mikroorganizmai 

pašalinami kvėpavimo takų apsaugos mechanizmų, tokių kaip kosulio ir 

antgerklio refleksai, mukociliarinis klirensas ar alveolių makrofagų fagocitozė. 

Lėtinės plaučių ligos, mikrobiologiniai (pvz., virusinė infekcija), cheminiai (pvz., 

rūkymas, oro užterštumas, alkoholis, narkotikai, anestetikai) arba mechaniniai 

(pvz., aspiracija) veiksniai susilpnina šių apsaugos mechanizmų efektyvumą, 

leidžia S.pneumoniae pasiekti alveoles ir ten daugintis [8, 41]. Taip pat galimas 

sukėlėjo plitimas krauju iš viršutinių kvėpavimo takų į plaučius [253]. 

Kai bakterijos pasiekia alveoles, S.pneumoniae virulentiškumo veiksniai 

veikia dviem etapais. Pirmame etape S.pneumoniae kapsulė blokuoja fagocitozę, 

slopindama komplemento sistemą. Tai leidžia pneumokokams daugintis ir plisti, 

nepaisant ūmaus uždegiminio atsako. Antras etapas prasideda, kai bakterijos 

pradeda irti ir išskiria pažeidimą sukeliančius veiksnius, kurie yra sintetinami 

pneumokokų arba yra jų struktūros dalis. Tai apima pneumoliziną, autoliziną ir 

S.pneumoniae ląstelės sienelės komponentus [8]. 

Plaučių uždegimas vystosi keliomis stadijomis. Pirmoji stadija (stazė) – 

plaučių audinio hiperemija, alveolės pripildytos uždegiminio eksudato, kuriame 

gausu ligos sukėlėjų. Tada priplūsta daug eritrocitų ir polimorfonuklearinių 

leukocitų, dalis mikroorganizmų fagocituojami. Paprastai S.pneumoniae 

pažeidžia plaučių skiltį (skiltinė pneumonija). Kadangi pažeisto plaučio 

konsistencija primena kepenis, ši stadija vadinama raudonąja hepatizacija, kuri 

laipsniškai pereina į pilkosios hepatizacijos stadiją. Jos metu alveoliniai 

makrofagai fagocituoja mikroorganizmus. Žūstantys pneumokokai išskiria 

poras formuojantį toksiną – pneumoliziną, kuris dar labiau padidina pažeidimą. 

Vyksta eritrocitų ir polimorfonuklearų irimas, alveolėse kaupiasi fibrino. 

Paskutinėje rezoliucijos stadijoje neutrofilų ir makrofagų išskiriami 

proteoliziniai fermentai lizuoja fibriną, uždegiminis eksudatas rezorbuojamas. 

Dažniausiai po S.pneumoniae sukelto plaučių uždegimo struktūrinių pažeidimų 
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nelieka, o tai užtikrina visišką pasveikimą [8, 254]. Deja, kartais plaučių 

uždegimas komplikuojasi.  

S.pneumoniae sukelto plaučių uždegimo komplikacijos 

Pleuritas – dažna komplikacija, nes uždegimas lengvai pasiekia pleurą. 

Plaučių uždegimo metu pleuros ertmėje dažnai susikaupia skysčio, bet jis 

paprastai rezorbuojasi. Jei skystis pleuros ertmėje infekuojasi, susidaro 

piotoraksas, kuriam gyjant gali formuotis plati fibrozė. Jei piotoraksas išlieka 

ilgą laiką, gali susiformuoti empiema – fibrozinių sienelių apribota pūlių 

sankaupa [254].  

Jeruzalėje peržiūrėjus 111 vaikų (nuo 0 iki 16 metų), hospitalizuotų dėl 

patvirtinto pneumokokų sukelto plaučių uždegimo, duomenis, nustatyta, kad 

komplikacijų buvo 39 proc. atvejų. Komplikacijos pasiskirstė taip: skystis 

pleuros ertmėje – 83 proc., empiema – 52 proc., atelektazės – 26 proc., 

pneumatocelė – 19 proc. ir / arba pneumotoraksas – 10 proc. Daugumai pacientų 

(60 proc.) buvo daugiau nei viena komplikacija [255].  

Nekrotizuojantis plaučių uždegimas (NP) vaikų amžiuje yra santykinai 

retas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje NP sudarė 0,8 proc. bendruomenėje įgyto 

plaučių uždegimo (BĮP) ir 6 proc. BĮP, dėl kurio buvo reikalinga hospitalizacija. 

Vienoje iš Prancūzijos ligoninių (Robert-Debré mokomoji ligoninė) nuo 2006 

iki 2011 m. dėl NP hospitalizuotas 41 vaikas. Pusės atvejų pavyko nustatyti 

sukėlėją: Staphylococcus aureus – 13 atvejų, S.pneumoniae – 7 atvejai ir 

Fusobacterium nucleatum – 1 atvejis [256]. Kito tyrimo duomenimis, Lenkijoje 

NP sudarė 3,7 proc (32/882) visų BĮP. Sukėlėjai nustatyti 12 iš 32 vaikų. Iš jų 

dažniausias buvo S.pneumoniae, kuris aptiktas 6 vaikams [257].  

Kai kurių autorių duomenimis, S.pneumoniae sukelto NP dažnis didėja. 

Pvz., Jutoje (JAV), 1997–2000 metais NP nustatyta 5 (13 proc.) iš 39 vaikų, 

kuriems pneumokokų sukeltas plaučių uždegimas buvo patvirtinta pasėliais. 

2001–2006 metais 28 (33 proc.) iš 85 S.pneumoniae sukelto plaučių uždegimo 

atvejų komplikavosi NP [258]. Šios sunkios plaučių uždegimo formos metu gali 

susiformuoti pleuros empiema, bronchopleurinė fistulė arba pneumatocelė [257, 
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259]. Plaučių fibrozė arba plaučių abscesas vaikų amžiuje yra retos 

komplikacijos [254, 260].  

Bakteriemija, kuri paprastai pasireiškia daugiau nei 25–30 proc. pacientų 

ankstyvose S.pneumoniae sukelto plaučių uždegimo stadijose, gali sukelti 

endokarditą arba meningitą [234, 254]. Ši triada, pavadinta Austrian’o sindromu 

(aprašyta Robert Austrian), paprastai būna vidutinio amžiaus vyrams, kurie turi 

predisponuojančių veiksnių. Vis dėlto yra aprašyta ir keletas atvejų vaikų 

amžiuje [261, 262].  

Jaunesnių nei 5 metų vaikų mirčių nuo S.pneumoniae sukelto plaučių 

uždegimo numanomas dažnis yra 5 proc. (4–9 proc.) ir varijuoja atsižvelgiant į 

regioną: 2 proc. (1–3 proc.) – Ramiojo vandenyno vakaruose, 3 proc. (2–5 proc.) 

– Pietryčių Azijoje, 4 proc. (3–6 proc.) – Amerikoje, 5 proc. (4–9 proc.) – 

Europoje, 6 proc. (4–11 proc.) – rytinėje Viduržemio jūros pakrantėje ir 11 proc. 

(7–18 proc.) Afrikoje [252]. 

2.8.2. Invazinės ligos   

Pneumokokai paprastai nelinkę prasiskverbti pro epitelio ar endotelio 

ląsteles, tačiau natūrali šeimininko organizmo apsauga, įgimto imuninio atsako 

aktyvinimas, kolonizacija kartu su kitais mikroorganizmais skatina 

S.pneumoniae keisti strategijas [66].  

Aprašyti du S.pneumoniae transcitozės per epitelį būdai. Pirma, 

pneumokokų fosforilcholinas (angl. pneumococcal phosphorylcholine, PCho) 

gali jungtis su trombocitus aktyvinančio faktoriaus (angl. platelet activating 

factor, PAF) receptoriais, esančiais ant epitelio ar endotelio ląstelių. 

Prisijungusios prie PAF receptorių bakterijos pernešamos per bazinę epitelio 

membraną, tada atpalaiduojamos ir patenka į kraujotaką [66, 86, 263]. Šiame 

etape pneumokokų invaziją slopina C-reaktyvusis baltymas, kuris jungiasi su 

pneumokokų fosforilcholinu, bei surfaktantas, kuris jungiasi su PAF receptoriais 

[2, 264].  

Antru atveju pneumokokų choliną prisijungiantis baltymas (angl. 

pneumococcal choline-binding protein, PspC) susijungia su epitelio polimerinio 
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imunoglobulino receptoriais (angl. epithelial polymeric immunoglobulin 

receptor, pIgR). Po prisijungimo bakterijos pernešamos panašiai kaip ir pirmu 

atveju. Epitelio polimerinio imunoglobulino receptorių ekspresija mažėja nuo 

viršutinių kvėpavimo takų leidžiantis link apatinių, o PAF receptoriams būdinga 

priešinga taisyklė. Taigi pIg receptoriai svarbiausi S.pneumoniae invazijai 

nosiaryklėje, o PAF receptoriai – plaučiuose [66, 75, 265]. 

Pneumokokų invaziją taip pat palengvina S.pneumoniae išskiriama 

hialuronano liazė, ardanti svarbiausius ekstraląstelinės matricos komponentus 

(hialuronaną ir kai kuriuos chondroitinus) [266].  

Bakteriemija ir sepsis 

Cirkuliuodami kraujyje pneumokokai turi keletą būdų sumažinti 

komplemento sukeliamą opsonizaciją ir fagocitozę. Pirma, polisacharidinė 

kapsulė veikia kaip nespecifinis barjeras, labai sumažinantis komplemento 

prisijungimą prie bakterijų paviršiaus ir tolesnę sąveiką su fagocitais. Antra, 

pneumokokų paviršiaus baltymai (A, C) ir pneumolizinas saugo bakterijas nuo 

specifinių komplemento sistemos komponentų, tokiu būdu mažindami bakterijų 

sunaikinimą [41, 66].  

Dažniausiai S.pneumoniae bakteriemija būna pirminė. Ji dažniausia 3–36 

mėnesių vaikams. Pradėjus rutiniškai skiepyti H.influenzae vakcina, buvo 

manoma, kad viena iš dažniausių bakteriemijos be infekcijos židinio priežasčių 

yra S.pneumoniae infekcija. Iki visuotinio skiepijimo KPV, 3–5 proc. 3–36 

mėnesių amžiaus vaikų, karščiavusių > 39 °C ir nesant aiškaus infekcijos židinio, 

buvo randama S.pneumoniae bakteriemija. Pradėjus skiepyti pneumokokine 

vakcina, S.pneumoniae sukeltų bakteriemijų sumažėjo iki 0,5 proc. [267, 268] 

Komplikacijos, iš jų ir sepsis, išsivysto apie 10 proc. S.pneumoniae 

bakteriemijos atvejų [269]. Sepsio patogenezės svarbiausias rodmuo yra 

sisteminio uždegiminio atsako sindromas (SUAS, angl. systemic inflammatory 

response syndrome (SIRS)), kuris apima citokinų kaskadų ir laisvųjų radikalų 

formavimąsi bei vazoaktyvių mediatorių išsiskyrimą [270]. 
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Meningitas 

Kai bakteriemijos titrai dideli, S.pneumoniae pradeda kontaktuoti su 

kraujo – smegenų barjerą užtikrinančio kraujagyslių endotelio ląstelėmis. Praėję 

per tamprias šio specializuoto endotelio jungtis, pneumokokai pasiekia 

cerebrospinalinį skystį ir smegenų parenchimą [2]. S.pneumoniae yra viena iš 

pagrindinių bakterinio meningito priežasčių [7, 8], kartu su Neisseria 

meningitidis ir Haemophilus influenzae b sudarantys beveik 90 proc. kūdikių, 

vyresnių nei 60 dienų, ir jaunų vaikų Europoje bei Viduržemio jūros regionuose, 

bakterinio meningito atvejų [271].  

Vaikams iki 5 metų S.pneumoniae sukelto meningito apskaičiuotas 

paplitimas yra 17 (8–21) / 100 000 ir skiriasi priklausomai nuo regiono:  

6 (5–9) / 100 000 Europoje, 10 (3–14) / 100 000 Ramiojo vandenyno vakaruose, 

12 (9–17) / 100 000 Amerikoje, 13 (11–16) / 100 000 – Pietryčių Azijoje,  

15 (10–18) / 100 000 – Viduržemio jūros rytuose ir 38 (11–48) / 100 000 – 

Afrikoje [252].  

Vaikų, jaunesnių nei 5 metų, mirštamumas nuo S.pneumoniae sukelto 

meningito yra 59 proc. (27–80 proc.) ir skiriasi priklausomai nuo regiono:          

29 proc. (10–68 proc.) Ramiojo vandenyno vakaruose, 38 proc. (32–58 proc.) 

Europoje, 48 proc. (31–70 proc.) Amerikoje, 57 proc. (44–71 proc.) Pietryčių 

Azijoje, 57 proc. (35–74 proc.) Viduržemio jūros rytuose ir 73 proc.  

(18–94 proc.) Afrikoje [252]. Šie ligos paplitimo ir mirštamumo vertinimai 

paskelbti 2009 m. O’Brien K. L. ir kt. autorių ir pripažįstami PSO. 

Kitos invazinės ligos 

S.pneumoniae gali sukelti ir kitas invazines ligas, pavyzdžiui, 

endokarditą (3–7 proc.) [272–274], perikarditą, artritą (6 proc.) [272, 275, 276], 

osteomielitą (1,3 proc.) [273, 277] ar peritonitą, kuris dažnesnis vaikams, 

turintiems nefrozinį sindromą (1,5–17 proc.) [278, 279]. Kitos retos 

pneumokokinės infekcijos komplikacijos – kraujavimas ir šokas [280, 281], 

hemolitinis – ureminis sindromas [258, 282, 283] ir rabdomiolizė [284]. Taip 

pat aprašyti neįprasti S.pneumoniae infekcijos pasireiškimai, pavyzdžiui, kasos 
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ir kepenų abscesai, aortitas, dantenų pažeidimai, flegmoninis gastritas, kirkšnies 

limfmazgių uždegimas, sėklidžių ir kiaušidžių bei kiaušintakių abscesai, 

nekrotizuojantis fasciitas ir kt. [285].  

Pagal Isaacman D. J. ir kitų mokslininkų 2010 m. paskelbtą apžvalgą, 

bendras Europos vaikų, jaunesnių nei 5 metų, invazinės pneumokokinės ligos 

(IPL) metinis paplitimas yra 31,1 / 100 000 ir svyruoja nuo 3,1 / 100 000 

Portugalijoje iki 96,9 / 100 000 Ispanijoje. Mažesnis IPL paplitimas nustatytas 

Slovakijoje (4,0 / 100 000), Italijoje (6,3 / 100 000), Vokietijoje (8,9 / 100 000), 

Austrijoje (13,7 / 100 000), Vengrijoje (14,9 / 100 000) ir Lenkijoje  

(17,6/100 000), o didesnis – Belgijoje (59,5 / 100 000) ir Ispanijoje (34,5–96,9 / 

100 000) [286]. 

JAV invazinės pneumokokinės ligos paplitimas iki skiepijimo KPV siekė 

98,7 / 100 000 vaikų iki 5 metų amžiaus, vėliau sumažėjo ir 2007 metais buvo 

23,6 / 100 000 [287]. 

IPL paplitimas besivystančiose šalyse 2013 m. apžvelgtas Maimaiti N. ir 

kt. autorių. Rytų Azijoje (pvz., Malaizijoje) jis siekia 8,6 / 100 000, Pietų Azijoje 

(pvz., Nepale, Bangladeše) – 52,4–86 / 100 000, Lotynų Amerikoje (Kuboje, 

Peru) – 6–7,7 / 100 000, Subsachario Afrikoje (Gambijoje, Mozambike) – 388–

416/100 000. Daugelyje šalių pateiktas IPL paplitimas vaikų iki 5 metų, išskyrus 

Kubą – iki 18 m. ir Gambiją – iki 3 m. [288]. 

 

2.9.  S.pneumoniae sukeltų ligų gydymo principai ir jautrumas 

antibakteriniams preparatams 

Tiek invazinei, tiek neinvazinei S.pneumoniae sukeltai ligai gydyti 

skiriami antibakteriniai preparatai. Iš pradžių antibakteriniai preparatai 

pasirenkami empiriškai pagal šalyje identifikuotų pneumokokų jautrumą, o 

vėliau gydymas gali būti koreguojamas pagal antibiotikogramą.  

S.pneumoniae atsparumo antibakteriniams preparatams istorija siekia XX 

amžiaus pradžią, kai 1912 metais po eksperimentų su užkrėstomis pelėmis 

aprašyti optochinui atsparūs pneumokokai. Manoma, kad tai pirmasis in vivo 
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išsivysčiusio bakterijų rezistentiškumo antimikrobiniam preparatui aprašymas. 

Pacientų gydymo metu pneumokokų rezistentiškumas optochinui pirmą kartą 

dokumentuotas 1917 metais [289].  

Atsparumas penicilinui 

Laboratorijose penicilinui atsparūs pneumokokai buvo išauginami jau nuo 

1940 metų. Vis dėlto užtruko dar 20 metų, kol iš Bostono (JAV, Masačusetso) 

buvo pranešta apie pirmuosius klinikinėje praktikoje nustatytus sumažėjusio 

jautrumo penicilinui pneumokokus. Du pneumokokai, kurių MSK siekė 0,1 ir  

0,2 mg/l, buvo išskirti iš 200 klinikinių bakterijų kultūrų. Vėliau penicilinui 

atsparūs štamai identifikuoti Naujoje Gvinėjoje. 1974 metais šioje šalyje 12 proc. 

pneumokokų buvo atsparūs penicilinui, o 1980 metais – net trečdalis. Per 10 metų 

penicilinui atsparūs pneumokokai išplito visame pasaulyje [289].  

Pastaruoju metu nosiaryklėje nešiojami S.pneumoniae jautrūs penicilinui 

daugelyje Europos šalių. Pavyzdžiui, Čekijoje [142], Estijoje [14], Graikijoje 

[199], Jungtinėje Karalystėje [203], Norvegijoje [143], Olandijoje [195] ir 

Vengrijoje [212] atliktų tyrimų metu nenustatyta penicilinui atsparių 

neinvazinių S.pneumoniae padermių, o vidutiniškai jautrių pneumokokų 

procentas nedidelis. Mažiausia (1,8 proc.) penicilinui nejautrių pneumokokų 

rasta Norvegijoje, kur 2006 metais ištirtos 509 S.pneumoniae kultūros [143]. Iš 

kitų Europos šalių išsiskiria Rumunija, kurioje 2008–2009 metais ištyrus 205 

neinvazines S.pneumoniae kultūras, rasta 83 proc. penicilinui nejautrių ir        

40,5 proc. penicilinui atsparių pneumokokų [19]. Toje pačioje šalyje 2011–2013 

metais ištyrus 505 neinvazines S.pneumoniae kultūras, gauta panašių rezultatų: 

71,5 proc. penicilinui nejautrių pneumokokų ir gerokai mažiau (8,4 proc.) 

penicilinui atsparių pneumokokų [212]. Visi šie tyrimai atlikti iki KPV 

įtraukimo į NIP. Detalesnių duomenų pateikiama 5 lentelėje.  

Mūsų šalyje nosiaryklėje nešiojamų pneumokokų atsparumas 

antibakteriniams preparatams tirtas tik Vilniuje ikimokyklines ugdymo įstaigas 

lankančių sveikų vaikų (n = 1625). Penicilinui nejautrių pneumokokų 1999 

metais buvo 6,3 proc., 2001 metais – 10 proc., o 2006 metais – 9,6 proc. [24].  
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Invazinių pneumokokų, gautų tiek iš vaikų, tiek iš suaugusiųjų, 

nejautrumas penicilinui Lietuvoje 2012 metais siekė 16,1 proc., 2013 metais – 

23,7 proc., o 2014 ir 2015 metais – 16,4 proc. ir 16,1 proc. Tirtų S.pneumoniae 

kultūrų kiekis nedidelis – 2012–2015 metais svyravo nuo 37 iki 87 per metus. 

Europoje mažiausia penicilinui nejautrių invazinių pneumokokų (0,6–1,7 proc.) 

registruojama Belgijoje, kurioje kasmet tiriama daugiau kaip tūkstantis (1110–

1658) S.pneumoniae kultūrų. Daugiausia penicilinui nejautrių invazinių 

pneumokokų (25–46,7 proc.) publikuojama Rumunijoje, kurioje tiriamas 

nedidelis S.pneumoniae kultūrų kiekis – 41–45 per metus [23].  

 

5 lentelė. S.pneumoniae nejautrumas ir atsparumas antibakteriniams preparatams. 

 
Tyrimo 
atlikimo 
vieta ir 
laikotarpis  
(lit. šalt.) 

 
Tiriamųjų 
sk.,  
(amžius) 

 
Tirtų 
SPn 
kultūrų 
sk.  

 
Penicilinas 

 
Eritromicinas 

 
Klinda- 
micinas 

 
Trimeto- 
primas – 
sulfameto- 
ksazolis 

 
DAV 

ne- 
jautru 

at- 
sparu 

ne- 
jautru 

at- 
sparu 

ne- 
jautru

at- 
sparu 

ne- 
jautru 

at- 
sparu 

 

 
Čekija, 
2004–2005 
[142] 

 
425  
(3–6 m.) 
 

 
165 

 
3% 
 

 
0% 

 
1,2% 

 
1,2% 

 
0,6% 

 
0,6% 

 
15,7% 

 
15,7% 

 
nd 

 
Estija,  
1999–2000, 
2003 [14] 

 
685  
(1–7 m.) 
 

 
299 

 
6%  
 

 
0% 

 
6% 

 
6% 

 
nd 

 
nd 

 
67% 

 
67% 

 
4% 

 
Graikija, 
2000  
[204] 

 
1 451  
(1–6 m.) 

 
386 

 
19,97% 
 
 

 
2,07%
 
 

 
23,05% 
 

 
20,2%
 
 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
Graikija, 
2003 
[204] 

 
1 400  
(1–6 m.) 

 
458 

 
34,95% 
 
 

 
16,2%
  
 

 
30,5% 
 

 
30,3%
 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
Graikija, 
2000–2004 
[199] 

 
464  
(2–4 m.) 

 
172 

 
11,6%  

 
0% 

 
18,6% 

 
18,6%

 
0% 

 
0% 

 
7,0% 

 
7,0% 

 
nd 

 
Graikija, 
2004 
[200] 

 
2 595  
(0–6 m.) 

 
780 

 
34,7% 

 
14,4%
 

 
33,5% 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
44,2% 

 
nd 

 
25,0%

 
Graikija, 
2004 
[202] 

 
2 536 
(0–6 m.) 

 
746 

 
34,8% 

 
14,1%

 
33,8% 

 
33% 

 
nd 

 
nd 

 
43,8% 

 
25,2% 

 
23,9%

 
Graikija, 
2005 
[205, 206] 

 
769  
(1–6 m.)  

 
338 

 
31% 

 
11% 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 
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lit. šalt. – literatūros šaltinis; SPn – Streptococcus pneumoniae; DAV – dauginis atsparumas vaistams; 
Nd – nėra duomenų straipsnyje / straipsnio santrumpoje;  
a – straipsnyje nenurodytas tyrimo laikotarpis, pateikiami straipsnio publikavimo metai (publ.) 
b – duomenys pateikti tik iš straipsnio santraukos (santr.), išsamūs viso straipsnio duomenys 
nepasiekiami 
žalia spalva pažymėtas mažiausias nejautrumas antibakteriniam preparatui, geltona spalva - didžiausias 

 
Tyrimo 
atlikimo 
vieta ir 
laikotarpis  
(lit. šalt.) 

 
Tiriamųjų 
sk.,  
(amžius) 

 
Tirtų 
SPn 
kultūrų 
sk.  

 
Penicilinas 
 
 

 
Eritromicinas  
 

 
Klinda- 
micinas 

Trimeto- 
primas – 
sulfameto- 
ksazolis 

DAV 

ne- 
jautru 

at- 
sparu 

ne- 
jautru 

at- 
sparu 

ne- 
jautru

at- 
sparu 

ne- 
jautru 

ne- 
jautru 

 

 
Jungtinė 
Karalystė, 
2003 [203] 

 
234 
(0–5 m.) 
 

 
120 

 
nd  

 
0% 

 
nd 

 
17,5%

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
Lenkija,  
2002; 2003 
[11, 197] 

 
311 
(3–5 m.)
 

 
342 

 
39,2% 

 
nd 

 
29,5% 

 
29,5%

 
29,2%

 
29,2%

 
54,4% 

 
54,4% 

 
34,1%

 
Norvegija, 
2003  
[198] 

 
94 
(0–6 m.) 
 

 
43 

 
4,65% 

 
0% 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
Norvegija,  
2006 
[143] 

 
573  
(0–5 m.) 
 

 
509 

 
1,8% 

 
0% 

 
5,9% 

 
5,9% 

 
2,0% 

 
2,0% 

 
13,2% 

 
5,3% 

 
nd 

 
Olandija, 
2002 
[195] 

 
3 198  
(1–19 m.)  

 
587 

 
2,7% 

 
0% 

 
5,0% 

 
4,5% 

 
nd 

 
nd 

 
12,9% 

 
7,5% 

 
1,9% 

 
Portugalija, 
1998-1999 
[201] 

 
47  
(1–4 m.)
 

 
257 

 
24,5% 

 
nd 

 
52% 

 
52% 

 
49% 

 
49% 

 
24% 

 
24% 

 
nd 

 
Prancūzija, 
1999  [15] 

 
298  
(0–4 m.) 

 
161 

 
63% 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
Rumunija, 
2008-2009 
[19] 

 
400  
(0–5 m.) 

 
205 

 
83% 

 
40,5%

 
62%  

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
66% 

 
nd 

 
67% 

 
Rumunija, 
2011-2013 
[196] 

 
2 000  
(0–5 m.) 

 
505 

 
71,5% 

 
8,4% 

 
72,5% 

 
72,5%

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
Rusija 
(Sankt 
Peterburgas) 
publ.a 2007 
santr.b [210] 

 
125  
(1–5 m.)
 

 
83 

 
2,4% 

 
nd 

 
16,7% 

 
nd 

 
19,3%

 
nd 

 
61,4% 

 
nd 

 
20,5%

 
Švedija, 
2004-2005 
santr.b [211] 

 
663  
(1–2 m.) 
 

 
nd 

 
4,0% 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
9,8% 

 
nd 

 
nd 

 
Vengrija,  
2003-2004 
[212] 

 
95  
(3–6 m.)  

 
20 

 
nd 

 
0% 

 
nd 

 
50% 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
nd 
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Atsparumas eritromicinui 

1964 metais publikuotame straipsnyje apie lėtinio bronchito paūmėjimų 

gydymą buvo aprašytos šešios pneumokokų kultūros, kurių eritromicino MSK 

buvo  5 mg/l ir tik po trejų metų kanadietis gydytojas Diksonas (angl. Dixon), 

savo laiške The Lancet žurnalui atkreipė į tai gydytojų dėmesį [289].  

Apžvelgę tyrimus, atliktus Europoje iki KPV įtraukimo į NIP (5 lentelė), 

matome, kad daugelyje šalių nosiaryklėje nešiojamų pneumokokų atsparumas 

eritromicinui daug didesnis nei penicilinui. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje 

ir Vengrijoje atliktų tyrimų metu penicilinui atsparių pneumokokų neaptikta, o 

jų atsparumas eritromicinui siekė atitinkamai 17,5 proc. [203] ir 50 proc. [212].  

Mažiausia eritromicinui atsparių pneumokokų (1,2 proc.) aptikta 

Čekijoje, 2004–2005 metais ištyrus 165 ikimokyklinio amžiaus (3–6 m.) 

pneumokokų nešiotojus [142]. Rumunijoje rasta ne tik daugiausia penicilinui 

nejautrių, bet ir daugiausia eritromicinui atsparių pneumokokų. 2011–2013 

metais ištyrus 505 ikimokyklinio amžiaus (0–5 m.) S.pneumoniae nešiotojus, 

72,5 proc. padermių buvo atsparios eritromicinui [196]. Dažnai eritromicinui 

atsparūs pneumokokai būna atsparūs linkomicinui ir klindamicinui [289].  

Lietuvoje nosiaryklėje nešiojamų pneumokokų atsparumas eritromicinui 

laikui bėgant didėjo – nuo 4,7 proc. 1999 metais iki 9,6 proc. 2006 metais. 

Tyrimas atliktas Vilniaus mieste, tirti ikimokyklines ugdymo įstaigas lankantys 

sveiki vaikai [24]. 

Invazinių pneumokokų nejautrumas makrolidams 2012 metais Lietuvoje 

siekė 25,7 proc., 2013 metais – 25,0 proc., 2015 metais – 12,5 proc. Europoje 

2012–2015 metais invazinių pneumokokų nejautrumas makrolidams iki 10 proc. 

registruotas Olandijoje, Danijoje, Čekijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, 

Latvijoje ir Estijoje. Didžiausias invazinių pneumokokų nejautrumas (nuo 30 iki 

50 proc.) makrolidams publikuotas Italijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Slovakijoje 

ir Maltoje [23]. 

  



 83

Atsparumas klindamicinui 

Vaikų nosiaryklėje nešiojamų S.pneumoniae atsparumas klindamicinui 

tirtas nedaugelyje Europos šalių. Graikijoje 2000–2004 metais visi tirti 

pneumokokai (n = 464) buvo jautrūs klindamicinui [199]. Taip pat labai 

nedidelis atsparumas klindamicinui aprašytas Čekijoje [142] ir Norvegijoje 

[143], atitinkamai 0,6 proc. ir 2,0 proc. Iš kitų šalių išsiskiria Portugalija, kurioje 

1998–1999 metais ištyrus 257 S.pneumoniae padermes, rasta 49 proc. 

klindamicinui atsparių pneumokokų [201].  

Vilniuje nosiaryklėje nešiojamų pneumokokų nejautrumas klindamicinui 

ankstesnių tyrimų metu nustatytas tik 1,5 proc. tirtų S.pneumoniae kultūrų [27]. 

Invazinių pneumokokų atsparumas klindamicinui Lietuvoje didesnis: 2014 

metais jis buvo 19,7 proc., 2015 metais – 14,8 proc. [22]. 

Atsparumas trimetoprimui-sulfametoksazoliui 

S.pneumoniae atsparumas trimetoprimui-sulfametoksazoliui publikuotas 

1972 metais, kai iš 58 metų amžiaus moters, sirgusios paūmėjusiu lėtiniu 

bronchitu, skreplių išaugintas abiem medikamentams atsparus pneumokokas 

(tiek skiriant trimetoprimą ir sulfametoksazolį kartu, tiek skiriant atskirai) 

[289].  

Apžvelgę literatūros duomenis, matome, kad vaikų nosiaryklėje 

nešiojamų pneumokokų atsparumas trimetoprimui-sulfametoksazoliui nedidelis 

Skandinavijos šalyse. Pavyzdžiui, Švedijoje aptikta 9,8 proc. trimetoprimui-

sulfametoksazoliui nejautrių S.pneumoniae padermių [211], Norvegijoje –  

7,9 proc. trimetoprimui-sulfametoksazoliui vidutiniškai jautrių ir 5,3 proc. 

atsparių pneumokokų [143]. Graikijoje skirtingų tyrimų metu gauti rezultatai 

prieštaringi. Šioje šalyje 2000–2004 metais ištyrus 172 pneumokokų kultūras, 

gautas 7 proc. atsparumas trimetoprimui-sulfametoksazoliui. Kitų 2004 metais 

atliktų tyrimų metu, ištyrus atitinkamai 780 ir 746 pneumokokų kultūras, gautas 

gerokai didesnis atsparumas trimetoprimui-sulfametoksazoliui: 44,2 proc. 

nejautrių padermių [200] ar 43,8 proc. nejautrių ir 25,2 proc. atsparių padermių 

[202]. Didelis S.pneumoniae atsparumas trimetoprimui-sulfametoksazoliui 
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nustatytas Lenkijoje (54,4 proc. atsparių pneumokokų) [11, 197], Rusijoje  

(61,4 proc. nejautrių pneumokokų) [210], Rumunijoje (66 proc. nejautrių 

pneumokokų) [19] ir Estijoje (67 proc. atsparių pneumokokų) [14].  

Lietuvoje (Vilniuje) ankstesnių tyrimų metu gautas didelis, nors ir 

dinamikoje mažėjantis nosiaryklėje nešiojamų S.pneumoniae atsparumas 

trimetoprimui-sulfametoksazoliui: 1999 metais – 60 proc., 2001 metais –            

52 proc. ir 2006 metais – 46 proc. [24].  

Invazinių pneumokokų, gautų tiek iš vaikų, tiek iš suaugusiųjų, 

nejautrumas trimetoprimui-sulfametoksazoliui 2014 metais siekė 20,3 proc. 

(18,6 proc. buvo atsparūs, 1,7 proc. – vidutiniškai jautrūs), o 2015 metais –  

32 proc. (26 proc. buvo atsparūs, 6 proc. – vidutiniškai jautrūs) [22].  

 

2.10.   Skiepijimo įtaka S.pneumoniae nešiojimui ir pneumokokų 

sukeliamoms ligoms 

Pneumokokinės vakcinos egzistuoja jau daugiau nei 100 metų. Iš pradžių 

Afrikoje (1911 metais) buvo pradėti tyrimai su visos ląstelės pneumokokinėmis 

vakcinomis, tačiau norimo veiksmingumo nepasiekta. Vėliau (1977 metais) 

sukurta 14-valentė polisacharidinė vakcina, kurią 1983 metais pakeitė   

23-valentė pneumokokinė polisacharidinė vakcina (PPV-23). Pagrindinis 

polisacharidinių vakcinų trūkumas – jos nepakankamai imunogeniškos 

kūdikiams ir vaikams iki 2 metų [290]. 

Septynvalentė konjuguotoji pneumokokinė vakcina (KPV-7), kurios 

sudėtyje yra 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F ir 23F serotipų polisacharidai, JAV 

licencijuota 2000 metais, o Europoje – 2001 metais [291]. Konjuguotosios 

pneumokokinės vakcinos, kuriose polisacharidai sujungti su baltymais, yra 

veiksmingesnės kūdikiams ir mažiems vaikams, nes susidaro patvaresnis 

apsauginis imunitetas, dalyvaujant T limfocitams, kurie aktyvina B limfocitus 

[292].  

Vėliau buvo didinamas serotipų skaičius KPV sudėtyje. 2009 metais jau 

buvo galima skiepyti KPV-10, kurios sudėtis papildyta 1, 5 ir 7F serogrupėmis 
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/ serotipais. Ji rekomenduojama kūdikiams ir vaikams nuo 6 savaičių iki 5 metų, 

siekiant apsaugoti nuo invazinės pneumokokinės ligos ir ūminio vidurinės ausies 

uždegimo. 2013 metais indikacijų sąrašas papildytas plaučių uždegimu.  

KPV-13 sudėtyje yra papildomai 3, 6A, ir 19A serotipai / serogrupės. Skiepyti 

KPV-13 rekomenduojama kūdikius ir vaikus nuo 6 savaičių iki 17 metų, siekiant 

apsaugoti nuo invazinės pneumokokinės infekcijos, plaučių uždegimo ir ūminio 

vidurinės ausies uždegimo, o asmenis, vyresnius nei 18 metų, skiepijant 

siekiama apsaugoti nuo invazinės pneumokokinės ligos [291].  

KPV skiepijimo įtaka S.pneumoniae kolonizacijai 

Pradėjus skiepyti konjuguotąja pneumokokine vakcina, S.pneumoniae 

nešiotojų sumažėjo. JAV (Navahų ir Baltojo kalno apačių rezervatuose) atlikto 

tyrimo duomenimis, KPV–7 paskiepyti vaikai turėjo mažesnę vakcinos sudėtyje 

esančių S.pneumoniae serotipų nešiojimo tikimybę (ŠS (95 proc. PI) – 0,40 

(0,23–0,67), tačiau dažniau nešiojo tuos serotipus, kurių nebuvo KPV–7 

sudėtyje (ŠS (95 proc. PI) – 1,67 (1,02–2,78). KPV neskiepyti vaikai, lankantys 

DPC, kuriuose kiti vaikai skiepyti KPV, turėjo mažesnę vakcinos sudėtyje 

esančių S.pneumoniae serotipų nešiojimo tikimybę nei tie vaikai, kurie būdavo 

kartu su neskiepytais vaikais (ŠS (95 proc. PI) – 0,27 (0,07–1,07)) [293].  

Skiepijimas KPV–10 taip pat sumažina vakcinos sudėtyje esančių 

S.pneumoniae serotipų nešiojimą. Kenijoje iš KPV–10 skiepytų vaikų vakcinos 

sudėtyje esančių S.pneumoniae serotipų nešiotojų buvo 21 proc., iš neskiepytų 

– 31 proc. (p = 0,04) [294]. Norvegijoje, pradėjus skiepyti KPV–13, vaikų, 

jaunesnių nei 7 metų, pneumokokų nešiojimo nosiaryklėje dažnis sumažėjo nuo 

78–80 proc. (2006–2008 metais) iki 62 proc. (2013 metais). KPV–13 sudėtyje 

esančių serotipų nešiojimas sumažėjo, o vakcinos sudėtyje nesančių serotipų 

padidėjimo nenustatyta [295].  

Davis S. M. ir kiti autoriai, apžvelgę 14 šalių duomenis apie netiesioginę 

KPV skiepijimo įtaką, teigia, kad skiepijimas KPV sumažina vakcinos sudėtyje 

esančių S.pneumoniae serotipų nešiojimą ir jų sukeliamas invazines 

pneumokokų ligas asmenų, kurie neskiepyti KPV. Pradėjus skiepijimą KPV, 
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didžiausias vakcinos sudėtyje esančių S.pneumoniae serotipų sumažėjimas būna 

per pirmuosius keletą metų [296]. 

KPV skiepijimo įtaka sergamumui ūminiu vidurinės ausies uždegimu 

KPV sumažino vaikų, jaunesnių nei 2 metų, sergamumą ūminiu vidurinės 

ausies uždegimu (ŪVAU). Pavyzdžiui, JAV pradėjus skiepyti KPV, 42,7 proc. 

sumažėjo ambulatorinių vizitų dėl ŪVAU skaičius ir 41,9 proc. sumažėjo 

antibakterinių preparatų, skiriamų ŪVAU gydyti, išrašymas [297].  

KPV skiepijimo įtaka sergamumui plaučių uždegimu 

JAV, pradėjus skiepijimą KPV–7, jaunesnių nei 2 metų vaikų 

hospitalizavimo dažnis dėl bet kokios priežasties sukelto plaučių uždegimo 

sumažėjo 39 proc., o dėl pneumokokų sukelto plaučių uždegimo – 65 proc. 

[298]. Panašių rezultatų gauta Lenkijoje (Kielce mieste), kur, pradėjus jaunesnių 

nei 5 metų vaikų skiepijimą KPV–7, hospitalizavimo dėl plaučių uždegimo 

dažnis sumažėjo reikšmingai: beveik 65 proc. 0–1 metų amžiaus vaikų ir  

23 proc. 2–4 metų vaikų [299]. Taip pat trijuose Brazilijos miestuose po vienerių 

metų KPV–10 įtraukus į NIP, hospitalizavimo dėl plaučių uždegimo dažnis 

sumažėjo 23–29 proc. [300].  

KPV skiepijimo įtaka sergamumui invazinėms pneumokokinėmis ligoms 

Skiepijimas KPV–7 reikšmingai sumažino vaikų sergamumą 

pneumokokų sukeliamomis ligomis. Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (angl. 

Centers for Disease Control and Prevention, CDC) duomenimis, 2005 metais JAV 

invazinių pneumokokinių ligų dažnis sumažėjo 77 proc., o KPV–7 sudėtyje esančių 

serotipų sukeltų ligų sumažėjo 98 proc., palyginti su laikotarpiu iki skiepijimo 

KPV–7 (1998–1999) [301]. Daugelyje kitų šalių, pavyzdžiui, Australijoje [302], 

Kanadoje [303], Vokietijoje [304] ar Norvegijoje [305], taip pat publikuotas 

bendras ir / arba KPV–7 serotipų sukeltos IPL sumažėjimas, ypač jaunesnių nei  

2 metų vaikų. Be to, nustatytas netiesioginis poveikis KPV–7 neskiepytiems 

asmenims. Pavyzdžiui, JAV vidutinis naujagimių IPL dažnis sumažėjo 39 proc., 
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o 31–60 dienų kūdikių – 45 proc. [306]. Kanadoje visuotinis kūdikių skiepijimas 

KPV–7 lėmė vakcinos sudėtyje esančių serotipų sukeltų IPL sumažėjimą 62,7 

proc. 65 metų ir vyresnių suaugusiųjų grupėje [303]. 

Panašių rezultatų gauta pradėjus skiepijimą KPV–10. Pavyzdžiui, 

Suomijoje, pradėjus visuotinį skiepijimą KPV–10, bendras vaikų IPL dažnis 

sumažėjo 80 proc. (95 proc. PI: 72–85), o vakcinos sudėtyje esančių serotipų 

sukeltos IPL dažnis sumažėjo 92 proc. (95 proc. PI: 86–95). Vis dėlto nustatytas 

nereikšmingas vakcinos sudėtyje nesančių serotipų sukeltos IPL padidėjimas. 

KPV–10 turėjo ir netiesioginę naudą. Buvo nustatytas 48 proc. (95 proc. PI: 18–

69) IPL, dažniausiai sukeltų KPV sudėtyje esančių serotipų, sumažėjimas 

neskiepytų 2–5 metų amžiaus grupėje [307].  

Daug tyrimų atlikta, siekiant įvertinti KPV–13 įtaką invazinėms 

pneumokokinėms ligoms. Pavyzdžiui, Ispanijoje 2011–2014 metais 76 proc. 

sumažėjo skiepytų vaikų IPL dažnis (RS (95 proc. PI ) – 0,24 (0,14–0,40)) ir    

78 proc. neskiepytų vaikų (RS (95 proc. PI) – 0,22 (0,09–0,55)). KPV–13 buvo 

labai efektyvi apsaugant nuo vakcinos sudėtyje esančių serotipų sukeltų IPL – 

jų sumažėjo 95 proc. (ŠS (95 proc. PI) – 0,05 (0,01–0,55)), tačiau padaugėjo 

IPL, sukeltų vakcinos sudėtyje nesančių serotipų (RS (95 proc. PI) – 2,84 (1,02–

7,88)) [308]. Danijoje po KPV–13 įtraukimo į NIP publikuotas bendros 

populiacijos 21 proc. IPL sumažėjimas (95 proc. PI: 17–25) ir 71 proc. IPL 

sumažėjimas jaunesnių nei 2 metų vaikų amžiaus grupėje (95 proc. PI: 62–79). 

Taip pat apskaičiuotas su IPL susijusio 30 dienų mirtingumo sumažėjimas         

28 proc. (95 proc. PI: 18–37) [309].  
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Serotipų pasiskirstymas dėl KPV skiepijimo įtakos 

Pradėjus skiepyti KPV, pasikeitė vyraujantys S.pneumoniae serotipai. 

Sumažėjo tiek sergančiųjų pneumokokų sukeltomis ligomis, tiek nešiotojų KPV 

sudėtyje esančių serotipų ir padaugėjo vakcinų sudėtyje nesančių serotipų. 

Pavyzdžiui, pradėjus skiepyti KPV–7, buvo matomas globalus 19A serotipo 

pagausėjimas. Ispanijoje 2001–2005 metais šis serotipas sukėlė 22 proc. 

jaunesnių nei 5 metų vaikų [310], o JAV (2005 metais) – net iki 40 proc. IPL 

[301]. Kintantis serotipų pasiskirstymas lėmė didesnio valentingumo 

konjuguotųjų pneumokokinių vakcinų sukūrimą [291].  

KPV skiepijimo įtaka S.pneumoniae atsparumui 

Pradėjus skiepyti KPV, sumažėjo antibakteriniams preparatams atsparių 

pneumokokų. JAV, palyginus 1999 ir 2004 metus, penicilinui nejautrių 

pneumokokų sukeltos IPL paplitimas sumažėjo 81 proc. ir 60 proc., atitinkamai 

jaunesnių nei 2 metų ir 2–4 metų vaikų amžiaus grupėse. Eritromicinui nejautrių 

pneumokokų sukeltos IPL paplitimas sumažėjo 80 proc. jaunesnių nei 2 metų 

vaikų amžiaus grupėje. DAV S.pneumoniae sukeltos IPL paplitimas sumažėjo 

84 proc. ir 64 proc., atitinkamai jaunesnių nei 2 metų ir 2 – 4 metų vaikų amžiaus 

grupėse. Atsparių vakcinos sudėtyje esančių serotipų sukeltos IPL paplitimas 

sumažėjo 98 proc. jaunesnių nei 2 metų amžiaus grupėje [311]. 

 

2.11.   Literatūros apžvalgos apibendrinimas 

S.pneumoniae infekcija yra aktuali visuomenės sveikatos problema 

visame pasaulyje, ypač kūdikių ir mažų vaikų. Ji yra viena iš pagrindinių ūminio 

vidurinės ausies uždegimo, plaučių uždegimo, sepsio ir meningito priežasčių. 

Mirštamumas nuo pneumokokinės infekcijos išlieka didelis, o pneumokokų 

atsparumas dažnai vartojamiems antibakteriniams preparatams didėja.  

Pneumokokų sukelta liga neprasideda be anksčiau įvykusios 

pneumokokų kolonizacijos nosiaryklėje, kuri ypač dažna tarp ikimokyklinio 

amžiaus vaikų. Ši amžiaus grupė yra svarbiausias horizontalaus pneumokokų 
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plitimo šaltinis. Bakterijos, išaugintos iš nosiaryklės tepinėlio, atspindi šiuo 

metu visuomenėje cirkuliuojančias padermes.  

S.pneumoniae nešiojimas, serotipų pasiskirstymas ir atsparumas 

antibakteriniams preparatams įvairuoja priklausomai nuo geografinės padėties, 

amžiaus grupės, kilmės, tyrimo tipo, antibakterinių preparatų vartojimo, 

skiepijimo taktikos ir daugelio kitų veiksnių. Iki KPV įtraukimo į NIP 

ikimokyklinio amžiaus vaikų skirtingose pasaulio šalyse S.pneumoniae 

kolonizacijos dažnis svyravo nuo 6,5 proc. iki 97 proc. Vyravo 6B, 19F, 23F, 

6A serotipai ir 14 serogrupė. Daugelyje šalių, kuriose KPV skiepijami kūdikiai 

ir maži vaikai, sumažėjo S.pneumoniae nešiojimas ir sergamumas pneumokokų 

sukeltomis ligomis. Taip pat matomas serotipų persiskirstymas – mažėja KPV 

sudėtyje esančių S.pneumoniae serotipų, daugėja tų serotipų, kurių nėra KPV 

sudėtyje.  

S.pneumoniae nejautrumas penicilinui skirtingose šalyse svyravo nuo  

1,8 proc. Norvegijoje iki 83 proc. Rumunijoje. Atsparumas eritromicinui 

svyravo nuo 1,2 proc. Čekijoje iki 72,5 proc. Rumunijoje, o klindamicinui – nuo 

0 proc. Graikijoje iki 49 proc. Prancūzijoje. Nejautrumas trimetoprimui-

sulfametoksazoliui nedidelis Skandinavijos šalyse (7,9–9,8 proc.), o šalyse 

kaimynėse (Lenkijoje, Estijoje, Rusijoje) – gerokai didesnis (54–67 proc.). 

Daugelyje šalių, kuriose KPV skiepijami kūdikiai ir maži vaikai, sumažėjo 

antibakteriniams preparatams atsparių S.pneumoniae padermių.  

Norint efektyviai diagnozuoti ir gydyti pneumokokinę infekciją bei 

taikyti profilaktikos priemones, svarbu žinoti S.pneumoniae kolonizacijos dažnį, 

serotipų pasiskirstymą ir atsparumą antibakteriniams preparatams kiekviename 

geografiniame regione.  
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3. TIRIAMIEJI IR TYRIMO METODAI 

Disertacijoje pateikiamas prospektyvinis stebėjimo tyrimas, atliktas 

2011–2017 metais Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų 

klinikoje. Vaikai dėl S.pneumoniae nešiojimo nosiaryklėje buvo tiriami penkių 

Lietuvos miestų gydymo įstaigose nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2013 m. vasario 

28 d. imtinai. Tyrimui atlikti buvo gauta tarptautinės Pfizer kompanijos tyrėjų 

inicijuoto tyrimų fondo parama (angl. Investigator initiated Research grant from 

Pfizer). 

3.1. Etikos aspektai 

Biomedicininis tyrimas atliktas, gavus Vilniaus regioninio 

biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą 2011 m. lapkričio 8 d.,                 

Nr. 158200-11-418-118 (1 priedas). 

Prieš įtraukiant vaiką į tyrimą, tėvams / globėjams išsamiai paaiškintas 

tyrimo tikslas ir eiga. Sutikus dalyvauti tyrime, tėvų / globėjų buvo prašoma 

pasirašyti informuoto asmens sutikimo formą (2 priedas). Tėvams / globėjams 

nesutikus, vaikai į tyrimą nebuvo įtraukiami.  

3.2. Tyrimo imtis 

Per metus (nuo 2012 m. vasario mėn. iki 2013 m. kovo mėn.) planuota 

ištirti 1 000 vaikų. Numatyta rasti 350 S.pneumoniae kultūrų. Iš viso į tyrimą 

buvo įtraukti 908 vaikai, tačiau penki neatitiko įtraukimo kriterijų (buvo vyresni 

nei 71 mėn. amžiaus), o trims buvo pažeisti neįtraukimo kriterijai (paaiškėjo, 

kad buvo skiepyti pneumokokine vakcina). Į galutinę analizę įtraukta 900 vaikų. 

Planas įvykdytas 90 proc. pagal planuotų ištirti vaikų skaičių ir 104,9 proc. pagal 

numatytų S.pneumoniae kultūrų skaičių (išaugintos 367 S.pneumoniae 

kultūros).  

Oficialiosios statistikos portalo duomenimis, 2012 m. pradžioje Lietuvoje 

buvo 176 117 vaikų iki 6 metų amžiaus. Tirtuose penkiuose miestuose – 75 205 

vaikai iki 6 metų (Vilniuje – 37 438, Kaune – 18 702, Klaipėdoje – 10 767, 

Panevėžyje – 5 295, Alytuje – 3 003) [312]. Remiantis Yamane imties 
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skaičiavimo formule [313], kad imtis būtų reprezentatyvi, kai patikimumas  

95 proc. (p = 0,05), reikėtų ištirti 399 vaikus, esant 176 117 vaikų populiacijai. 

Ištyrus 900 vaikų, patikimumas siekia 96,7 proc. (p = 0,033). Taigi, darome 

išvadą, kad pasiekta tyrimo imtis pakankama, o gauti duomenys 

reprezentatyvūs.  

3.3. Tyrimo centrai 

Tyrime dalyvavo aštuoni pirminės sveikatos priežiūros centrai (PSPC) 

penkiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje (n = 2), Kaune (n = 2), Klaipėdoje 

(n = 2), Panevėžyje (n = 1), Alytuje (n = 1)), iš visų pagrindinių šalies regionų, 

taip pat Vaikų ligoninės VšĮ VULSK filialo Priėmimo skyrius (PS)                         

(1 paveikslas). Šiose įstaigose buvo tiriami ŪKTI sergantys vaikai dėl 

S.pneumoniae nešiojimo nosiaryklėje. 

 

1 paveikslas. Tyrime dalyvavę Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų centrai. 
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3.4.     Tiriamųjų atranka 

Vaikus į tyrimą įtraukė PSPC ar PS dirbantys šeimos gydytojai, vaikų 

ligų gydytojai, vaikų pulmonologai ar ausų-nosies-gerklės ligų gydytojai, kurie 

prieš tai buvo detaliai supažindinti su tyrimo tikslu ir metodika. Skirtinguose 

tyrimo centruose vaikai į tyrimą įtraukti remiantis tais pačiais, iš anksto 

apibrėžtais įtraukimo ir neįtraukimo į tyrimą kriterijais.  

Įtraukimo į tyrimą kriterijai: 

1. Vaiko amžius įtraukimo į tyrimą ir mėginio ėmimo metu nuo 0 iki 72 

mėnesių (t. y. iki 5 metų 11 mėnesių 29 dienų) amžiaus. 

2. Vizitas pas gydytoją dėl ŪKTI: 

 staigi pradžia,  

 kūno temperatūra, viršijanti 37,2 °C,  

 ir / arba ŪKTI simptomai – sloga, čiaudulys, kosulys, ryklės skausmas.  

3. Pasirašyta vaiko tėvų arba globėjų informuoto asmens sutikimo forma       

(2 priedas). 

Neįtraukimo į tyrimą kriterijai: 

1. Kita galima karščiavimo priežastis (pvz.: šlapimo takų ar virškinamojo 

trakto infekcija). 

2. Vaiko skiepijimas bet kuria pneumokokine vakcina. 

3. Gydymas antibakteriniais preparatais vieną mėnesį iki tyrimo.  

3.5. Duomenų rinkimas 

Tiriamųjų vaikų demografiniai duomenys rinkti gydytojui pildant 

specialiai tyrimui parengtą standartizuotą klausimyną (3 priedas). Jame prašoma 

nurodyti vaiko gimimo datą, lytį. Taip pat klausta, ar vaikas lanko vaikų 

kolektyvą, kiek, be tiriamojo, yra šeimoje vaikų iki 6 metų, ir ar vaikas buvo 

gydytas antibakteriniais preparatais 1–6 mėnesių laikotarpiu iki tyrimo.  

Kiekvienam tiriamajam įtraukimo į tyrimą metu suteiktas dalyvavimo 

tyrime kodas, kuris naudotas toliau kaupiant duomenis ir duomenų analizei. 



 93

Pirmojo vizito pas gydytoją metu atliktas fizinis ištyrimas, kurio metu 

vertinta:  

- temperatūra (normali, < 38,5 °C, ≥ 38,5 °C), 

- sloga (nėra, nosies užgulimas, serozinė, pūlinga sloga), 

- kosulys (nėra, produktyvus, neproduktyvus), 

- ryklė (be pakitimų, paraudusi), 

- tonzilės (be pakitimų, paraudusios, su apnašomis), 

- plaučių auskultaciniai duomenys (puerilinis / vezikulinis alsavimas, 

obstrukcija, karkalai), 

- kiti svarbūs simptomai (įrašomi individualiai). 

 

Visus šiuos duomenis tyrime dalyvavę gydytojai dokumentavo 

klausimyne.  

Diagnozės koduotos pagal Tarptautinę ligų klasifikaciją TLK-10-AM 

(angl. International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, Tenth Revision, Australian Modification, ICD-10-AM) [314], kuri, 

pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą (Nr. V-164) 

nuo 2011 m. balandžio 1 d. naudojama visose Lietuvos sveikatos priežiūros 

įstaigose. 

3.6. Tiriamosios grupės charakteristika 

Iš visų vaikų (n = 900), kurie buvo įtraukti į tyrimą, 45,3 proc. (n = 408) 

buvo mergaitės ir 54,7 proc. (n = 492) – berniukai. Pasiskirstymas pagal lytį 

tolygus.  

Jauniausias tirtas vaikas buvo 1 mėnesio ir 2 dienų amžiaus, o vyriausias 

– 5 metų 11 mėnesių ir 25 dienų amžiaus. Daugiausia tirtų vaikų (47,0 proc.,  

n = 423) buvo 2–3 metų amžiaus (2 paveikslas). Tirtų vaikų amžiaus vidurkis 

metais – 2,45 ± SD 1,474. Berniukų ir mergaičių amžiaus vidurkis statistiškai 

reikšmingai nesiskyrė (p = 0,472): berniukų amžius buvo 2,42 ± 1,472 (vidurkis 

± SD), mergaičių – 2,49 ± 1,477 (vidurkis ± SD). 
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2 paveikslas. Į tyrimą įtrauktų vaikų (n = 900) pasiskirstymas pagal amžių. 

 

 

Pagal amžių tiriamieji suskirstyti į tris grupes: iki 2 metų (0–23 mėn.), 

nuo 2 iki 4 metų (24–47 mėn.) ir nuo 4 iki 6 metų (48–71 mėn.). Pasiskirstymas 

pagal lytį visų amžiaus grupių tolygus (6 lentelė). Tiek mergaičių, tiek berniukų 

didžiausią grupę sudarė vaikai nuo 2 iki 4 metų, atitinkamai 47,8 proc. (n = 195) 

ir 46,3 proc. (n = 228).  

6 lentelė. Tiriamųjų (n = 900) pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį. 

 

Lytis 

Amžiaus grupės 

iki 2 metų 

n (proc.) 

nuo 2 iki 4 metų

n (proc.) 

nuo 4 iki 6 metų 

n (proc.) 

Mergaitės 110 (42,6) 195 (46,1) 103 (47,0) 

Berniukai 148 (57,4) 228 (53,9) 116 (53,0) 

 p 0,303 0,664 0,562 

Iš viso (proc. pagal 

amžiaus grupes)  

258 (28,7) 423 (47,0) 219 (24,3) 

n – absoliutus skaičius 

Daugiausia vaikų į tyrimą įtraukta Vilniaus mieste (48,6 proc., n = 437), 

mažiausia – Alytuje (2 proc., n = 18). Apie du trečdalius (70,7 proc., n = 636) 

vaikų į tyrimą įtraukta PSPC, kiti (29,3 proc., n = 264) – Vaikų ligoninės VšĮ 

VULSK filialo PS. Pasiskirstymas pagal lytį ir amžiaus vidurkį skirtinguose 

miestuose panašus, išskyrus Alytų (7 lentelė). Šis skirtumas gali būti dėl mažo 

tiriamųjų skaičiaus Alytaus mieste (n = 18).  
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7 lentelė. Tiriamųjų (n = 900) demografiniai duomenys. 

 

Demogra-

finiai 

rodikliai 

Absoliutus skaičius (proc.)* 

Tirti Lietuvos centrai  

Iš viso Vilnius Kaunas  Klaipėda Panevėžys Alytus  

PSPC PS PSPC ir PS PSPC PSPC PSPC PSPC 

Tiriamųjų 

skaičius  

173 

(19,2) 

264  

(29,3) 

437  

(48,6) 

159 

(17,7) 

63 

(7,0) 

223 

(24,8) 

18 

(2,0) 

900  

(100) 

Lytis 

Mergaitės 84 

(48,6) 

110 

(41,7) 

194 

(44,4) 

78 

(49,1) 

28 

(44,4) 

104  

(46,6) 

4 

(22,2) 

408 

(45,3) 

Berniukai 89 

(51,4) 

154  

(58,3) 

243  

(55,6) 

81  

(50,9) 

35  

(55,6) 

119  

(53,4) 

14  

(77,8) 

492 

(54,7) 

Amžiaus vidurkis 

Vidurkis 

metais (SD)  

2,23 

(1,398) 

2,31 

(1,386) 

2,28 

 (1,390) 

2,30 

(1,594) 

2,78 

(1,497) 

2,69 

(1,467) 

3,72 

(1,274) 

2,45 

(1,474) 

Amžiaus grupės 

Iki 2 metų 54 

(31,2) 

79  

(29,9) 

133  

(30,4) 

56  

(35,2) 

14  

(22,2) 

54 

(24,2) 

1 

(5,6) 

258 

(28,7) 

Nuo 2 iki 4 

metų   

86  

(49,7) 

134  

(50,8) 

220  

(50,3) 

67  

(42,1) 

29  

(46,0) 

100  

(44,8) 

7 

(38,9) 

423 

(47,0) 

Nuo 4 iki 6 

metų   

33  

(19,1) 

51  

(19,3) 

84 

 (19,2) 

36  

(22,6) 

20  

(31,7) 

69 

(30,9) 

10  

(55,6) 

219 

(24,3) 

Vaikų kolektyvo lankymas (duomenys žinomi apie 892 tiriamuosius) 

Lankantys 

kolektyvą 

110  

(64,7) 

149 

(56,7) 

259 

(59,8) 

113 

(71,1) 

45 

(73,8) 

177 

(79,4) 

14 

(87,5) 

608 

(68,2) 

Broliai / seserys iki 6 metų (duomenys žinomi apie 896 tiriamuosius) 

Turintys 

brolių/seserų 

61 

(35,3) 

122  

(46,4) 

183 

(42,0) 

73  

(45,9) 

23 

(37,7) 

48 

(21,5) 

7 

(41,2) 

334 

(37,3) 

Antibankterinių preparatų vartojimas 1–6 mėn. iki tyrimo (duomenys žinomi apie 840 tiriamųjų) 

Vartoję AB 58 

(33,9) 

41 

(16,3) 

99 

(23,4) 

14 

(10,4) 

17 

(38,6) 

70 

(31,7) 

12 

(66,7) 

212 

(25,2) 

PSPC – pirminės sveikatos priežiūros centras, PS – Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto 

ligoninės Santariškių klinikų filialo, Priėmimo skyrius, SD – standartinis nuokrypis, AB – 

antibakteriniai preparatai 

* jei nenurodyta kitaip 
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Į tyrimą vaikai buvo įtraukiami per visą tiriamąjį laikotarpį (2012-02-01 

– 2013-02-28). Du trečdaliai vaikų buvo įtraukta pavasarį ir rudenį (atitinkamai 

35,0 proc. (n = 315) ir 32,9 proc. (n = 296)), likusieji – vasarą (10,1 proc.              

(n = 91)) ir žiemą 22,0 proc. (n = 198). 

Vaikų kolektyvą lankė 68,2 proc. (608/892) tiriamųjų. Apie aštuonių tirtų 

vaikų kolektyvo lankomumą duomenų neturime. Mergaičių kolektyvą lankė  

70,4 proc. (286/406), berniukų – 66,3 proc. (322/486), p = 0,181. Kolektyvą 

lankančių vaikų amžiaus vidurkis (metais) kelis kartus didesnis (3,08 ±  SD 1,180), 

palyginti su kolektyvą nelankančių vaikų amžiaus vidurkiu (1,06 ± SD 1,007,  

p = 0,000). Jaunesnių ir vyresnių vaikų amžiaus grupių kolektyvo lankomumo 

skirtumai buvo statistiškai reikšmingi (8 lentelė). Daugiausia kolektyvą lankančių 

tirtų vaikų buvo Panevėžyje ir Alytuje, mažiausia – Vilniuje (7 lentelė). 

Brolių ar seserų (iki 6 metų) turėjo 37,3 proc. (334/896) tiriamųjų. Apie 

keturių vaikų brolius / seseris duomenys nebuvo nurodyti klausimyne. Brolių / 

seserų turėjo 36,5 proc. (149/408) tirtų mergaičių ir 37,9 proc. (185/488) tirtų 

berniukų (p = 0,668). Vaikų, turinčių brolių / seserų, amžiaus vidurkis (metais) 

buvo mažesnis (2,27 ± SD 1,551), nei tų vaikų, kurie brolių / seserų neturėjo 

(2,55 ± SD 1,411, p = 0,006). Daugiau vaikų, turinčių brolių / seserų, buvo vaikų 

iki 2 metų amžiaus grupėje nei vyresniųjų grupėse (8 lentelė). Daugiausia brolių 

/ seserų turinčių tirtų vaikų buvo Kaune, mažiausia – Panevėžyje (7 lentelė).  

Antibakterinius preparatus 1–6 mėnesius iki tyrimo vartojo 25,2 proc. 

(212/840) tiriamųjų. Apie 60 vaikų antibakterinių preparatų vartojimą duomenų 

nėra. Mergaičių ir berniukų antibakterinių preparatų vartojimas reikšmingai 

nesiskyrė, atitinkamai 26,4 proc. (100/379) ir 24,3 proc. (112/461), p = 0,488. 

Antibakterinius preparatus vartojusių vaikų amžiaus vidurkis (metais) buvo 

didesnis (2,80 ± SD 1,280), nei tų vaikų, kurie antibakterinių preparatų nevartojo 

(2,34 ± SD 1,507, p = 0,000). Daugiau vaikų, vartojusių antibakterinius 

preparatus, buvo iš vyresnių amžiaus grupių (8 lentelė). Daugiausia 

antibakterinių preparatų vartojusių tirtų vaikų buvo Alytuje, tačiau duomenys 

gali būti netikslūs dėl nedidelio tiriamųjų skaičiaus šiame mieste  

(n = 18), mažiausiai – Kaune (7 lentelė).  
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8 lentelė. Kolektyvo lankymas, broliai / seserys ir antibakterinių preparatų vartojimas 

1–6 mėn. iki tyrimo pagal amžiaus grupes. 

 

Rizikos veiksnys 

Amžiaus grupės 

absoliutus skaičius/tirtų vaikų skaičius 

(proc.) 

Statistiškai 

reikšmingi 

skirtumai 

I (iki 2 metų) II (nuo 2 iki 

4 metų) 

III (nuo 4 iki 

6 metų) 

Lankė kolektyvą 

(608/892) 

48/257 

(18,7) 

354/420 

(84,3) 

206/215 

(95,8) 

I vs II, p = 0,000 

I vs III, p = 0,000 

Turėjo brolių / seserų (iki 6 

m. amžiaus) (334/896) 

118/257 

(45,9) 

144/423 

(34,0) 

72/216 

(33,3) 

I vs II, p = 0,002 

I vs III, p = 0,005 

Vatojo antibakterinius 

preparatus 1–6 mėn. iki 

tyrimo (212/840) 

33/239 

(13,8) 

114/398 

(28,6) 

65/203 

(32,0) 

I vs II, p = 0,000 

I vs III, p = 0,000 

 

Daugumai tiriamųjų (69,8 proc., 628/900) diagnozuota ūminė viršutinių 

kvėpavimo takų infekcija (ŪVKTI) (3 paveikslas). Pagal TLK-10-AM 

klasifikaciją ŪVKTI (J00-J06) apima ūminį nazofaringitą (J00), ūminį sinusitą 

(J01), ūminį faringitą (J02), ūminį tonzilitą (J03), ūminį laringitą ir tracheitą 

(J04), ūminį obstrukcinį laringitą ir epiglotitą (J05) ir ūmines kelias vietas 

pažeidžiančios ar nepatikslintos vietos viršutinių kvėpavimo takų infekcijas 

(J06).  

Vidurinės ausies uždegimas (H65-H66), ūminis bronchitas (J20) ir 

plaučių uždegimas (J18) sudarė 23,7 proc. (213/900) visų diagnozių. Kitos 

diagnozės sudarė 0,4 proc. (4/900): ūminis bronchiolitas (J21; n = 1), 

konjuktyvitas (H10; n = 1) ir virusų sukelta infekcija, kuriai būdingi odos ir 

gleivinių pažeidimai (B08-B09; n = 2). Diagnozės nepatikslintos 6,1 proc. 

(55/900) atvejų.  
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3 paveikslas. Tiriamųjų (n = 900) pasiskirstymas pagal TLK-10-AM diagnozes 

 

TLK-10-AM – Tarptautinė ligų klasifikacija (angl. International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification, ICD-10-AM), J00 – ūminis 

nazofaringitas, J01 – ūminis sinusitas, J02 – ūminis faringitas, J03 – ūminis tonzilitas, J04 –ūminis 

laringitas ir tracheitas, J05 – ūminis obstrukcinis laringitas ir epiglotitas, J06 – ūminės kelias vietas 

pažeidžiančios ir nepatikslintos vietos viršutinių kvėpavimo takų infekcijos. 

3.7. Tyrimo metodai 

Tiriamosios medžiagos paėmimas  

Tiriamiesiems vaikams mėginys iš nosiaryklės imtas po vieną kartą, 

atvykus pas gydytoją dėl ŪKTI, pirmojo vizito metu. Vaikui sėdint tamponas 

atsargiai įkištas pro nosį iki užpakalinės nosiaryklės sienelės pagal PSO 

rekomendacijas [102, 103]: 

 galva šiek tiek atlošta, o tamponėlis nukreipiamas tiesiai link 

užpakalinės nosiaryklės sienelės,  

 įkišimo atstumas yra nuo 1/2 iki 2/3 atstumo nuo nosies šnervės iki 

ausies kaušelio, 

Ūminė 
viršutinių 

kvėpavimo takų 
infekcija 
(J00-J06)

69,8% (n = 628)

Vidurinės ausies 
uždegimas 
(H65-H66)

8,4% (n = 76)

Ūminis 
bronchitas (J20)

12,6% 
(n = 113)

Plaučių 
uždegimas (J18)

2,7% (n = 24)

Kita 
0,4%
(n = 4)

Nepatikslinta
6,1% (n = 55)

J00 - 35% (n = 315)
J01 - 4% (n = 36)
J02 - 11,3% (n = 102)
J03 - 6,9% (n = 62) 
J04 - 3,8% (n = 34)
J05 - 0,2% (n = 2)
J06 - 8,6 % (n = 77)
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 tamponėlis turi būti įkištas be pasipriešinimo, jei jaučiamas 

pasipriešinimas, tamponėlis ištraukiamas ir bandoma įkišti per kitą 

šnervę, 

 įkištas tamponėlis pasukamas 180 laipsnių kampu arba palaikomas  

5 sekundes, tada lėtai ištraukiamas. 

 

Mėginys imtas steriliu lanksčiu vienkartiniu tamponu, laikantis visų 

gamintojo nurodytų reikalavimų [111]: - atidaryti pakuotę, - išimti tamponėlį, laikant tik už dangtelio, - paimti mėginį tamponėliu, - nuėmus apsauginį dangtelį nuo mėgintuvėlio su transportine terpe, įdėti 

į jį tamponėlį, - įsitikinti, kad tamponėlio dangtelis sandariai uždaro mėgintuvėlį, - užpildyti informaciją etiketėje ant mėgintuvėlio. 

 

Tyrime naudotas Deltalab gamintojo (Ispanija) tamponėlis, pagamintas 

iš lankstaus aliuminio su galiuku iš viskozės (regeneruotos celiuliozės pluošto), 

atitinka PSO rekomendacijas [103]. Ant mėgintuvėlio buvo užrašomas 

įtraukimo į tyrimą metu kiekvienam suteiktas atskiras kodas ir įstaigos, kurioje, 

paimtas tepinėlis, pavadinimas. 

Tiriamosios medžiagos transportavimas 

Tyrime naudota Amies sterili transportinė terpė, kuri yra skirta 

S.pneumoniae ir kitiems mikroorganizmams, tokiems kaip antai Neisseria sp, 

Heamophilus sp, Corynebacterium sp ir kt. transportuoti [111]. Paimti mėginiai 

iš visų tirtų Lietuvos miestų per 48 val. nuvežti į Vaikų ligoninės VšĮ VULSK 

filialo mikrobiologijos laboratoriją, kurioje tirti dėl S.pneumoniae augimo. 

Transportuojant mėginiai laikyti specialiuose termokrepšiuose. 

 



 100

S.pneumoniae identifikavimas 

Vaikų ligoninės VšĮ VULSK filialo mikrobiologijos laboratorijoje 

S.pneumoniae identifikuota, naudojant įprastus standartinius laboratorinius 

metodus [102, 103]. Mėginiai sėti į mitybines terpes (Kolumbijos agarą su            

5 proc. avies krauju arba avies kraujo agarą su gentamicinu), pasėliai inkubuoti 

5 proc. anglies dioksido aplinkoje per naktį, jei neaugo – dar 24 valandas.  

Po inkubacijos buvo ieškota α-hemolizinių kolonijų, kurios buvo dažytos 

Gramo būdu. Po dažymo buvo matomos tamsiai violetinės spalvos bakterijos, 

kurios vertintos kaip G+bakterijos. Taip pat buvo atliktas katalazės testas: 

užlašinus vandenilio peroksido ir nesusidarius deguonies burbuliukų, bakterijos 

buvo vertintos kaip katalazei neigiamos. Jautrumas optochinui nustatytas, 

naudojant 6 mm diską. Jei inhibicinė zona buvo > 14 mm, vertinta kaip jautru 

optochinui, jei < 14 mm – nejautru. Jautrūs optochinui buvo visi (100 proc.) ir 

vertinti kaip pneumokokai. Patvirtinti naudotas Wellcogen (gamintojas Remel 

Europe Limited, Didžioji Britanija) greitasis latekso agliutinacijos testas, 

padedantis kokybiškai nustatyti S.pneumoniae kapsulės antigenus. 

S.pneumoniae serotipavimas 

S.pneumoniae serotipavimas atliktas, taikant latekso agliutinacijos 

reakciją, naudojant Pneumotest-Latex rinkinį (Kat. Nr. 51823, Statens Serum 

Institut (SSI), Kopenhaga, Danija). Jei vieną koloniją sumaišius su 1 lašu (10 μl) 

fiziologinio tirpalo ir 1 lašu (10 μl) Pneumotest-Latex suspensijos įvyko 

agliutinacija (per 5–10 sekundžių), reakcija vertinta kaip teigiama. Serogrupei / 

serotipui nustatyti naudota Pneumotest-Latex lentelė (9 lentelė). Detalesnis 

tipavimas atliktas, naudojant papildomus SSI pneumokokų identifikavimo 

serumus: 6b (Kat. Nr. 77334), 6c (Kat. Nr. 77335), 7b (Kat. Nr. 77336), 9g (Kat. 

Nr. 77337), 18c (Kat. Nr. 77338), 18f (Kat. Nr. 77339), 19b (Kat. Nr. 77340), 

19c (Kat. Nr. 77341) ir 23b (Kat. Nr. 77342). 

Potenciali teorinė konjuguotosios pneumokokinės vakcinos užtikrinama 

apsauga apskaičiuota palyginus išskirtus S.pneumoniae serotipus su tais, kurie 

šiuo metu yra rinkoje esančiose konjuguotosiose pneumokokinėse vakcinose (1, 
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4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F ir 23F serotipai / serogrupės yra KPV-10 sudėtyje, 

papildomai 3, 6A ir 19A serotipai / serogrupės yra KPV-13 sudėtyje). Siekiant 

palyginti gautus duomenis su kitų šalių duomenimis iki KPV įtraukimo į NIP, 

papildomai apskaičiuotas anksčiau plačiai naudotos KPV-7 teorinis 

efektyvumas (sudėtyje 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F ir 23F serotipai / serogrupės). 

Taip pat apskaičiuotas PPV-23 (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 

14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F ir 33F serotipai / serogrupės) teorinis 

efektyvumas.  

 

9 lentelė. Pneumotest-Latex lentelė, skirta serogrupei / serotipui nustatyti 

Pulai  P  Q  R  S  T  
Nevakcininiai 

serotipai/serogrupės

A  1  
18 (18F, 18A, 

18B, 18C)  
4  5  2   

B  

19 (19F, 

19A, 19B, 

19C)  

6 (6A, 6B, 6C)  3  8    

C  
7 (7F, 7A, 

7B, 7C)  
   20  

24 (24F, 24A, 24B) 

31, 40  

D    
9 (9A, 9L, 

9N, 9V)  
 

11 (11F, 11A, 

11B, 11C, 11D)  

16 (16F, 16A) 36, 

37  

E    
12 (12F, 

12A, 12B)  

10 (10F, 10A, 

10B, 10C)  

33 (33F, 33A, 

33B, 33C, 33D)  
21, 39  

F     17 (17F, 17A) 22 (22F, 22A)  
27, 32 (32F, 32A), 

41 (41F, 41A)  

G       

29, 34, 35 (35F, 

35A, 35B, 35C) , 

42, 47 (47F, 47A)  

H  14  
23 (23F, 23A, 

23B)  
 

15 (15F, 15A, 

15B, 15C)  
 

13 

28 (28F, 28A)  

I       

25 (25F, 25A) 

38, 43, 44, 45, 46, 

48  
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S.pneumoniae jautrumo antibakteriniams preparatams nustatymas 

S.pneumoniae jautrumas penicilinui, eritromicinui, klindamicinui, 

trimetoprimui- sulfametoksazoliui, norfloksacinui ir vankomicinui tirtas diskų 

difuzijos metodu, naudojant Miulerio ir Hintono (angl. Mueller–Hinton) agarą, 

kuriame yra 5 proc. defibrinuoto arklio kraujo ir 20 mg/l ß-nikotinamido adenino 

dinukleotidų (Bio-Rad, Prancūzija). Užsėtos lėkštelės inkubuotos 36 °C 

temperatūroje 5 proc. CO2 atmosferoje 18 valandų. Rezultatai interpretuoti pagal 

Europos jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų komiteto (angl. 

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) 2012 

metų rekomendacijas [315]. Antibakteriniams preparatams vidutiniškai jautrūs 

ir atsparūs pneumokokai vertinti kaip nejautrūs. Tyrimo atlikimo kontrolei 

naudota Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 padermė.  

S.pneumoniae jautrumas penicilinui tirtas, naudojant 1 µg oksacilino 

diską (Bio-Rad, Prancūzija). Tais atvejais, kai augimo slopinimo zona siekė         

≤ 19 mm, papildomai atsparumui patvirtinti naudotas Etesto (bioMerieux, 

Prancūzija) metodas. Nustatyta minimali kolonijų dauginimąsi slopinanti 

koncentracija (MSK, angl. minimal inhibitory concentration, MIC), kurios 

reikšmė interpretuota pagal EUCAST 2012 metų rekomendacijas [315]. 

S.pneumoniae padermės vertintos kaip jautrios penicilinui, kai MSK buvo            

≤ 0,06 mg/l, vidutiniškai jautrios penicilinui, kai MSK buvo > 0,06–2,0 mg/l, ir 

atsparios penicilinui, kai MSK viršijo 2 mg/l. Dauginis atsparumas vaistams 

(DAV) apibrėžtas kaip nejautrumas penicilinui ir nejautrumas 2 ir daugiau ne  

β-laktaminių antimikrobinių vaistų klasėms [138]. 

3.8. Vėlesnis tiriamųjų stebėjimas 

Duomenys apie ligos eigą vertinti pakartotinio vizito pas gydytoją ar 

skambučio metu per 4 savaites nuo įtraukimo į tyrimą. Patikslinta galutinė ligos 

diagnozė ir surinkti duomenys apie:  

- sirgimo trukmę (pasveiko per 1–2 savaites, pasveiko per 2–3 savaites, 

nepasveiko), 
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- antibakterinių preparatų vartojimą (nevartojo, vartojo; jei vartojo – 

kokius), 

- gydymą stacionare (nebuvo, buvo; jei buvo gydytas – kiek dienų), 

- kolektyvo lankymą (kiek dienų dėl ligos nelankė kolektyvo). 

 

Gydytojai buvo informuoti apie S.pneumoniae augimą, nustatytą serotipą 

ir jautrumą antibakteriniams preparatams.  

3.9.   Statistinės analizės metodai 

Duomenų analizė atlikta SPSS (angl. Statistical Package for the Social 

Sciences) 24 programine įranga (licencijos nr. 43775936a4321226cddb). 

Tyrimų rezultatams sisteminti naudota aprašomoji statistika: aritmetinis vidurkis 

(M), standartinis nuokrypis (SD), minimali (min) ir maksimali (max) rezultatų 

reikšmės.  

Chi-kvadrato (x2) testas taikytas nustatant statistiškai reikšmingus grupių 

skirtumus. Jei duomenis aprašant dažnių lentelėje nors vienas tikėtinas 

stebėjimų skaičius buvo mažiau nei penki, papildomai skaičiuotas tikslusis 

Fišerio (Fisher’s) kriterijus. Statistiškai patikimais laikyti rezultatai, kai  

p < 0,05. 

Univariacinė ar multivariacinė Puasono regresinė analizė (angl. 

Multivariable Poisson regression with robust variance estimation) naudota 

vertinant įvairių veiksnių, turinčių įtakos S.pneumoniae kolonizacijai, serotipų 

pasiskirstymui, atsparumui antibakteriniams preparatams ar ŪKTI eigai, ryšį.  
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4. REZULTATAI 

4.1. S.pneumoniae nešiojimas ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis 

sergančių vaikų nosiaryklėje 

Iš 900 tirtų vaikų nosiaryklės tepinėlių išaugo 367 S.pneumoniae 

padermės. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, sirgusiųjų ŪKTI, S.pneumoniae 

nešiojimo nosiaryklėje dažnis – 40,8 proc. 

4.1.1. S. pneumoniae kolonizacija tirtuose Lietuvos miestuose  

S.pneumoniae nosiaryklėje nešiojančių vaikų daugiau buvo Vilniuje 

(47,4 proc., 207/437) nei Kaune (32,7 proc., 52/159; p = 0,001), Panevėžyje 

(36,8 proc., 82/223; p = 0,009) ar Alytaus mieste (11,1 proc., 2/18; p = 0,002). 

S.pneumoniae kolonizacijos dažnis taip pat buvo didesnis Vilniuje tirtų vaikų, 

palyginti su Klaipėda (38,1 proc., 24/63), tačiau šis skirtumas nėra statistiškai 

reikšmingas (p = 0,168) (4 paveikslas). 

Vilniaus PSPC ir Vaikų ligoninės VšĮ VULSK filialo PS tirtų vaikų 

pneumokokų nešiojimo nosiaryklėje dažnis buvo panašus (49,7 proc. (86/173) 

vs 45,8 proc. (121/264); p = 0,427).  

Paanalizavus detaliau nustatyta, kad S.pneumoniae nešiotojų daugiau 

buvo tiek Vilniaus PSPC, tiek Vilniaus Vaikų ligoninės PS, palyginti su Kauno 

PSPC (atitinkamai p = 0,002 ir p = 0,008), Panevėžio PSPC (p = 0,01 ir  

p = 0,043) ir Alytaus PSPC (p = 0,02 ir p = 0,004) (5 paveikslas). Taip pat 

S.pneumoniae nosiaryklėje nešiojančių vaikų daugiau buvo Vilniaus PSPC ir 

Vilniaus vaikų ligoninės PS, palyginti su Klaipėdos PSPC, tačiau skirtumas nėra 

statistiškai reikšmingas (p = 0,114 ir p = 0,267). 
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4 paveikslas. S.pneumoniae kolonizacija tirtuose Lietuvos miestuose (n = 900). 

 

 

5 paveikslas. S.pneumoniae kolonizacija tirtuose Lietuvos centruose (n = 900). 

 

VL PS – Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, Priėmimo 

skyrius, PSPC – pirminės sveikatos priežiūros centras  
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4.1.2. Amžiaus, lyties, sezono ir kitų veiksnių įtaka S.pneumoniae 

kolonizacijai 

Amžius 

Jauniausias vaikas, nešiojantis S.pneumoniae nosiaryklėje, buvo                  

2 mėnesių amžiaus. Kūdikystėje pneumokokų nešiojimo nosiaryklėje dažnis 

siekė 28,0 proc. (26/93). Daugiausia S.pneumoniae nosiaryklėje nešiojančių 

vaikų buvo iš 2 ir 3 metų tiriamųjų, atitinkamai 48,8 proc. (101/207) ir 45,4 proc. 

(98/216). Vyresnių vaikų pneumokokų kolonizacija buvo retesnė: 38,1 proc. 

(45/118) keturmečių ir 30,7 proc. (31/101) penkiamečių.  

S.pneumoniae nešiojimas nosiaryklėje buvo dažnesnis 2–3 metų amžiaus 

vaikų (47 proc., 199/423), palyginti su jaunesniais vaikais iki 2 metų (35,7 proc., 

92/258; p = 0,004) ir vyresnių vaikų amžiaus grupe (34,7 proc., 76/219;   

p = 0,003). 

Lytis 

Lytis neturėjo įtakos S.pneumoniae kolonizacijai: 40,4 proc. (165/408) 

mergaičių ir 41,1 proc. (202/492) berniukų nešiojo S.pneumoniae nosiaryklėje 

(p = 0,852). 

Metų laikai 

S.pneumoniae nešiojimas nosiaryklėje dažnesnis buvo pavasarį           

(43,2 proc., 136/315) ir rudenį (44,6 proc., 132/296), palyginti su vasara         

(35,2 proc. (32/91), atitinkamai p = 0,172 ir p = 0,111) ir žiema (33,8 proc. 

(67/198), atitinkamai p = 0,035 ir p = 0,017). 

Kiti veiksniai  

S.pneumoniae nosiaryklėje nešiojančių vaikų daugiau buvo kolektyvą 

lankančiųjų grupėje (44,4 proc. 270/608) nei jo nelankančiųjų (33,1 proc., 

94/284; p = 0,001).  
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Tai, kad turėta brolių ar seserų (iki 6 metų), neturėjo įtakos S.pneumoniae 

nešiojimui nosiaryklėje: 43,4 proc. (145/334) vaikų, turinčių brolių ar seserų, ir 

39,0 proc. (219/562) vaikų, neturinčių brolių ar seserų, nešiojo S.pneumoniae 

nosiaryklėje (p = 0,190).  

S.pneumoniae nešiotojų buvo daugiau (46,2 proc., 98/212) 

antibakterinius preparatus 1–6 mėnesius iki tyrimo vartojusiųjų grupėje, 

palyginti su tais, kurie antibakterinių preparatų nevartojo (39,6 proc., 249/628), 

tačiau skirtumas statistiškai nereikšmingas (p = 0,093). 

Kompleksinė rizikos veiksnių analizė 

Univariacinės ar multivariacinės Puasono regresinės analizės metodu 

gauti panašūs rezultatai (10 lentelė) kaip ir naudojant ankstesnįjį Chi-kvadrato 

testą. S.pneumoniae nešiojančių vaikų daugiau buvo Vilniaus mieste, palyginti 

su Kauno, Panevėžio ir Alytaus miestais. Taip pat daugiau pneumokokų 

nešiojančių vaikų buvo pavasarį ir rudenį nei žiemą, bei kolektyvą lankančių 

vaikų grupėje. 

Taikant univariacinę Puasono regresinę analizę, apskaičiuota, kad 

didžiausia S.pneumoniae nešiojimo rizika buvo 2–3 metų amžiaus vaikų grupėje 

(ŠS (95 proc. PI) – 1,319 (1,088–1,599), p = 0,005), palyginus su jaunesniųjų 

iki 2 metų grupe, ir ŠS (95 proc. PI) – 1,356 (1,101–1,669), p = 0,004, palyginus 

su vyresniais 4–5 metų vaikais).  

Taikant multivariacinę Puasono regresinę analizę, apskaičiuota didesnė 

S.pneumoniae nešiojimo rizika vaikų iki 2 metų ir 2–3 metų amžiaus vaikų nei 

vyresnių 4–5 metų vaikų. Lytis, antibakterinių preparatų vartojimas 1–6 

mėnesius iki tyrimo ir tai, kad turėta brolių / seserų iki 6 metų, statistiškai 

reikšmingos įtakos S.pneumoniae kolonizacijai neturėjo.  
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10 lentelė. Įvairių veiksnių įtaka S.pneumoniae nešiojimui ikimokyklinio amžiaus 

vaikų nosiaryklėje. 

 
Rizikos veiksnys 

Univariacinė Puasono 
regresinė analizė 

Multivariacinė Puasono 
regresinė analizė 

ŠS (95 proc. PI) p reikšmė ŠS (95 proc. PI) p reikšmė 
Miestai 
Vilniusa 1,0 

 
 1,0  

Kaunas 0,690 
(0,541-0,881) 

0,003 0,697 
(0,541-0,899) 

0,05 

Klaipėda  0,804 
(0,578-1,119) 

0,196 0,795 
(0,547-1,156) 

0,229 

Panevėžys 0,776 
(0,637-0,947) 

0,012 0,732 
(0,584-0,917) 

0,007 

Alytus 0,235 
(0,063-0,870) 

0,030 0,249 
(0,070-0,878) 

0,031 

Amžiaus grupės 
iki 2 metų  1,028 

(0,805-1,312) 
0,828 1,476 

(1,084-2,010) 
0,014 

nuo 2 iki 4 metų  1,356 
(1,101-1,669) 

0,004 1,411 
(1,137-1,752) 

0,002 

nuo 4 iki 6 metųa 1,0  1,0  
Lytis 
mergaitėsa 1,0  1,0  
berniukai 1,015 

(0,867-1,189) 
0,852 1,034 

(0,884-1,211) 
0,637 

Metų laikas 
pavasaris 1,276 

(1,011-1,610) 
0,040 1,237 

(0,966-1,584) 
0,092 

vasara 1,039 
(0,739-1,460) 

0,825 0,911 
(0,632-1,314) 

0,619 

ruduo  1,318 
(1,044-1,663) 

0,020 1,285 
(1,017-1,624) 

0,036 

žiemaa 1,0  1,0  
Vaikų kolektyvo lankymas 
Kolektyvą lankę 1,342 

(1,112-1,619) 
0,002 1,529 

(1,178-1,983) 
0,001 

Antibankterinių preparatų vartojimas 1-6 mėn. iki tyrimo 
Antibakterinius 
preparatus vartoję 

1,166 
(0,979-1,388) 

0,084 1,149 
(0,962-1,373) 

0,125 

Broliai / seserys iki 6 metų 
Turintys brolių / seserų 1,114 

(0,949-1,308) 
0,187 1,109 

(0,942-1,304) 
0,214 

PI – pasikliautinieji intervalai 
a Lyginamoji grupė 

Paryškinti patikimi skirtumai. 
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4.2. S.pneumoniae serotipų pasiskirstymas ūminėmis kvėpavimo takų 

infekcijomis sergančių vaikų nosiaryklėje 

Visos 367 S.pneumoniae padermės buvo serotipuojamos ir nustatyti 22 

skirtingi serotipai. Šeši serotipai (6B, 19F, 23F, 15, 14 ir 6A) sudarė 72,5 proc. 

(266/367) visų rastų serotipų (11 lentelė). Kitų serotipų rasta daug rečiau.  

11 lentelė. Visų išskirtų S.pneumoniae padermių (n = 367) serogrupių / serotipų 

pasiskirstymas. 

Serogrupės / serotipai 
Absoliutus 

skaičius 

Procentinė išraiška nuo visų rastų 

serotipų 

6B 58 15,8 

19F 51 13,9 

23F 51 13,9 

15 37 10,1 

14 35 9,5 

6A 34 9,3 

11 17 4,6 

3 11 3,0 

18C 11 3,0 

23 (išskyrus 23F) 10 2,7 

19A 8 2,2 

9V 6 1,6 

9 (išskyrus 9V) 4 1,1 

10 4 1,1 

22 3 0,8 

6C 2 0,5 

4 1 0,3 

7F 1 0,3 

7 (išskyrus 7F) 1 0,3 

12 1 0,3 

17 1 0,3 

19 1 0,3 

Netipuojami 19 5,2 
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S.pneumoniae serogrupės / serotipų, kurie yra linkę dažniau sukelti 

invazines ligas (3, 4, 7F, 9V, 14, 18C ir 19A), rasta 19,9 proc. (73/367) 

S.pneumoniae nešiotojų.  

4.2.1.  S.pneumoniae serotipų pasiskirstymas tirtuose Lietuvos 

miestuose 

S.pneumoniae serotipai tirtuose Lietuvos miestuose pasiskirstė 

nevienodai (6 ir 7 paveikslas).  

 

6 paveikslas. S.pneumoniae serogrupių / serotipų pasiskirstymas tirtuose Lietuvos 

miestuose  (n = 365). 

Taikant univariacinę Puasono regresinę analizę, gauta statistiškai reikšmingų 

skirtumų: 6B serotipas buvo dažnesnis Panevėžyje, palyginti su Vilniumi (ŠS (95 proc. PI) – 

2,003 (1,230–3,264), p = 0,005) ir Kaunu (ŠS (95 proc. PI) – 2,917 (1,183–7,193), p = 0,02). 

19F serotipas dažniau nustatytas Klaipėdoje, palyginti su Vilniumi (ŠS (95 proc. PI) – 2,381 

(1,228–4,615), p = 0,01) ir Panevėžiu (ŠS (95 proc. PI) – 3,417 (1,434–8,139), p = 0,006). 

23F serotipas dažnesnis Kaune nei Panevėžyje (ŠS (95 proc. PI) – 2,365 (1,037–5,394), p = 

0,041). 

 

6B serotipas buvo dažnesnis Panevėžyje (28 proc., 23/82), palyginti su 

Vilniumi (13,5 proc., 28/207; p = 0,004), Kaunu (9,6 proc., 5/52; p = 0,011) ir 
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Klaipėda (8,3 proc., 2/24; p = 0,045). 19F serotipas dažniau nustatytas 

Klaipėdoje (33,3 proc., 8/24), palyginti su Vilniumi (13,5 proc., 28/207;                 

p = 0,018) ir Panevėžiu (9,8 proc., 8/82; p = 0,009). 23F serotipas dažnesnis 

Kaune (23,1 proc., 12/52) nei Panevėžyje (9,8 proc., 8/82; p = 0,035). Alytus 

neįtrauktas į šį palyginimą dėl nedidelio išaugintų ir serotipuotų pneumokokų 

kiekio (n = 2). 

Įdomu, kad 6A serotipo nebuvo nustatyta Klaipėdoje, bet buvo aptikta 

Vilniuje (10,1 proc., 21/207), Kaune (13,5 proc., 7/52), Panevėžyje (4,9 proc., 

4/82) ir Alytuje (100 proc., 2/2). 11 serogrupės nebuvo nustatyta Panevėžyje, 

bet aptikta kituose miestuose – Vilniuje (6,3 proc., 13/207), Kaune (5,8 proc., 

3/52) ir Klaipėdoje (4,2 proc., 1/24).  

 

7 paveikslas. Dažniausių S.pneumoniae serogrupių / serotipų pasiskirstymas tirtuose 

Lietuvos miestuose. 
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S.pneumoniae serotipai, išskirti Vaikų ligoninės PS ir PSPC, statistiškai 

reikšmingai nesiskyrė (8 paveikslas), išskyrus 6B serotipą ir 23 serogrupę 

(neįtraukiant 23F), kurie buvo dažnesni PSPC (atitinkamai 18,7 proc., 46/246 vs 

9,9 proc., 12/121; p = 0,003 ir 4,1 proc., 10/246 vs 0,0 proc., 0/121; p = 0,034). 

Taikant univariacinę Puasono regresinę analizę, statistiškai reikšmingų skirtumų 

nenustatyta.  

 

8 paveikslas. Dažniausių S.pneumoniae serogrupių / serotipų pasiskirstymas Vaikų 

ligoninės Priėmimo skyriuje ir tirtuose pirminės sveikatos priežiūros centruose.  

 

 

4.2.2. S.pneumoniae serotipų pasiskirstymas atsižvelgiant į amžių, 

lytį, sezoną ir kitus veiksnius 

Amžius 

S.pneumoniae serotipų pasiskirstymas priklausė nuo amžiaus. Serotipas 

6A ir 11 serogrupė dažniau rasti vaikų iki 2 metų nosiaryklėje, 3 serogrupė ir 

18C serotipas buvo dažnesni vyresniųjų, 4–5 metų vaikų. Kiti serotipai 

pasiskirstė tolygiau (9 paveikslas).  

Dažniau invazines ligas linkusių sukelti serotipų / serogrupių (3, 4, 7F, 

9V, 14, 18C ir 19A) rasta 13,0 proc. (12/92) nešiotojų iki 2 metų. Daugiau šių 

serotipų / serogrupių buvo vyresnių tiriamųjų grupėse: 21,1 proc. (42/199) 
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dvimečių ir trimečių S.pneumoniae nešiotojų bei 25,0 proc. (19/76) keturmečių 

ir penkiamečių nešiotojų (p > 0,05).  

 

9 paveikslas. Dažniausių S.pneumoniae serogrupių / serotipų pasiskirstymas pagal 

amžiaus grupes. 

 
Taikant Chi-kvadrato testą ir univariacinę Puasono regresinę analizę, gauta statistiškai 

reikšmingų skirtumų: 3 serotipas dažnesnis 4–5 metų vaikų, palyginti su 2–3 metų vaikais (ŠS 

(95 proc. PI) – 5,237 (1,343–20,413), p = 0,017); 6A serotipas dažnesnis vaikų iki 2 metų, 

palyginti su 2–3 metų vaikais (p = 0,002); 11 serogrupė dažnesnė vaikų iki 2 metų nei 2–3 

metų vaikų (ŠS (95 proc. PI) – 2,781 (1,069–7,237), p = 0,036) ir 4–5 metų vaikų (p = 0,021); 

18C serotipas dažnesnis 4–5 metų vaikų, palyginti su vaikų iki 2 metų (p = 0,018).  

Lytis 

Mergaičių (n = 165) nosiaryklėje dažniausiai rasti šie S.pneumoniae 

serotipai / serogrupės: 6B (20,0 proc., n = 33), 23F (12,7 proc., n = 21), 19F 

(10,9 proc., n = 18), 15 (10,3 proc., n = 17), 6A (9,7 proc., n = 16) ir 14  

(9,7 proc., n = 16). Berniukų (n = 202) nosiaryklėję vyravo tie patys 

S.pneumoniae serotipai, tik skyrėsi jų išsidėstymas pagal dažnį: 19F (16,3 proc., 

n = 33), 23F (14,9 proc., n = 30), 6B (12,4 proc., n = 25), 15 (9,9 proc., n = 20), 

14 (9,4 proc., n = 19) ir 6A (8,9 proc., n = 18).  
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Vertinant pagal lytį statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta, išskyrus 

6B serotipą, kuris buvo dažnesnis mergaičių (ŠS (95 proc. PI) – 1,616 (1,003–

2,604), p = 0,049). 

Metų laikai 

S.pneumoniae serotipų pasiskirstymas skyrėsi skirtingu metų laiku. 6B 

serotipas buvo dažnesnis rudenį (22,0 proc., 29/132) ir žiemą (19,4 proc., 13/67), 

palyginti su pavasariu 11,0 proc., 15/136; atitinkamai p = 0,018 ir p = 0,108) ir 

vasara (3,1 proc., 1/32; p = 0,014 ir p = 0,030). Atvirkščiai, 19F serotipas buvo 

dažnesnis vasarą (25,0 proc., 8/32) nei žiemą (6,0 proc., 4/67 p = 0,017), o 23F 

serotipas – pavasarį (21,3 proc., 29/136), palyginti su rudeniu (7,6 proc., 10/132; 

p = 0,004). Kitų serotipų pasiskirstymas skirtingu metų laiku statistiškai 

reikšmingai nesiskyrė. Nedideli skaičiai riboja tikslų S.pneumoniae serotipų 

palyginimą atsižvelgiant į metų laiką.  

Kiti veiksniai 

Vaikų, lankančių kolektyvą, nosiaryklėje daugiau aptikta 6B serotipo 

pneumokokų (18,9 proc. 51/270), nei nelankančių kolektyvo vaikų (7,4 proc., 

7/94; p = 0,009), o 6A serotipo ir 11 serogrupės pneumokokų daugiau rasta 

kolektyvo nelankančių vaikų nosiaryklėje (atitinkamai 14,9 proc., 14/94 vs        

7,4 proc., 20/270; p = 0,032 ir 10,6 proc. 10/94 vs 2,6 proc., 7/270; p = 0,003).  

Tai, kad turima brolių ir seserų (iki 6 metų), ar vartoti antibakteriniai 

preparatai (1–6 mėn. iki tyrimo), neturėjo įtakos S.pneumoniae serotipų 

pasiskirstymui.  

 

4.3. S.pneumoniae kolonizacijos įtaka ūminių kvėpavimo takų infekcijų 

eigai 

S.pneumoniae nešiojimas nosiaryklėje turėjo neigiamą įtaką ŪKTI eigai. 

Apie pasveikimą turimi 827 (91,8 proc.) tirtų vaikų duomenys. Ilgiau (t. y. 3–4 

sav.) sirgo tie vaikai, kurie nešiojo S.pneumoniae nosiaryklėje, palyginti su tais, 
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kurių nosiaryklėje pneumokokų nebuvo, atitinkamai 34,0 proc., 114/335 vs  

19,9 proc., 98/492 (ŠS (95 proc. PI) – 1,496 (1,194–1,876), p = 0,000). Serotipai 

6A ir 19F bei 14, 15, 23 (išskyrus 23F serotipą) serogrupės buvo susijusios su 

ilgesne pasveikimo trukme (10 paveikslas).  

 

10 paveikslas. Vaikų, sergančių ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis, 

pasveikimo trukmė pagal S.pneumoniae serotipą. 

 

Taikant Chi-kvadrato testą, pasveikimo trukmė (pasveiko per 1–2 sav. vs pasveiko per 3–4 sav. 

vs nepasveiko per 4 sav.) pagal kiekvieną serotipą / serogrupę lyginta su tais atvejais, kai 

S.pneumoniae neišaugo (S.pneumoniae (-)). Pateikti tik tie serotipai / serogrupės, kurių 

padermių buvo ≥ 10. 

 

Pasveikimo trukmė nesiskyrė palyginus serotipus, esančius KPV–10 ar 

KPV–13 sudėtyje, su tais, kurių nėra KPV sudėtyje. 

Vaikai, kurie nosiaryklėje nešiojo S.pneumoniae, 1,5 dienos ilgiau 

nelankė kolektyvo, nei tie, kurių nosiaryklėje pneumokokų nebuvo (95 proc. PI: 

0,138–2,867, p = 0,031). Mergaitės, nosiaryklėje nešiojančios S.pneumoniae, 

kolektyvo nelankė 1,9 dienos ilgiau (95 proc. PI: 0,042–3,764, p = 0,045), o 
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berniukai – 1,0 dieną ilgiau (95 proc. PI: 0,937–3,052, p = 0,298), palyginti su 

tais, kurių nosiaryklėje pneumokokų neaptikta. 

Tyrimo metu nerasta ryšio tarp S.pneumoniae nešiojimo nosiaryklėje ir 

ŪKTI simptomų (karščiavimo, slogos, kosulio) bei fizinio ištyrimo duomenų 

(ryklės, tonzilių pakitimų, plaučių auskultacinių duomenų) pirmojo vizito pas 

gydytoją metu (12 lentelė).  

 

12 lentelė. Ūminės kvėpavimo takų infekcijos simptomų, fizinio ištyrimo duomenų ir 

S.pneumoniae nešiojimo nosiaryklėje ryšys. 

Simptomai S.pneumoniae (-) 
n/N (proc.) 

S.pneumoniae (+) 
n/N (proc.) 

ŠS 
(95 proc. PI) 

p reikšmė 

Temperatūra 
Normali 152/483  

(31,5) 
108/341  
(31,7) 

1,005  
(0,800-1,263) 

0,963 

T < 38,5 °C 277/483 
(57,3) 

176/341 
(51,6) 

0,874 
(0,706-1,080) 

0,212 

T ≥ 38,5 °C 54/483 
(11,2) 

57/341 
(16,7) 

1,289 
(0,970-1,713) 

0,080 

Sloga 
Nėra slogos 90/496 

(18,1) 
65/352 
(18,5) 

1,013 
(0,774-1,325) 

0,927 

Nosies 
užgulimas 

134/496 
(27,0) 

92/352 
(26,1) 

0,970 
(0,765-1,230) 

0,743 

Serozinė sloga 221/496  
(44,6) 

150/352 
(42,6) 

0,955 
(0,773-1,179) 

0,667 

Pūlinga sloga 185/496 
(37,3) 

137/352 
(38,9) 

1,041 
(0,840-1,290) 

0,714 

Kosulys 
Nėra kosulio 123/481 

(25,6) 
72/338 
(21,3) 

0,866 
(0,668-1,124) 

0,279 

Neproduktyvus 
kosulys 

145/481 
(30,1) 

112/338 
(33,1) 

1,084 
(0,864-1,359) 

0,487 

Produktyvus 
kosulys 

213/481 
(44,3) 

154/338 
(45,6) 

1,031 
(0,832-1,277) 

0,781 

Ryklės pakitimai 
Be pakitimų 26/494 

(5,3) 
14/350 
(4,0) 

0,838 
(0,491-1,429) 

0,516 

Paraudusi ryklė 468/494 
(94,7) 

336/350 
(96,0) 

1,194 
(0,700-2,038) 

0,516 

Tonzilių pakitimai 
Be pakitimų 191//479 

(39,9) 
123/339 
(36,3) 

0,914  
(0,732-1,141) 

0,426 

Paraudusios 274/479 
(57,2) 

204/339 
(60,2) 

1,075 
(0,865-1,336) 

0,515 

Su apnašomis 14/479 
(2,9) 

12/339 
(3,5) 

1,118 
(0,628-1,989) 

0,705 
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Plaučių auskultaciniai duomenys 
Be pakitimų 369/475 

(77,7) 
259/328 
(79,0) 

1,046 
(0,802-1,364) 

0,740 

Obstrukcijos 
požymiai 

20/475 
(4,2) 

22/328 
(6,7) 

1,303 
(0,845-2,008) 

0,231 

Karkalai 86/475 
(18,1) 

47/328 
(14,3) 

0,843 
(0,619-1,148) 

0,277 

ŠS – šansų santykis, PI – pasikliautinieji intervalai 

 

Ūminis vidurinės ausies uždegimas, bronchitas ir plaučių uždegimas 

buvo dažniau diagnozuoti S.pneumoniae nešiojantiems tiriamiesiems              

(30,2 proc., 111/367 vs 19,1 proc., 102/533, p = 0,000). ŪVKTI dažniau 

diagnozuota tiems tiriamiesiems, kurių nosiaryklėje S.pneumoniae nebuvo 

aptikta (74,5 proc, 397/533 vs 62,9 proc. 231/367, p = 0,000). Detalesnis 

palyginimas pateikiamas 11 paveiksle.  

 

11 paveikslas. Diagnozių, atsižvelgiant į S.pneumoniae kolonizaciją nosiaryklėje, 

pasiskirstymas. 

 

ŪVKTI – ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija 

Taikant univariacinę Puasono regresinę analizę, gauta statistiškai reikšmingų skirtumų: 

ŪVKTI dažniau diagnozuota tiriamiesiems, kurių nosiaryklėje S.pneumoniae nebuvo aptikta 

(ŠS (95 proc. PI) – 1,359 (1,100–1,680), p = 0,005), ūminis bronchitas dažniau diagnozuotas 

S.pneumoniae nešiotojams (ŠS (95 proc. PI) – 1,416 (1,077–1,860), p = 0,013).  
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S.pneumoniae nešiotojų nosiaryklėje visų diagnozių atvejais vyravo 

serotipai, esantys KPV-10 ar KPV-13 sudėtyje (13 lentelė). Sergančiųjų ŪVKTI 

nosiaryklėje vyravo 23F, 6B, 19F serotipai, sergančiųjų ūminiu vidurinės ausies 

uždegimu – 19F, 6A ir 6B serotipai, sergančiųjų ūminiu bronchitu – 6B, 19F ir 

23F serotipai bei 14 serogrupė, o kai tiriamieji sirgo ūminiu plaučių uždegimu, 

– 14 serogrupė, 6B ir 23F serotipai.  
 

13 lentelė. S.pneumoniae serotipų pasiskirstymas atsižvelgiant į diagnozę.  

 

 

Serotipai 

Diagnozė, n (proc.) 

ŪVKTI 

(n = 231) 

Ausų 

uždegimas 

(n = 35) 

Bronchitas

(n = 62) 

Plaučių 

uždegimas 

(n = 14) 

Kita / 

nepatikslinta

(n = 25) 

KPV-10 serotipai / serogrupės (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F ir 23F) 

4 1 (0,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

6B 34 (14,7) 4 (11,4) 13 (21,0) 2 (14,3) 5 (20,0) 

7F 1 (0,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

9V 3 (1,3) 1 (2,9) 2 (3,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 

14 17 (7,4) 3 (8,6) 8 (12,9) 5 (35,7) 2 (8,0) 

18C 6 (2,6) 2 (5,7) 1 (1,6) 0 (0,0) 2 (8,0) 

19F 28 (12,1) 9 (25,7) 9 (14,5) 1 (7,1) 4 (16,0) 

23F 40 (17,3) 1 (2,9) 7 (11,3) 2 (14,3)  1 (4,0) 

Iš viso 130 (56,3) 20 (57,1) 40 (64,5) 10 (71,4) 14 (56,0) 

KPV-13 papildomi serotipai / serogrupės (3, 6A ir 19A) 

3 5 (2,2) 3 (8,6) 2 (3,2) 0 (0,0) 1 (4,0) 

6A 20 (8,7) 6 (17,1) 5 (8,1) 1 (7,1) 2 (8,0) 

19A 5 (2,2) 0 (0,0) 1 (1,6) 0 (0,0) 2 (8,0) 

Iš viso 160 (69,3) 29 (82,9) 48 (77,4) 11 (78,6) 19 (76,0) 

Kiti KPV sudėtyje nesantys serotipai / serogrupės (6C, 7a, 9a, 10, 11, 12, 15, 17, 19a, 22, 

23a) ar serotipuojant nenustatyti serotipai / serogrupės 

Iš viso 71 (30,7) 6 (17,1) 14 (22,6) 3 (21,4) 6 (24,0) 

KPV – konjuguotoji pneumokokinė vakcina 
a – išskyrus tuos serotipus, kurie yra KPV sudėtyje (7F, 9V, 19A, 19F, 23F). 

 

S.pneumoniae serogrupės / serotipai (3, 4, 7F, 9V, 14, 18C ir 19A), kurie 

yra linkę dažniau sukelti invazines ligas, rasti dažniau sergančiųjų plaučių 
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uždegimu nosiaryklėje (35,7 proc., 5/14) nei sergančiųjų ūminiu vidurinės 

ausies uždegimu (25,7 proc., 9/35), ūminiu bronchitu (22,6 proc., 14/62) ir 

ŪVKTI (16,5 proc., 38/231). Skirtumai nebuvo statistiškai reikšmingi.  

 

4.4. S.pneumoniae jautrumas antibakteriniams preparatams 

Visos 367 S.pneumoniae padermės buvo tirtos dėl jautrumo penicilinui, 

eritromicinui, klindamicinui, trimetoprimui-sulfametoksazoliui, norfloksacinui 

ir vankomicinui. Apie pusė (56,7 proc., n = 208) S.pneumoniae padermių buvo 

jautrios visiems tirtiems antibakteriniams preparatams.  

Tiriant S.pneumoniae jautrumą penicilinui, didžiausia nustatyta minimali 

slopinanti koncentracija (MSK) buvo 2 mg/l. Pagal 2012 EUCAST gaires, nė 

vienas tirtas pneumokokas nebuvo atsparus penicilinui, tačiau 15,8 proc.  

(n = 58) buvo vidutiniškai jautrūs penicilinui (VJP). Nedaugelis VJP 

pneumokokų (12,1 proc., n = 7) buvo jautrūs kitiems tirtiems antibakteriniams 

preparatams. Kiti VJP pneumokokai buvo nejautrūs eritromicinui (82,8 proc.,  

n = 48), klindamicinui (77,6 proc., n = 45) ar trimetoprimui-sulfametoksazoliui 

(34,5 proc., n = 20). Dviem antibakteriniams vaistams nejautrūs buvo 8,6 proc. 

(n = 5) VJP pneumokokų, o daugiau nei dviem – 79,3 proc. (n = 46).  

Tyrimo metu rasta 16,9 proc. (n = 62) klindamicinui atsparių 

S.pneumoniae padermių. Atsparumas eritromicinui didesnis: 21,0 proc. (n = 77) 

pneumokokų atsparūs eritromicinui, o 0,3 proc. (n = 1) – vidutiniškai jautrūs. 

Didžiausias S.pneumoniae atsparumas rastas trimetoprimui-sulfametoksazoliui: 

21,0 proc. (n = 77) pneumokokų buvo atsparūs, 6,3 proc. (n = 23) – vidutiniškai 

jautrūs. Norfloksacinui ar vankomicinui atsparių S.pneumoniae padermių 

nebuvo.  

Nejautrumas vienam antibakteriniam preparatui nustatytas 24,0 proc. 

(n = 88) S.pneumoniae padermių, dominuojant nejautrumui trimetoprimui-

sulfametoksazoliui (19,3 proc., n = 71) (14 lentelė). Atsparumas dviem 

antibakteriniams vaistams rastas 5,2 proc. (n = 19) pneumokokų. Iš jų 
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dažniausiai nustatytas atsparumas eritromicinui ir klindamicinui (3,0 proc.,          

n = 11).  

Trims antibakteriniams vaistams atsparūs buvo 9,8 proc. (n = 36) 

pneumokokų. Iš jų dažniausiai (7,9 proc., n = 29) nustatytas nejautrumo 

penicilinui, eritromicinui ir klindamicinui derinys. Keturiems antibakteriniams 

preparatams (penicilinui, eritromicinui, klindamicinui, trimetoprimui-

sulfametoksazoliui) buvo nejautrūs 4,4 proc. (n = 16) pneumokokų. 

S.pneumoniae atsparumo tirtiems antibakteriniams preparatams deriniai 

pateikiami 14 lentelėje.  

 

14 lentelė. S.pneumoniae atsparumo antibakteriniams preparatams deriniai. 

 Penicilinas 

(vj) 

Eritromicinas 

(nj) 

Klindamicinas 

(a) 

TMP-SMX  

(nj) 

Penicilinas  

(vj) 

1,9% (n = 7) 13,1% (n = 48) 12,3% (n = 45) 5,4% (n = 20) 

Eritromicinas 

(nj) 

 2,7% (n = 10) 16,9% (n = 62) 7,1% (n = 26) 

Klindamicinas 

(a) 

  0,0% (n = 0) 6,0% (n = 22) 

TMP-SMX 

(nj) 

   19,3% (n = 71) 

Vj – vidutiniškai jautrūs, nj – nejautrūs (apima atsparius ir vidutiniškai jautrius), a – atsparūs, 

TMP-SMX – trimetoprimas-sulfametoksazolis 

 

Dauginis atsparumas vaistams (DAV, nejautrumas penicilinui ir ≥ 2 ne 

β-laktaminių antimikrobinių vaistų klasėms) rastas 12,5 proc. (n = 46) 

pneumokokų. DAV apibrėžus ≥ 3 antimikrobinių vaistų klasėms, jis siektų  

14,2 proc. (n = 52). Toliau lyginant DAV skaičiuotas pagal pirmąjį apibrėžimą.  
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4.4.1. S.pneumoniae jautrumas antibakteriniams preparatams 

tirtuose Lietuvos miestuose 

S.pneumoniae atsparumas antibakteriniams preparatams tirtuose 

Lietuvos miestuose buvo skirtingas.  

 

12 paveikslas. S.pneumoniae atsparumas antibakteriniams preparatams tirtuose 

Lietuvos miestuose (n = 365). 

 
TMP-SMX – trimetoprimas-sulfametoksazolis, DAV – dauginis atsparumas vaistams (nejautrumas 

penicilinui ir ≥ 2 ne β-laktaminių antimikrobinių vaistų klasėms). 

Taikant univaricinėje Puasono regresinę analizę, gauta statistiškai reikšmingų skirtumų: penicilinui 

nejautrių pneumokokų daugiau Panevėžyje nei Vilniuje (ŠS (95 proc. PI) –2,885 (1,606–5,182);  

p = 0,000), eritromicinui nejautrių pneumokokų daugiau Panevėžyje nei Vilniuje (ŠS (95 proc. PI) – 

1,794 (1,095–2,938); p = 0,007) ir Kaune (ŠS (95 proc. PI) – 2,140 (0,972–4,711); p = 0,035), 

klindamicinui atsparių pneumokokų daugiau Panevėžyje nei Vilniuje (ŠS (95 proc. PI) – 2,621 (1,791–

3,836); p = 0,000) ir Kaune (ŠS (95 proc. PI) – 3,424 (1,744–6,724); p = 0,007), TMP-SMX nejautrių 

pneumokokų daugiau Vilniuje nei Panevėžyje (ŠS (95 proc. PI) – 1,659 (0,961–2,862); p = 0,039) ir 

DAV pneumokokų daugiau Panevėžyje nei Vilniuje (ŠS (95 proc. PI) – 3,118 (1,645–5,911); p = 0,000) 

ir Kaune (ŠS (95 proc. PI) – 2,663 (1,004–7,063); p = 0,035). 

 

Daugiausia tirtiems antibakteriniams preparatams nejautrių 

S.pneumoniae padermių rasta Vilniuje (45,9 proc., 95/207), mažiausia – 

Klaipėdoje (29,2 proc., 7/24), tačiau skirtumas statistiškai nereikšmingas             
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(p = 0,118). Kaune ir Panevėžyje bendras tirtiems antibakteriniams preparatams 

nejautrių pneumokokų dažnis buvo panašus, atitinkamai 40,4 proc. (21/52) ir 

42,7 proc. (35/82).  

Trimetoprimui-sulfametoksazoliui nejautrių S.pneumoniae padermių 

daugiausia nustatyta Vilniuje, o nejautrių penicilinui, eritromicinui ir 

klindamicinui bei DAV pneumokokų – Panevėžyje (12 paveikslas). Alytus 

neįtrauktas į šį palyginimą dėl nedidelio išaugintų S.pneumoniae padermių 

kiekio (n = 2).  

S.pneumoniae padermių jautrumas tirtiems antibakteriniams preparatams 

Vaikų ligoninės PS ir PSPC buvo panašus, atitinkamai 55,4 proc. (67/121) ir 

57,3 proc. (141/246), p = 0,724. Analizuojant detaliau, daugiau VJP ir DAV 

pneumokokų nustatyta PSPC nei Vaikų ligoninės PS, atitinkamai 19,1 proc. 

(47/246) vs 9,1 proc. (11/121), p = 0,013 ir 17,5 proc. (43/246) vs 7,4 proc. 

(9/121), p = 0,010. Jautrumas eritromicinui, klindamicinui, trimetoprimui-

sulfametoksazoliui Vaikų ligoninės PS ir PSPC statistiškai reikšmingai 

nesiskyrė. 

 

4.4.2. Amžiaus, lyties, sezono ir kitų veiksnių įtaka S.pneumoniae 

jautrumui antibakteriniams preparatams  

Amžius 

S.pneumoniae padermių jautrumas tirtiems antibakteriniams preparatams 

nuo amžiaus nepriklausė. Lyginant statistiškai reikšmingų amžiaus grupių 

skirtumų nenustatyta (15 lentelė). 

Lytis 

Tirtų mergaičių nosiaryklėje buvo rasta daugiau eritromicinui nejautrių 

(25,5 proc., 42/165 vs 17,8 proc., 36/202; ŠS (95 proc. PI) – 1,428 (0,962–

2,120), p = 0,077) ir klindamicinui atsparių (20,0 proc. 33/165 vs 14,4 proc., 

29/202; ŠS (95 proc. PI) – 1,393 (0,884–2,195), p = 0,153) pneumokokų, tačiau 

tai tik tendencija, skirtumai statistiškai nereikšmingi. 
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15 lentelė. S.pneumoniae atsparumas antibakteriniams preparatams pagal amžiaus 

grupes (n = 367). 

 

Amžiaus 

grupės 

(mėn.) 

Absoliutus skaičius (proc.) 

Antibakteriniai preparatai  

 

DAV 

Nejautrūs 

bent  

1 tirtam AB 

Penicilinas 

(vj) 

Eritromicinas 

(nj) 

Klindamicinas

(a) 

TMP-SMX

(nj) 

0-23  

(n = 258) 

18 (19,6)  21 (22,8)  19 (20,7) 25 (27,2) 14 (15,2)  49 (53,3)  

24-47 

(n = 423) 

27 (13,6)  40 (20,1)  31 (15,6)  53 (26,6)  23 (11,6)  117 (58,8)  

48-71 

(n = 219) 

13 (17,1)  17 (22,4) 12 (15,8)  22 (28,9)  9 (11,8) 42 (55,3) 

Vj – vidutiniškai jautrūs, nj – nejautrūs (apima atsparius ir mažai jautrius), a – atsparūs, TMP-

SMX – trimetoprimas-sulfametoksazolis, DAV – dauginis atsparumas vaistams (nejautrumas 

penicilinui ir ≥2 ne β-laktaminių antimikrobinių vaistų klasėms), AB – antibakteriniai preparatai 

Sezonas 

Daugiau antibakteriniams preparatams jautrių S.pneumoniae padermių 

buvo vasaros metu, tačiau, palyginti su kitu metų laiku, statistiškai reikšmingų 

skirtumų nenustatyta (13 paveikslas).  

Kiti veiksniai 

S.pneumoniae jautrumas antibakteriniams preparatams nepriklausė nuo 

to, ar vaikai lankė kolektyvą, ar ne. Kolektyvą lankančių vaikų nosiaryklėje 

tirtiems antibakteriniams preparatams jautrių pneumokokų buvo 56,7 proc. 

(153/270), nelankančių vaikų – 56,4 proc. (53/94), (p = 0,962). 

Antibakterinių preparatų vartojimas 1–6 mėnesius iki tyrimo tai pat 

neturėjo įtakos nešiojamų S.pneumoniae jautrumui antibakteriniams 

preparatams. Nejautrių S.pneumoniae padermių buvo nustatyta 52,0 proc. 

(51/98) antibakterinius preparatus vartojusių vaikų nosiaryklėje ir 57,4 proc. 

(143/249) - antibakterinių preparatų nevartojusių vaikų grupėje (p = 0,363). 

Palyginus pagal diagnozes, didžiausias nosiaryklėje nešiojamų 

S.pneumoniae nejautrumas tirtiems antibakteriniams preparatams buvo tų vaikų, 

kuriems diagnozuotas plaučių uždegimas (16 lentelė). 
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13 paveikslas. S.pneumoniae atsparumas antibakteriniams preparatams skirtingu metų 

laiku (n = 367). 

 

TMP-SMX – trimetoprimas-sulfametoksazolis, DAV – dauginis atsparumas vaistams 

(nejautrumas penicilinui ir ≥ 2 ne β-laktaminių antimikrobinių vaistų klasėms) 

 

16 lentelė. S.pneumoniae atsparumas tirtiems antibakteriniams preparatams 

atsižvelgiant į diagnozę. 

 

Diagnozė 

Penicilinas

 (vj) 

Eritromicinas 

(nj) 

Klindamicinas 

(a) 

TMP-

SMX 

 (nj) ŪVKTI (n = 231) 13,9% 16,9% 13,9% 28,6% Ausų uždegimas (n = 35) 14,3% 22,9% 17,1% 31,4% Bronchitas (n = 62) 12,9% 24,2% 16,1% 25,8% Plaučių uždegimas (n = 14) 50,0% 57,1% 57,1% 21,4% 

Bendras nejautrumas 

(n = 367) 

15,8% 21,3% 16,9% 27,3% 

Vj – vidutiniškai jautrūs, nj – nejautrūs (apima atsparius ir mažai jautrius), a – atsparūs, TMP-

SMX – trimetoprimas-sulfametoksazolis, ŪVKTI – ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija 
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4.4.3. Antibakteriniams preparatams atsparių S.pneumoniae 

serotipų pasiskirstymas 

Dažniausi buvo šie antibakteriniams preparatams nejautrių pneumokokų 

(n = 159) serotipai: 19F (20,8 proc., 33/159), 14 (15,7 proc., 25/159), 6B  

(14,5 proc., 23/159), 15 (13,8 proc., 22/159) ir 23F (13,8 proc., 22/159).  

Iš nejautrių penicilinui, eritromicinui, klindamicinui ir DAV 

pneumokokų dominavo 14 serotipas, o iš nejautrių trimetoprimui-

sulfametoksazoliui – 19F serotipas (14 paveikslas).  

 

14 paveikslas. Skirtingiems antibakteriniams preparatams nejautrių S.pneumoniae 

padermių dažniausių serogrupių / serotipų pasiskirstymas.  

 
TMP-SMX – trimetoprimas-sulfametoksazolis, DAV – dauginis atsparumas vaistams (nejautrumas 

penicilinui ir ≥ 2 ne β-laktaminių antimikrobinių vaistų klasėms) 

 

4.5. Ūminės kvėpavimo takų infekcijos gydymas 

Tirto ŪKTI epizodo metu antibakteriniai preparatai buvo skirti 40,1 proc. 

(361/900) sirgusiųjų. Dažniau jie buvo skirti S.pneumoniae nešiotojams  

(55,6 proc. 204/367 vs 29,5 proc. 157/533, ŠS (95 proc. PI) – 1,901 (1,540–
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2,346), p = 0,000). Dažniausiai preparatai skirti sirgusiems ūminiu plaučių 

uždegimu (95,8 proc., 23/24), ūminiu vidurinės ausies uždegimu (72,4 proc., 

55/76) ar ūminiu bronchitu (55,5 proc., 61/110), rečiau sirgusiems ŪVKTI  

(32,9 proc., 173/592) (15 paveikslas).  

 

15 paveikslas. Ūminės kvėpavimo takų infekcijos gydymas antibakteriniais 

preparatais atsižvelgiant į diagnozę ir S.pneumoniae kolonizaciją nosiaryklėje. 

 

 

Dažniausiai skirti penicilinų grupės preparatai (62,0 proc., 224/361), 

rečiau – makrolidai (22,7 proc., 82/361) ir cefalosporinai (16,9 proc., 61/361) 

(16 paveikslas). Keli antibakteriniai preparatai skirti 7,2 proc. (26/361) gydytų 

tiriamųjų.  

 

4.6. Teorinis pneumokokinės vakcinos efektyvumas  

Šiuo metu rinkoje esančių KPV-10 ir KPV-13 teorinis efektyvumas būtų 

atitinkamai 58,3 proc. (214/367) ir 72,8 proc. (267/367). Dauguma invazines 

ligas linkusių sukelti pneumokokų serotipų / serogrupių buvo KPV-10 ir KPV-

13 sudėtyje, atitinkamai 74,0 proc. (54/73) ir 100 proc. (73/73). Anksčiau plačiai 

naudotos KPV-7 teorinis efektyvumas būtų 58,0 proc. (213/367). PPV–23 

teorinis efektyvumas siektų 63,5 proc. (233/367).  
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16 paveikslas. Antibakteriniai preparatai, skirti ūminei kvėpavimo takų infekcijai 

gydyti. 

 

TMP-SMX – trimetoprimas-sulfametoksazolis 

 

Didžiausias teorinis KPV-10 ir KPV-13 efektyvumas apskaičiuotas 

Klaipėdoje (17 paveikslas), tačiau šiame mieste išaugintų ir serotipuotų 

S.pneumoniae padermių kiekis buvo nedidelis (n = 24). Taikant univariacinę 

Puasono regresinę analizę, gauta statistiškai reikšmingų skirtumų: KPV-10 

teorinis efektyvumas būtų didesnis Klaipėdoje, palyginti su Vilniumi  

(ŠS (95 proc. PI) – 1,450 (1,141–1,843), p = 0,002 ir Kaunu (ŠS (95 proc. PI) – 

1,470 (1,063–2,034), p = 0,02), o KPV-13 teorinis efektyvumas statistiškai 

patikimai didesnis būtų Klaipėdoje nei Vilniuje (ŠS (95 proc. PI) – 1,258 

(1,055–1,500), p = 0,011).  

Teorinis KPV-10 efektyvumas būtų didžiausias (62,4 proc. ir 68,4 proc.) 

2 ir 3 metų vaikų. KPV-13 teorinis efektyvumas būtų daugiau nei 65 proc. bet 

kuriais tirtų vaikų gyvenimo metais, o trečiaisiais metais jis siektų net 81,6 proc. 

(18 paveikslas).  
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17 paveikslas. Teorinis rinkoje esančių konjuguotųjų pneumokokinių vakcinų 

efektyvumas tirtuose Lietuvos miestuose (n = 365). 

 
KPV – konjuguotoji pneumokokinė vakcina 

Alytus neįtrauktas į šį palyginimą dėl nedidelio išaugintų ir serotipuotų pneumokokų kiekio (n = 2).  

 

18 paveikslas. Teorinis rinkoje esančių konjuguotųjų pneumokokinių vakcinų 

efektyvumas pagal tiriamųjų amžių (n = 367). 

 

KPV – konjuguotoji pneumokokinė vakcina 
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Mūsų tyrimo duomenimis, 67,9 proc. (108/159) ir 82,4 proc. (131/159) 

antibakteriniams preparatams nejautrių S.pneumoniae serotipų buvo atitinkamai 

KPV-10 ir KPV-13 sudėtyje. Detalesnių duomenų pateikiama 17 lentelėje. 

 

17 lentelė. Teorinis rinkoje esančių konjuguotųjų pneumokokinių vakcinų 

efektyvumas atsižvelgiant į S.pneumoniae padermių nejautrumą antibakteriniams 

preparatams (n = 367). 

Antibakteriniai preparatai KPV-10 

n/N (proc.) 

KPV-13 

n/N (proc.) 

Penicilinas (vj) 41/58 (70,7) 51/58 (87,9) 

Eritromicinas (nj) 54/78 (69,2) 66/78 (84,6) 

Klindamicinas (a) 46/62 (74,2) 52/62 (83,9) 

TMP-SMX (nj) 69/100 (69,0) 80/100 (80,0) 

DAV 34/46 (73,9) 39/46 (84,8) 

KPV – konjuguotoji pneumokokinė vakcina, vj – vidutiniškai jautrūs, nj – nejautrūs (apima 

atsparius ir vidutiniškai jautrius), a – atsparūs, TMP-SMX – trimetoprimas-

sulfametoksazolis, DAV – dauginis atsparumas vaistams (nejautrumas penicilinui ir ≥ 2 ne  

β-laktaminių antimikrobinių vaistų klasėms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 130

5. REZULTATŲ APTARIMAS 

Tyrimo kokybė  

Tyrimas, pirmą kartą atliktas penkiuose Lietuvos miestuose, leidžia 

įvertinti S.pneumoniae nešiojimą ir serotipų pasiskirstymą skirtinguose šalies 

regionuose. Per vienerius metus pasiekta tyrimo imtis yra pakankama, o gauti 

duomenys reprezentatyvūs.  

Tyrimo metu taikytas tiriamosios medžiagos paėmimo metodas (tepinėlis 

iš nosiaryklės tamponėliu, pagamintu iš lankstaus aliuminio su galiuku iš 

viskozės) atitinka PSO rekomendacijas [103]. Transportuoti naudota klinikinėje 

praktikoje naudojama Amies transportinė terpė nėra prioritetinė pagal PSO 

rekomendacijas. Pirmenybė teikiama pieno–triptono–gliukozės–glicerino terpei 

[102, 103]. Tai vienas iš tyrimo trūkumų. Vis dėlto Hare K. M. ir kt. įrodė, kad 

Amies transportinė terpė yra alternatyvi tiriamosios medžiagos transportavimo 

terpė [110] ir ji yra plačiai naudojama Europoje (pvz., disertacijoje apžvelgtuose 

straipsniuose 26,9 proc. Europos tyrėjų pasirinko Amies transportinę terpę).  

S.pneumoniae identifikuota, naudojant įprastus standartinius PSO 

rekomenduojamus laboratorinius metodus. Pagal laboratorijos galimybes 

serotipavimui taikyta latekso agliutinacijos reakcija, kuri yra ne standartinis, bet 

alternatyvus metodas, serotipuojant S.pneumoniae [102, 103]. Tai gali sumažinti 

tyrimo vertę. Vis dėlto, atliekant tyrimą vienuolikoje Europos laboratorijų, rasta 

didelė Kvelungo reakcijos (auksinio standarto) ir kitų serotipavimo metodų (iš 

jų latekso agliutinacijos reakcijos, gelio difuzijos), atitiktis [113].  

S.pneumoniae jautrumas antibakteriniams preparatams tirtas pagal 

standartinius metodus, rezultatai interpretuoti pagal Europos jautrumo 

antimikrobinėms medžiagoms tyrimų komiteto (angl. European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) 2012 metų rekomendacijas 

[315]. 
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S.pneumoniae kolonizacijos ypatumai 

Tyrimo metu nustatytas dažnas S.pneumoniae nešiojimas vaikų, 

sergančių ŪKTI, nosiaryklėje (40,8 proc.) ir nevienodas geografinis 

pasiskirstymas – Vilniuje buvo daugiau pneumokokų nešiotojų (47,4 proc.), 

palyginti su kitais miestais (pvz., Kaune – 32,7 proc., Panevėžyje – 36,8 proc.). 

Ankstesnių šalies tyrimų duomenys panašūs. Vilniuje S.pneumoniae 

kolonizacijos dažnis sveikų, ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų 

buvo nuo 55 proc. (2001 m.) iki 43 proc. (2006 m.) [24, 26, 27], o dažnai 

kvėpavimo takų ligomis sergančių vaikų jis buvo mažesnis – 31 proc. (2007–

2008 m.) [24, 27]. Kaune 2004–2005 metais pneumokokų rasta 37,4 proc. 

sveikų, globos įstaigose augančių vaikų iki 3 metų ir 29,2 proc. vaikų nuo 3 iki 

7 metų nosiaryklėje [28].  

Iki KPV įtraukimo į NIP S.pneumoniae nešiojimas skirtingose pasaulio 

šalyse turėjo labai plačias ribas ir svyravo nuo 6,5 proc. Indijoje [139] iki            

97 proc. Gambijoje [140]. Europoje šios ribos svyravo nuo 25,3 proc. 

Rumunijoje [196] iki 78,4 proc. Norvegijoje [143]. Mūsų tyrimo duomenys yra 

apie vidurį, palyginti su kitomis šalimis ir panašiausi į gautus Čekijoje             

(38,1 proc.) [142], Vengrijoje (39,2 proc.) [16], Estijoje (44 proc.) [14] ir 

Švedijoje (45 proc.) [211]. Svarbu paminėti, kad daugelyje šalių tirti sveiki 

vaikai, o į mūsų tyrimą įtraukti ŪKTI sergantys vaikai.  

S.pneumoniae kolonizacija toje pačioje šalyje taip pat gali skirtis 

priklausomai nuo gyvenamosios vietovės [14, 140, 173, 179, 181, 194, 202]. 

Mūsų tyrimo duomenimis, daugiausia pneumokokų nešiotojų buvo Vilniuje. 

Skirtumai įvairiuose miestuose taip pat aprašyti Estijoje, kur S.pneumoniae 

kolonizacija buvo dažnesnė Tartu mieste [14], bei Graikijoje, ten pneumokokų 

nešiotojų daugiausia buvo Heraklione (Kretoje) [202]. 

Jauniausias vaikas, nešiojantis S.pneumoniae nosiaryklėje, buvo                  

2 mėnesių amžiaus. Tyrimuose, kuriuose kūdikiai buvo stebimi nuo gimimo, 

pirmoji S.pneumoniae kolonizacija taip pat aptikta vidutiniškai 2 mėnesių 

amžiaus [161, 213]. Ankstyva S.pneumoniae kolonizacija dažnesnė 

besivystančiose šalyse. Pavyzdžiui, Indijoje [214], Gambijoje [140] ir Kenijoje 
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[155] pneumokokų nešiojimas kūdikystėje siekia 70–98 proc. Mūsų duomenys 

(28,0 proc. pneumokokų nešiotojų kūdikių) artimi Suomijai, kur 9–22 proc. 

kūdikių nešiojo S.pneumoniae nosiaryklėje [215]. 

Jaunesnis amžius (ypač iki 3–4 metų) įvairiose šalyse susijęs su didesne 

S.pneumoniae kolonizacijos rizika [14, 142, 143, 155, 184, 204, 210]. Taip pat 

ir mūsų tyrime S.pneumoniae nešiojimas buvo dažniausias 2–3 metų vaikų 

nosiaryklėje. Priešingų rezultatų gauta keliuose Graikijoje ir Rumunijoje 

atliktuose tyrimuose, jų duomenimis, pneumokokų nešiojimas buvo dažnesnis 

vyresnių nei 3 metų vaikų nosiaryklėje [196, 202]. Tikslesnį palyginimą su 

kitomis šalimis apsunkina tyrėjų išskirtos skirtingos tiriamųjų amžiaus grupės.  

Dauguma S.pneumoniae kolonizaciją tyrusių mokslininkų nerado 

statistiškai reikšmingo skirtumo dėl lyties [140–143, 145, 151, 157, 169, 178, 

180, 184, 186, 197, 202, 203]. Taip pat ir mūsų tyrimo bei ankstesnių šalies 

tyrimų duomenimis [27, 28], lytis neturėjo įtakos S.pneumoniae kolonizacijai 

nosiaryklėje.  

Apžvelgę metų laikų įtaką pneumokokų nešiojimui įvairiose šalyse, 

matome didelę rezultatų įvairovę. Mūsų tyrimo duomenimis, S.pneumoniae 

nešiojimas nosiaryklėje buvo dažnesnis pavasarį ir rudenį. Tai būtų galima sieti 

su dažnesnėmis virusinėmis infekcijomis pavasarį ir rudenį. Panašių rezultatų 

gauta Lenkijoje, šioje šalyje S.pneumoniae nešiotojų buvo daugiau pavasarį, 

palyginti su žiema [217]. Kenijoje, atvirkščiai, pneumokokų nešiojimas buvo 

dažnesnis birželio-liepos mėnesiais (lietingojo sezono metu), palyginti su kovo 

mėnesiu (sausuoju laikotarpiu) [155]. Nemažai tyrėjų, reikšmingos sezoniškumo 

įtakos S.pneumoniae kolonizacijai nenustatė [30, 141, 164, 188, 218]. 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų lankymas daugelyje šalių yra 

S.pneumoniae kolonizacijos rizikos veiksnys [141, 169, 178, 183, 188, 197, 

211]. Taip pat ir mūsų tyrimo duomenimis, pneumokoką nosiaryklėje 

nešiojančių vaikų daugiau buvo kolektyvą lankančiųjų grupėje nei 

nelankančiųjų. Mūsų turimais duomenimis, ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

lankymo įtaka S.pneumoniae kolonizacijai mūsų šalyje iki šiol nebuvo tirta.  
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Augimas kartu su broliais / seserimis, kai kurių tyrėjų duomenimis, 

didino S.pneumoniae kolonizacijos riziką [141, 151, 161, 173, 178, 192, 220]. 

Mūsų tyrime pneumokokų nešiotojų buvo daugiau vaikų, turinčių brolių / seserų 

(iki 6 metų), tačiau skirtumas nebuvo statistiškai reikšmingas. Panašių rezultatų 

gauta Norvegijoje, Graikijoje, Turkijoje ir Gambijoje, kur brolių / seserų 

skaičius S.pneumoniae kolonizacijai neturėjo reikšmingos įtakos [140, 143, 180, 

202]. Tyrimo metu nerinkome duomenų apie brolių / seserų skaičių, kolektyvo 

lankymą. Tai apribojo galimybes detaliau įvertinti šį rizikos veiksnį.  

Į tyrimą neįtraukėme vaikų, kurie antibakterinius preparatus vartojo 

mėnesį iki tyrimo, nes antibakterinių preparatų vartojimas tyrimo metu ar 

paskutinį mėnesį iki tyrimo sumažina pneumokokų nešiojimo tikimybę [141, 

155, 183]. S.pneumoniae nešiotojų daugiau buvo antibakterinius preparatus 1–6 

mėnesius iki tyrimo vartojusiųjų grupėje, tačiau skirtumas statistiškai 

nereikšmingas. Panašių rezultatų gauta Graikijoje [202] ir Japonijoje [178]. 

Šiose šalyse atliktų tyrimų metu daugiau pneumokokų nešiotojų buvo 

antibakterinius preparatus 3 mėnesius iki tyrimo vartojusių vaikų grupėje. Taip 

pat Lenkijoje dažnesnis gydymas antibakteriniais preparatais sietas su dažnesniu 

pneumokokų nešiojimu [197]. 

Tyrimo metu įvertinti svarbiausi S.pneumoniae kolonizacijos rizikos 

veiksniai. Gauti rezultatai panašūs į publikuotus kitų šalių duomenis ir dar kartą 

patvirtina geografinės vietovės, amžiaus, ikimokyklinio ugdymo lankomumo 

svarbą pneumokokų kolonizacijai. 

S.pneumoniae serotipų pasiskirstymas 

Dažniausi S.pneumoniae serotipai / serogrupės (6A, 6B, 14, 15, 19F ir 

23F) sudarė 72,5 proc. visų serotipų. Tie patys serotipai (6A, 6B, 19F, 23F) 

dominavo ir ankstesniais metais atliktų tyrimų metu tiek Vilniuje [24, 26, 27], 

tiek Kaune [28]. Kelioms pneumokokų serogrupėms būdingi didesni skirtumai. 

Pavyzdžiui, S.pneumoniae 3 serogrupė Vilniuje buvo dažnesnė ankstesniais 

metais: 1999 metais ji sudarė 13 proc., 2006 metais – 6,8 proc. [27], o mūsų 

tyrimo duomenimis, – tik 2,4 proc.. Keturiolikta serogrupė anksčiau buvo kelis 
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kartus retesnė. Mūsų tyrimo duomenimis, ji sudarė 8,7 proc. Vilniuje ir 3,8 proc. 

Kaune. Ankstesniais 2006 metais Vilniuje ji siekė tik 3,2 proc. [27], o Kaune 

2004–2005 metais – visai nenustatyta [28]. S.pneumoniae 15 serogrupei būdinga 

kintama dinamika: Vilniuje 1999 metais ji sudarė 9 proc., 2006 metais –  

2,5 proc. [27], o mūsų tyrime – 10,1 proc. visų serotipų. Taigi, matome kai kurių 

S.pneumoniae serogrupių kaitą, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingų 

tyrimų lyginamąją vertę riboja tiriamųjų grupių skirtumai.  

Apžvelgus tyrimus, atliktus Europoje ir kitose pasaulio šalyse iki KPV 

įtraukimo į NIP, galima teigti, kad S.pneumoniae nešiojančių ikimokyklinio 

amžiaus vaikų nosiaryklėje vyravo tie patys serotipai / serogrupės (6A. 6B, 14, 

19F, 23F), kaip ir mūsų tyrime, tik skirtingose šalyse skyrėsi jų išsidėstymas 

pagal dažnį [11, 15, 16, 19, 143, 203, 211]. 

S.pneumoniae kolonizacijos įtaka ūminių kvėpavimo takų infekcijų eigai 

Apžvelgę įvairių šalių tyrimus [156, 165, 186, 221], matome, kad 

S.pneumoniae kolonizacija dažnesnė vaikų, sergančių KTI (ypač AKTI), 

nosiaryklėje. Vis dėlto sunku interpretuoti priežastinį ryšį – ar KTI lemia 

dažnesnę S.pneumoniae kolonizaciją, ar, atvirkščiai, – S.pneumoniae kolo-

nizacija lemia dažnesnį sirgimą KTI. 

Mūsų tyrimas yra išskirtinis tuo, kad buvo tirta S.pneumoniae nešiojimo 

įtaka ŪKTI eigai ir gauta reikšmingų rezultatų. S.pneumoniae nosiaryklėje 

nešioję vaikai ilgiau sirgo ŪKTI. Panašūs rezultatai gauti Kristo A. ir kt. tyrėjų, 

kurie vyresniems 6–13 metų vaikams endoskopu ėmė pasėlį iš vidurinės nosies 

landos ir nustatė, kad patogeninių bakterijų (pneumokokų ir kt.) radimas buvo 

susijęs su ilgesne ŪKTI eiga [316].  

Ilgesnė ŪKTI trukmė susijusi su ilgesniu ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

nelankymo laikotarpiu. Vaikai, kurie nosiaryklėje nešiojo S.pneumoniae, 1,5 

dienos ilgiau nelankė kolektyvo, nei tie, kurių nosiaryklėje pneumokokų 

nebuvo. Ilgesnė ligos trukmė ir ilgesnis kolektyvo nelankymo laikas lemia 

ilgesnę tėvų / globėjų nedarbingumo trukmę, o tai yra problema tiek tėvams / 

globėjams, tiek visuomenei.  
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S.pneumoniae nešiotojams dažniau diagnozuotas ŪVAU, ūminis 

bronchitas, plaučių uždegimas ir dažniau skirtas gydymas antibakteriniais 

preparatais. Dažnesnės pneumokokų nešiotojų apatinių kvėpavimo takų 

infekcijos aptiktos ir kitų tyrėjų [165, 221]. Tyrimo metu nesiekėme nustatyti 

ŪKTI sukėlėjo ir netyrėme dėl kitų galimų patogenų, todėl įvertinti, ar tai tik 

S.pneumoniae kolonizacija, ar jau pneumokokinė infekcija, negalime.  

Apibendrinę rezultatus, galime teigti, kad S.pneumoniae nešiojimas 

turėjo neigiamą įtaką ŪKTI eigai. Viena iš priežasčių galėtų būti tai, kad 

S.pneumoniae yra ŪKTI priežastis arba komplikuojantis veiksnys dėl sąveikos 

nosiaryklėje su kitais patogenais (virusais ar bakterijomis).  

S.pneumoniae jautrumas antibakteriniams preparatams 

S.pneumoniae jautrus penicilinui. Mūsų tyrimo duomenimis, nė vienas 

tirtas pneumokokas nebuvo atsparus penicilinui, tačiau 15,8 proc. pneumokokų 

buvo vidutiniškai jautrūs. Europoje taip pat daugelyje šalių iki KPV įtraukimo į 

NIP nerasta penicilinui atsparių neinvazinių S.pneumoniae padermių [14, 142, 

143, 195, 199, 203, 212]. Mažiausia (1,8 proc.) penicilinui nejautrių 

pneumokokų rasta Norvegijoje, 2006 metais ištyrus 509 neinvazines 

S.pneumoniae kultūras [143], daugiausia (83 proc.) – Rumunijoje, 2008–2009 

metais ištyrus 205 neinvazines S.pneumoniae kultūras [19]. 

Vilniuje ankstesnių tyrimų metu ikimokyklinio amžiaus vaikų 

nosiaryklėje aptikta mažiau penicilinui nejautrių pneumokokų: 1999 metais jų 

buvo 6,3 proc., 2006 metais – 9,6 proc. [24]. Invazinių pneumokokų, gautų tiek 

iš vaikų, tiek iš suaugusiųjų, atsparumas penicilinui panašus, skirtingais metais 

tai didėjantis, tai mažėjantis. Pavyzdžiui, 2006, 2012 ir 2014 metais buvo 

atitinkamai 15,6 proc., 2,7 proc. ir 13,4 proc. vidutiniškai jautrių ir 0 proc.,     

13,5 proc. ir 3,0 proc. atsparių pneumokokų. Tokie svyravimai galimi ir dėl 

nedidelio Lietuvoje tiriamų invazinių S.pneumoniae padermių kiekio (nuo 32 iki 

67 per metus) [317].  

S.pneumoniae atsparumas eritromicinui didesnis. Mūsų tyrimo 

duomenimis, 21,0 proc. pneumokokų buvo atsparūs eritromicinui, o 0,3 proc. – 
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vidutiniškai jautrūs. Panašūs rezultatai publikuoti Graikijoje. Skirtingų tyrimų 

metu S.pneumoniae atsparumas eritromicinui buvo atitinkamai 18,6 proc. [199] 

ir 20,2 proc. [204]. Lenkijoje ir Rusijoje atitinkamai 29,5 proc. [197] ir             

16,7 proc. [210] neinvazinių pneumokokų buvo atsparūs eritromicinui. 

Mažiausia eritromicinui atsparių neinvazinių pneumokokų (1,2 proc.) aptikta 

Čekijoje [142], daugiausia (72,5 proc.) – Rumunijoje [196]. 

S.pneumoniae atsparumas eritromicinui didėja. Vilniuje 1999 metais 

eritromicinui nejautrių neinvazinių pneumokokų buvo 4,7 proc., 2006 metais – 

9,6 proc. metais [24]. Mūsų tyrimo metu nustatyta apie du kartus daugiau      

(21,0 proc.) eritromicinui atsparių pneumokokų. Invazinių pneumokokų, gautų 

tiek iš vaikų, tiek iš suaugusiųjų, atsparumas eritromicinui taip pat didėjo: nuo  

0 proc. 2006 metais iki 22,9 proc. 2012 metais [318].  

S.pneumoniae atsparumas klindamicinui tirtas nedaugelyje Europos 

šalių. Mūsų tyrimo metu rasta 16,9 proc. klindamicinui atsparių S.pneumoniae 

padermių. Panašių rezultatų gauta Rusijoje (Sankt Peterburge), kur aptikta     

19,3 proc. klindamicinui nejautrių pneumokokų [210]. Nedidelis atsparumas 

klindamicinui aprašytas Čekijoje (0,6 proc.) [142] ir Norvegijoje (2,0 proc.) 

[143]. Portugalijoje, atvirkščiai, rasta daug (49 proc.) klindamicinui atsparių 

pneumokokų [201].  

Ankstesnių tyrimų metu Vilniuje publikuotas gerokai mažesnis              

(1,5 proc.) nosiaryklėje nešiojamų pneumokokų nejautrumas klindamicinui 

[27]. Invazinių pneumokokų atsparumas klindamicinui buvo didesnis ir panašus 

į tyrimo metu gautus rezultatus: 2014 metais jis siekė 19,7 proc., 2015 metais – 

14,8 proc. [22] 

Mūsų tyrimo metu didžiausias S.pneumoniae atsparumas rastas 

trimetoprimui-sulfametoksazoliui: 21,0 proc. pneumokokų buvo atsparūs,        

6,3 proc. – vidutiniškai jautrūs. Mažesnis neinvazinių pneumokokų atsparumas 

trimetoprimui-sulfametoksazoliui publikuotas Skandinavijos šalyse (pvz.,        

9,8 proc. nejautrių S.pneumoniae padermių Švedijoje [211], 4,6 proc. – 

Norvegijoje [319]). Daug didesnis atsparumas nustatytas Lenkijoje (54,4 proc. 

atsparių pneumokokų) [11, 197], Rusijoje (61,4 proc. nejautrių pneumokokų) 
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[210], Rumunijoje (66 proc. nejautrių pneumokokų) [19] ir Estijoje (67 proc. 

atsparių pneumokokų) [14].  

Lietuvoje ankstesnių tyrimų metu gautas didelis, dinamikoje mažėjantis 

nosiaryklėje nešiojamų S.pneumoniae atsparumas trimetoprimui-

sulfametoksazoliui. 1999 metais rasta 60 proc. nejautrių pneumokokų, 2006 

metais – 46 proc. [24]. Mūsų tyrimo metu gautas didelis atsparumas 

trimetoprimui-sulfametoksazoliui, tačiau, įvertinę ankstesnių tyrimų rezultatus, 

matome kur kas mažiau trimetoprimui-sulfametoksazoliui atsparių 

pneumokokų.  

Invazinių pneumokokų, gautų tiek iš vaikų, tiek iš suaugusiųjų, 

nejautrumas trimetoprimui-sulfametoksazoliui panašus į tyrimo metu gautus 

rezultatus – 2014 metais jis siekė 20,3 proc. (18,6 proc. buvo atsparūs, 1,7 proc. 

– vidutiniškai jautrūs), o 2015 metais – 32 proc. (26 proc. buvo atsparūs, 6 proc. 

– vidutiniškai jautrūs) [22].  

Tirtų pneumokokų DAV siekė 12,5 proc. Mūsų gauti rezultatai yra apie 

vidurį, palyginti su kitomis Europos šalimis. Dažnesnis S.pneumoniae DAV 

publikuotas Graikijoje (25,0 proc.) [200], Lenkijoje (34,1 proc.) [197] ir 

Rumunijoje (67 proc.) [19]. Mažiau DAV pneumokokų aptikta Olandijoje      

(1,9 proc.) [195], Estijoje (4 proc.) [14] ir Norvegijoje (4,5 proc.) [319]. Pradėjus 

skiepijimą KPV, aprašomas pneumokokų atsparumo mažėjimas penicilinams, 

makrolidams ir kitiems antibakteriniams preparatams [319, 320].  

Teorinis vakcinos efektyvumas 

Tyrimo metu apskaičiuotas šiuo metu rinkoje esančių KPV-10 ir        

KPV-13 teorinis efektyvumas, siekia atitinkamai 58,3 proc. ir 72,8 proc. 

Anksčiau plačiai naudotos KPV-7 teorinis efektyvumas būtų 58,0 proc., o    

PPV-23 teorinis efektyvumas siektų 63,5 proc. Ankstesnių tyrimų metu Vilniuje 

apskačiuotas mažesnis visų vakcinų teorinis efektyvumas (KPV-7 – 46,1 proc., 

KPV-10 – 47,1 proc., KPV-13 – 63,2 proc., PPV-23 – 56,8 proc.), o Kaune, 

atvirkščiai, – didesnis (KPV-7 – 59,3 proc., KPV-10 – 64,1 proc., KPV-13 – 

74,1 proc., PPV-23 – 71,6 proc.) [28].  
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Palyginti su kitomis Europos šalimis, mūsų apskaičiuotas teorinis KPV 

efektyvumas yra vienas iš didesnių. Iki KPV įtraukimo į NIP KPV-7 teorinis 

efektyvumas svyravo nuo 33 proc. Danijoje [147] iki 76,5 proc. Prancūzijoje 

[15]. Mažiausias KPV-10 efektyvumas publikuotas Turkijoje – 17,3 proc. [145], 

o didžiausias Lenkijoje – 73,7 proc. [11]. Mažiausias KPV-13 teorinis 

efektyvumas (57 proc.) publikuotas Danijoje [147], o didžiausias (80,1 proc.) – 

Lenkijoje [11]. PPV–23 teorinis efektyvumas svyravo nuo 54 proc. Ganoje 

[152] iki 92,3 proc. Burkina Fase [153] ar 92,4 proc. Lenkijoje [11]. 

Daugiau nei du trečdaliai (67,9 proc. ir 82,4 proc.) antibakteriniams 

preparatams nejautrių S.pneumoniae serotipų buvo atitinkamai KPV-10 ir    

KPV-13 sudėtyje. Apskaičiuotas teorinis KPV efektyvumas didesnis 

antibakteriniams preparatams nejautrių pneumokokų, palyginti su bendru 

teoriniu efektyvumu. Pradėjus visuotinį skiepijimą KPV, kitose šalyse sumažėjo 

antibakteriniams preparatams atsparių pneumokokų, tačiau kartais aptinkama 

kitų, labiau virulentiškų ir invazinių S.pneumoniae serotipų [16].  

Apibendrinimas 

S.pneumoniae kolonizacijos dažnis, serotipų pasiskirstymas ir jautrumas 

antibakteriniams preparatams įvairiuose geografiniuose regionuose yra 

skirtingas. Skirtumų pastebima ir tuose pačiuose regionuose atsižvelgiant į 

tiriamąjį laikotarpį, tyrimo metodiką, tiriamųjų charakteristiką, skiepijimo 

taktiką ar antibakterinių preparatų vartojimo politiką.  

Gauti tyrimo rezultatai palyginti su kitų šalių tyrimais, atliktais prieš 

visuotinio skiepijimo programos pradžią. Pasirinkto lyginimo pagrindinis 

trūkumas – laiko skirtumas, nes dauguma tokių tyrimų kitose šalyse atlikta daug 

anksčiau nei Lietuvoje. Pradėjus visuotinį skiepijimą KPV, daugelyje šalių 

aprašyta didžiulių pokyčių. Kadangi neįmanoma suderinti šių (laiko ir 

skiepijimo pradžios) kriterijų, duomenys palyginti su tais tyrimais, kurie yra 

panašesni į mūsų tyrimą, t. y. tirti ikimokyklinio amžiaus vaikai prieš KPV 

įtraukimą į NIP.  
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Gauti rezultatai papildė Rytų Europos duomenis apie S.pneumoniae 

nešiojimą ir serotipų pasiskirstymą bei atsparumą antibakteriniams preparatams. 

Didelės imties ir skirtingus šalies regionus apėmęs tyrimas galės tapti tvirtu 

pagrindu tolesniems tyrimams, vertintantiems vakcinacijos įtaką S.pneumoniae 

kolonizacijai, serotipų pasiskirstymui ir atsparumui antibakteriniams 

preparatams mūsų šalyje. 
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6. IŠVADOS 

1. S.pneumoniae kolonizacija buvo dažna (40,8 proc.) ikimokyklinio 

amžiaus vaikų, sergančių ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis, 

nosiaryklėje. 

2. Lietuvoje ikimokyklinio amžiaus vaikų nosiaryklėje vyravo tie patys 

S.pneumoniae serotipai (6A, 6B, 14, 15, 19F ir 23F), kurie dominavo 

kitose Europos šalyse iki pneumokokinių vakcinų įtraukimo į nacionalinę 

imunizacijos programą. 

3. S.pneumoniae kolonizacija turėjo neigiamą įtaką ūminių kvėpavimo takų 

infekcijų eigai: 

- ilgesnė ligos trukmė, 

- ilgesnis kolektyvo nelankymo laikas, 

- dažnesnis ūminis vidurinės ausies uždegimas, bronchitas ir 

plaučių uždegimas, 

- dažnesnis gydymas antibakteriniais preparatais. 

4. Dauguma S.pneumoniae buvo jautrūs dažnai vartojamiems 

antibakteriniams preparatams (penicilinui, makrolidams).  

5. Šiuo metu rinkoje esančios konjuguotosios pneumokokinės vakcinos 

galėtų būti veiksmingos, skiepijant Lietuvos vaikus. 
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7. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

S.pneumoniae dažnai randama ikimokyklinio amžiaus vaikų, sergančių 

ŪKTI, nosiaryklėje. Gydytojams, įtarus bakterinę viršutiniųar apatinių 

kvėpavimo takų infekciją, svarbu nepamiršti pagalvoti ir apie galimą 

pneumokokinę infekciją.  

Empiriniam pneumokokinės infekcijos gydymui pirmojo pasirinkimo 

antibakteriniai preparatai turėtų būti penicilinų grupės antibakteriniai preparatai, 

tik esant alergijai penicilinui – makrolidų grupės antibakteriniai preparatai. 

Pneumokokų atsparumas didėja, todėl labai svarbu vengti nereikalingo 

antibakterinių preparatų vartojimo. 

Svarbu informuoti gydytojus ir tėvus apie dažną S.pneumoniae nešiojimą 

nosiaryklėje, vyraujančius serotipus ir teorinį vakcinų efektyvumą Lietuvoje, 

todėl motyvuoti skiepyti vaikus konjuguotąja pneumokokine vakcina. Šiuo metu 

tai yra veiksmingiausia profilaktikos priemonė.  

Būtų vertinga sukurti ir nuolat atnaujinti Lietuvos ir Europos duomenų 

bazę ne tik apie invazines S.pneumoniae ligas, kurios yra tik ledkalnio viršūnė, 

bet ir pateikti duomenų apie kitas pneumokokų sukeltas ligas ir kolonizaciją, 

nešiojamų S.pneumoniae serotipų pasiskirstymą ir atsparumą antibakteriniams 

preparatams. Tada būtų galima efektyviau stebėti kitimų dainamiką bei gerinti 

vakcinacijos ir antibakterinių preparatų vartojimo politiką.  
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