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2006–2011 metais paplitusių Streptococcus 
pneumoniae serotipų, kurie sukėlė invazines 

infekcijas vaikams iki 5 metų, analizė
ANALYSIS OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SEROTYPES THAT CAUSED 
INVASIVE INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 5 YEAR OLD IN 2006-2011
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Santrauka
Streptococcus pneumoniae sukeliami susirgimai yra vakcinomis val-

domos užkrečiamosios ligos. Visi pneumokokų serotipai gali sukelti sunkias 
infekcijas žmonėms, tačiau tik nedaugelis jų sukelia invazines ligas. Taigi 
tikslinga žinoti dažniausiai pasitaikančius Streptococcus pneumoniae se-
rotipus šalyje, kurie sukelia invazines infekcijas vaikams iki 5 metų. 

Ištyrę 45 invazines Streptococcus pneumoniae padermes, gautas iš 
mikrobiologinius tyrimus atliekančių Lietuvos laboratorijų, 2006–2011 me-
tais nustatėme, kad dažniausiai pasitaikantys serotipai buvo 23F, 14, 6B, 1, 
18C. Visi dažniausiai nustatyti invazinių Streptococcus pneumoniae sero-
tipai įeina į 10-valentę ir 13-valentę pneumokokų konjuguotas vakcinas.
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Įvadas

Streptococcus pneumoniae – plačiai visuome-
nėje paplitusi streptokokų (Streptococcus) genties 
bakterijų rūšis. Ši bakterija dažnai sukelia sunkias 
invazines ligas, tokias kaip meningitas, sepsis, plau-
čių uždegimas. Taip pat sukelia viršutinių kvėpavi-
mų takų infekcijas: vidurinės ausies ir prienosinių 
ančių uždegimą [1, 2]. Pneumokokinė infekcija yra 
viena pagrindinių sergamumo ir mirtingumo prie-
žasčių pasaulyje, ypač tarp vaikų, jaunesnių nei 5 
metai [2], vyresnio amžiaus žmonių, taip pat asme-
nų, turinčių imuninės sistemos nepakankamumą. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomeni-
mis, kasmet nuo pneumokokinės infekcijos miršta 
1,6 mln. žmonių, iš kurių 0,7–1 mln. sudaro jaunesni 
nei 5 metai vaikai [3]. Streptococcus pneumoniae su-
keliamos infekcinės ligos yra vakcinomis valdomos 
užkrečiamosios ligos, todėl nuolatinis pneumokokų 
stebėjimas, vakcinų kūrimas ir žmonių vakcinacija 
leidžia sumažinti šių infekcijų paplitimą. 

99 proc. invazinių pneumokokinių ligų (IPL) su-
kelia Streptococcus pneumoniae padermės, turinčios 
polisacharidinę kapsulę. Retais atvejais pasitaiko 
Streptococcus pneumoniae padermių, kurios neturi 
polisacharidinės kapsulės, tačiau gali sukelti IPL. Po-
lisacharidinė kapsulė yra pagrindinis Streptococcus 
pneumoniae virulentiškumo veiksnys ir pagrindinis 
antigenas, pagal kurį nustatomi Streptococcus pneu-
moniae padermių serotipai [4]. Šiuo metu žinomi 92 
skirtingomis imunologinėmis ir epidemiologinėmis 
savybėmis pasižymintys pneumokokų serotipai [5]. 
Vieni serotipai dažniau sutinkami sveikų žmonių, 
nešiojančių pneumokokus, nosiaryklėje, kiti sukelia 
neinvazines ligas, treti labiau linkę sukelti invazines 
ligas. Invazinių Streptococcus pneumoniae serotipų 
paplitimas skirtingo amžiaus asmenims skirtingose 
populiacijoje yra nevienodas. Mokslinių tyrimų duo-
menimis nustatyta, kad 13 skirtingų Streptococcus 
pneumoniae serotipų sukelia daugiau kaip 75 proc. 
vaikų IPL. Dažniausi Streptococcus pneumoniae pa-
dermių serotipai, kurie sukelia IPL mažiems vaikams, 
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įvardijami kaip serogrupės, t. y. 6, 18, 19 ir 14, 23F 
serotipai [6]. 

Vakcinos laikomos vienu didžiausių žmonijos 
laimėjimų. Tai būtina sveikatos priežiūros sudeda-
moji dalis, padedanti apsaugoti įvairaus amžiaus 
asmenis nuo infekcinių ligų, jų komplikacijų ir 
mirčių. Skiepijimas nuo užkrečiamųjų ligų – tai ne 
tik priemonė apsaugoti asmenį nuo užkrečiamo-
sios ligos, bet ir svarbus kiekvienos šalies ekono-
minio, socialinio vystymosi veiksnys. 

Pneumokokinės vakcinos yra kelių rūšių ir skie-
pijimas jomis priklauso nuo asmens amžiaus bei 
šalyje cirkuliuojančių S. pneumoniae serotipų [7, 
8, 9, 10]. Mažų vaikų vakcinacijai nuo pneumo-
kokinės infekcijos naudojamos  konjuguotos vak-
cinos:  10-valentė ir 13-valentė, kuriomis galima 
skiepyti kūdikius ir vaikus nuo 6 savaičių iki 5 
metų amžiaus.

Šalyse, kuriose įvesta visuotinė vakcinacija ir 
atliekama nuolatinė pneumokokų kontrolė, stebi-
mas reikšmingas invazinių pneumokokinių ligų 
skaičiaus sumažėjimas [2]. Kadangi vakcinos yra 
riboto valentingumo, tikslinga žinoti šalyje cirku-
liuojančius pneumokokų serotipus. 

Darbo tikslas. Nustatyti Streptococcus pneu-
moniae serotipus, kurie 2006–2011 metais sukėlė 
invazines infekcijas vaikams iki 5 metų.

Tyrimų medžiaga ir metodai. Tyrimai at-
likti Nacionalinėje visuomenės sveikatos prie-
žiūros laboratorijoje (NVSPL). Tyrimams buvo 
naudojamos 2006–2011 metais iš klinikinės 
medžiagos (kraujo arba smegenų skysčio) iš-
skirtos Streptococcus pneumoniae padermės. Iš 
viso tirta 45 Streptococcus pneumoniae pader-
mės (vaikų amžius – nuo gimimo iki 5 metų). 
Nuo 2006-ųjų birželio iki 2009 metų birželio 
kultūros tyrimams buvo paimtos iš Europos at-
sparumo antimikrobiniams vaistams priežiūros 
tinklo (EARS-Net) NVSPL kultūrų banko. Šiuo 
laikotarpiu iš viso gauta 16 Streptococcus pneu-
moniae padermių iš 5 mikrobiologinius tyrimus 
atliekančių laboratorijų, esančių Vilniaus, Kau-
no, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestuose. Nuo 
2009 metų birželio kultūros buvo gautos vyk-
dant EARS-Net ir 2009 metų gegužės 21 dienos 
ministro įsakymo Nr. V-385 Dėl patogeninių 

bakterijų, nustatytų asmens ir visuomenės svei-
katos priežiūros įstaigų laboratorijose, identifi-
kavimo ir tipavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
reikalavimus [11]. Šiuo laikotarpiu iš viso gau-
tos 29 padermės iš 6 mikrobiologinius tyrimus 
atliekančių laboratorijų, esančių Vilniaus, Kau-
no, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestuose.

Streptococcus pneumoniae padermių identifika-
vimas buvo atliekamas jautrumo optochinui diskų 
difuzijos metodu, tirpumo tulžyje testu, dauginės 
polimerazės grandininės reakcijos metodu (1 pav.).

Streptococcus pneumoniae padermių seroti-
pavimas buvo atliekamas latekso agliutinacijos, 
kvelungo reakcijos ir dauginės polimerazės gran-
dininės reakcijos metodais (1 pav.). 

Tyrimų rezultatai

Nustatėme invazinių Streptococcus pneumo-
niae padermių serotipų pasiskirstymą pagal vaikų, 
kuriems buvo išskirtos invazinės Streptococcus 
pneumoniae padermės, amžių. Ligoniai buvo 
suskirstyti į 2 amžiaus grupes: nuo gimimo iki 2 
metų ir nuo gimimo iki 5 metų.

2006–2011 metais į NVSPL buvo atsiųstos 45 
Streptococcus pneumoniae padermės, sukėlusios in-
vazines infekcijas vaikams nuo gimimo iki 5 metų, 
iš kurių 30 išskirta vaikams iki 2 metų.

 Vaikų grupėje nuo gimimo iki 2 metų ištyrę 
30 invazinių Streptococcus pneumoniae padermių 

Streptococcus pneumoniae identifikavimas

Streptococcus pneumoniae serotipavimas

Kvelungo reakcija

dPGR Kvelungo 
reakcija

Jautrumo optochinui diskų 
difuzijos metodas

Latekso agliutinacijos 
metodas

Tirpumo tulžyje 
testas

dPGR

1 pav. Bakteriologinių tyrimų metodų algoritmas
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nustatėme: 6B serotipo 5 
(16,7 proc.) padermes, 23F 
serotipo 5 (16,7 proc.) pa-
dermes, 14 serotipo 4 (13,3 
proc.) padermes, 18C sero-
tipo 3 (10 proc.) padermes, 
19A serotipo 3 (10 proc.) 
padermes ir kt. (2 pav.).

Vaikų grupėje nuo gimimo 
iki 5 metų ištyrę 45 invazines 
Streptococcus pneumoniae 
padermes nustatėme 23F 
serotipo 8 (17,8 proc.) pa-
dermes, 14 serotipo 6 (13,3 
proc.) padermes, 6B serotipo 
5 (11,1 proc.) padermes, 1 se-
rotipo 4 (8,9 proc.) padermę, 
18C serotipo 4 (8,9 proc.) pa-
dermes ir kt. (3 pav.).

Tyrimų rezultatų aptarimas

Lietuvoje invazinių Strep-
tococcus pneumoniae pader-
mių serotipai nustatyti pirmą 
kartą. Iš viso nustatyta 14 
skirtingų serotipų. 

Ligonių grupėje nuo gi-
mimo iki 5 metų dažniausiai 
pasitaikantys invaziniai Streptococcus pneumo-
niae padermių serotipai buvo 23F, 14, 6B, 1, 
18C. Mokslinių tyrimų duomenimis, invazinių 
Streptococcus pneumoniae padermių serotipai 
yra specifiniai atskirai populiacijai [7, 12, 13, 
14]. Pavyzdžiui, Lenkijoje dažniausiai pasi-
taikantys invazinių Streptococcus pneumoniae 
serotipai jaunesniems nei 5 metų vaikams buvo 
14, 6B ir 19F [1]. Čekijos Respublikoje daž-
niausiai pasitaikantys invazinių Streptococcus 
pneumoniae serotipai jaunesniems nei 6 metų 
vaikams – 6B, 14, 23F, 19F, 9V, 18C, 1, 6A 
[12]. 2010 metais H. L. Johnson su kolegomis 
atlikus išsamią literatūros apžvalgą ir apiben-
drinus vaikų, jaunesnių nei 5 metų, dažniausiai 
paplitusius invazinių Streptococcus  pneumo-
niae padermių serotipus, nustatyta, kad daž-

niausiai vaikų IPL sukėlė 7 serotipai, t. y. 1, 5, 
6A, 6B, 14, 19F, 23F [15]. Vilniuje atlikto tyri-
mo, kuriame buvo tiriamas streptokokų papliti-
mas 2–7 metų vaikų nosiaryklėje, duomenimis, 
dažniausiai vyraujantys invaziniai pneumoko-
kų serotipai buvo 23F, 19A, 19F [16].

Iš visų nustatytų invazinių pneumokokų se-
rotipų 73 proc.  sudarė pneumokokų serotipai, 
kurie įeina į  10-valentę pneumokokų konjuguotą 
vakciną ir  91 proc. sudarė serotipai, kurie įeina 
į 13-valentę pneumokokų konjuguotą vakciną. 
Šioje amžiaus grupėje taip pat buvo nustatyti se-
rotipai, kurie neįeina į konjuguotas pneumokoki-
nes vakcinas: 8, 18A, 22F.  

Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO) iš-
skiria vaikus iki 2 metų amžiaus, kaip turin-
čius didžiausią riziką susirgti pneumokokine 

3 pav. Invazinių Streptococcus pneumoniae serotipų dažnis vaikų grupėje 
nuo gimimo iki 5 metų 

2 pav. Invazinių Streptococcus pneumoniae serotipų dažnis vaikų grupėje 
nuo gimimo iki 2 metų
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infekcija, todėl ir mes savo tyrime išskyrėme 
šią amžiaus grupę. Nustatėme, jog nuo gimimo 
iki 2 metų amžiaus ligonių grupėje dažniausiai 
pasitaikantys invaziniai S. pneumoniae pader-
mių serotipai buvo 6B, 23F, 14, 18C, 19A. Iš 
visų nustatytų invazinių pneumokokų serotipų  
70 proc. sudarė pneumokokų serotipai, kurie 
įeina į 10-valentę pneumokokų konjuguotą 
vakciną ir 90 proc.sudarė serotipai, kurie įeina 
į 13-valentę pneumokokų konjuguotą vakciną. 
Šioje amžiaus grupėje buvo nustatyti seroti-
pai, kurie neįeina į konjuguotas pneumokoki-
nes vakcinas: 8, 18A.

Apibendrinimas

Įvertinus Streptococcus pneumoniae seroti-
pus, kurie sukėlė invazines infekcijas vaikams 
iki 5 metų, nustatyta, kad 2006–2011 metais 

dažniausiai buvo paplitusios 23F, 14, 6B, 1, 18C 
serotipų invazinės Streptococcus pneumoniae 
padermės. Visi dažniausiai nustatyti invaziniai 
Streptococcus pneumoniae padermių serotipai 
įeina į 10-valentę ir 13-valentę pneumokokų 
konjuguotas vakcinas. n

Keywords: Streptococcus pneumoniae, invasive infection, serotype.

Summary
Streptococcus pneumoniae infections are vaccine – preventable 

diseases. Although all serotypes may cause serious disease in human, 
a relatively limited number of serotypes cause the majority of invasive 
pneumococcal disease. Therefore, it is appropriate to know the most 
common Streptococcus pneumoniae serotypes causing invasive infec-
tions in children under 5 years of age in the country.

 After investigation of 45 Streptococcus pneumoniae strains, 
collected from the microbiology laboratories in Lithuania in 2006 – 
2011year, we found that the most common serotypes were 23F, 14, 
6B, 1, 18C. All, the most common invasive Streptococcus pneumoniae 
serotypes included in the 10-valent and 13-valent pneumococcal con-
jugate vaccines.
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