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Інфекції, викликані Streptococcus pneumoniae,
залишаються однією із основних причин захворю�
ваності і смертності серед дітей та дорослих. Осо�
бливої гостроти ця проблема набула в країнах, що
розвиваються [35, 28] За підрахунками експертів
ВООЗ, щорічно пневмококовою інфекцією хворі�
ють 10,6 млн дітей віком до 5 років [20]. Кожен рік
від цієї інфекції в світі помирає 1,6 млн людей, се�
ред яких близько 700 тис.–1 млн — це діти молод�
шої вікової групи [49]. Щорічно реєструють
близько 20 млн випадків пневмококової пневмо�
нії, причому 1050000 із них закінчуються леталь�
но. На долю пневмококів припадає приблизно 9%
дитячої смертності в світі.

З 1881 р., коли Пастер і Штернберг незалежно
один від іншого відкрили S. pneumoniae, цей мік�
роорганізм набув величезного значення для меди�
цини. Без перебільшення данний збудник посів
перше місце у мікробному світі внаслідок кількос�
ті і тяжкості спричинених захворювань. Певне
полегшення, яке відчуло людство із появою анти�
біотиків у 40�х роках минулого сторіччя, насправді

було тимчасовим, оскільки генетична пластич�
ність мікроорганізму забезпечила його механізма�
ми стійкості щодо багатьох антимікробних препа�
ратів. З часу, коли почали вести статистику при�
чин смертності, пневмокок став причиною заги�
белі більшої кількості людей аніж рак і серце�
во�судинні захворювання разом узяті [40].

Єдиним природним резервуаром пневмококів
є носоглотка людини. Передача збудника від лю�
дини до людини здійснюється повітряно�крапель�
ним шляхом із частками секрету. Теоретично,
кожна дитина протягом перших років життя стає
носієм одного або декількох серотипів пневмоко�
ка. За даними наукових досліджень, від 20 до 50%
дітей Західної Європи та 90% дітей в Африці коло�
нізовані пневмококом [25, 44]. На частоту носій�
ства вливають різні фактори. Так найбільша ча�
стота носійства є у дітей віком до 7 років, найниж�
чою — у людей віком старше 16 років. Іншим фак�
тором ризику колонізації є низький соціально�
економічний рівень розвитку суспільства. Перебу�
вання дітей в організованих колективах, наявність
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Резюме. В статті розглянуті питання епідеміології пневмококової інфекції. Проаналізовані результати
досліджень, проведених в Україні та за кордоном. Автором дана стисла характеристика проблеми
антибіотикорезистентності Streptococcus pneumoniae в світі та представлені результати пілотної фази
дослідження ПАРУ’с. Одним з важливих методів контролю за захворюваністю на пневмококову
інфекцію є масова імунізація населення. Автором описані властивості сучасних пневмококових вакцин
й наведені показання до їх застосування. 
Ключові слова: пневмококова інфекція, антибіотикорезистентність, пневмококова вакцина.
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Резюме. В статье рассмотрены вопросы эпидемио�
логии пневмококковой инфекции. Проанализи�
рованы данные исследований, проведенных в Ук�
раине и за рубежом. Автором кратко охарактери�
зована проблема антибиотикорезистентности
Streptococcus pneumoniae в мире и представлены ре�
зультаты пилотной фазы исследования ПАРУ’с.
Одним из важных методов контроля заболеваемос�
ти пневмококковой инфекцией является массовая
иммунизация населения. Автором описаны свой�
ства существующих пневмококковых вакцин и
приведены показания к их назначению. 
Ключевые слова: пневмококковая инфекция,
антибиотикорезистентность, пневмококковая
вакцина.

PNEUMOCOCCAL INFECTION: 
STATE OF ART IN UKRAINE

Ya. A. Dziublyk
Resume. An epidemiology of pneumococcal infection
was reviewed in the article. Data from the studies, con�
ducted in Ukraine and abroad, were analyzed. Author
briefly characterized the problem of worldwide anti�
biotic resistance of Streptococcus pneumoniae and pre�
sented the results of a pilot phase of PARU’s study.
One of the most important instruments in controlling
of pneumococcal infection morbidity is wide immu�
nization of population. Author described the features
of available pneumococcal vaccines and summarized
indication for their use.
Key words: pneumococcal infection, antibiotic 
resistance, pneumococcal vaccine.
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