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В сучасному світі важко переоцінити значення пнев-
мококу, як одного з основних збудників інфекційних 
захворювань людини. Згідно підрахунків експертів ВООЗ 
за кількістю летальних випадків цей мікроорганізм є ліде-
ром серед усіх збудників інфекційних хвороб, які можна 
попередити імунізацією. Із пневмококовими інфекціями 
(ПІ) пов’язано приблизно 9 % дитячої смертності в світі, а 
загальна летальність від всіх форм інфекцій, який викли-
кає цей збудник, складає не менше 1,125 млн. випадків на 
рік [ 1,  2]. Щорічно на земній кулі реєструють близько 20 
млн. випадків пневмоній, викликаних пневмококом, при-
чому близько 1 млн. із них закінчуються смертю хворих. У 
США частота інвазивних ПІ у 2009 році складала 12,9 на 
100  000 населення, а смертність — 1,2 на 100  000 насе-
лення, причому найвищим показник захворюваності був 
у дітей віком до 5 років та дорослих віком 65 років і стар-
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ше (відповідно, 18 і 37 на 100 000 населення)  [3]. Згідно 
останніх оцінок у США серед дорослих щорічно реєстру-
ють 30 000 випадків інвазивних ПІ, 500 000 випадків пнев-
мококової негоспітальної пневмонії та 25 000 летальних 
випадків, пов’язаних із П І [4]. Середній рівень летальності 
у госпіталізованих дорослих хворих із пневмонією скла-
дає 14 %, проте у різних дослідженнях він коливається від 
2 % до 30  % [5]. Так у США летальність від пневмококової 
пневмонії складає 5–7 %, причому серед пацієнтів стар-
шої вікової групи показник більше ніж у 4 рази переви-
щував середній популяційний. З епідеміологічної токи 
зору найбільше значення серед усіх ПІ дорослих має 
пневмонія, яка не супроводжується бактеріємією. На її 
долю припадає близько 30 % всіх випадків госпіталізацій 
з приводу негоспітальної пневмо нії [6]. У 25–30 % всіх 
хворих із пневмококовою пневмонією розвивається бак-
теріємія, що призводить до виникнення таких усклад-
нень як абсцес легені, емпієма плеври, перикардит та 
 інші [7].
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Пневмококковые инфекции (ПИ) являются важной меди-
ко-социальной проблемой в связи с высокими показателями 
заболеваемости и смертности, а также экономическим ущер-
бом, исчисляемым колоссальными сумами. Среди всех форм 
ПИ одной из наиболее распространенных является внеболь-
ничная пневмония. Основным инструментом профилактики 
ПИ является иммунизация. С учетом особенностей иммунного 
ответа из двух типов пневмококковых вакцин все шире в 
настоящее время используются конъюгированные вакцины. 
Результаты клинических исследований и опыт применения 
13-валентной конъюгированной пневмококковой вакцины 
доказали ее высокую эффективность и хороший профиль 
безопасности при использовании как у детей так и у взрослых. 
Среди преимуществ этой вакцины – наличие в составе антиге-
нов основных серотипов возбудителя, высокая иммуноген-
ность, формирование иммунологической памяти, возмож-
ность сочетанного назначения с другими вакцинами, хорошая 
переносимость и удобство использования.
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Abstract

Pneumococcal diseases (PD) are the challenging medical and 
social problem due to its high incidence and mortality, resulting in 
severe economic burden. One of the most prevalent forms of PD is 
community-acquired pneumonia. Major tool in preventing PD is a 
pneumococcal vaccination. Considering the mechanisms of 
immune response, one of two types of vaccines, namely conju-
gated one, is used widely nowadays. The data from clinical trials 
and practical experience confirmed the high efficacy and good 
safety of 13-valent conjugated pneumococcal vaccine. Among 
advantages of this vaccine there are the presence of main pneu-
mococcal serotypes antigens, induction of immune memory, pos-
sible concomitant administration with other vaccines, good toler-
ability and convenience of use. 
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