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Santrauka
Rotavirusinė infekcija (RVI) yra viena dažniausių vaikų viduriavimo priežasčių visame pasaulyje. Kasmet registruojami
tūkstančiai mirčių dėl RVI, daugiausia jų – besivystančiose šalyse. Industrinėse valstybėse mirtys gana retos, tačiau dėl
šios infekcijos patiriami didžiuliai ekonominiai nuostoliai. RVI neigiamai paveikia ne tik sergančiojo sveikatą, bet ir visos
šeimos gyvenimo kokybę. Higienos gerinimas ir dezinfekcijos priemonių diegimas vaikų kolektyvuose sumažino RVI paplitimą, tačiau šios priemonės negali visiškai užkirsti kelio infekcijai plisti. Skiepijimas rotaviruso vakcina yra kokybiškai
naujas RVI plitimo kontrolės etapas.
Straipsnio tikslas – remiantis naujausiais mokslinės literatūros duomenimis apžvelgti RVI epidemiologinius ypatumus,
nespecifinės ir specifinės profilaktikos priemones, pateikti duomenis apie infekcijos daromą žalą asmens bei visuomenės
sveikatai.
Apibendrinimas. RVI yra aktuali visuomenės sveikatos problema dėl didelio mažamečių vaikų sergamumo. RVI žaloja
ne tik sergančiojo sveikatą, bet pažeidžia visos šeimos gyvenimo kokybę, sukelia didelius ekonominius nuostolius visai
valstybei.
Nespecifinės RVI profilaktikos priemonės yra labai svarbios, tačiau nepakankamai veiksmingos. Vienintelė patikima RVI
profilaktikos priemonė – vakcinos. Būtina siekti, kad rotavirusų vakcinos būtų kuo greičiau įtrauktos į Nacionalinės imunoprofilaktikos programą, kad Lietuvos vaikai būtų apsaugoti nuo RVI.
Reikšminiai žodžiai: rotavirusinė infekcija, epidemiologija, profilaktika.

ĮVADAS

Virusinės kilmės vaikų viduriavimai yra viena dažniausių visuomenės sveikatos problemų. Nuo 1973 m.,
kai buvo atrastas rotavirusas, iki šių dienų pripažįstama, jog šis sukėlėjas yra pats dažniausias patogenas,
visame pasaulyje sukeliantis sunkų ūminį kūdikių ir
mažų vaikų viduriavimą [1]. Rotavirusinės infekcijos
(RVI) problema yra labai aktuali, nes ir šiais laikais
nuo RVI miršta vaikai. Industrinėse pasaulio valstybėse mirtys dėl RVI yra retos, tačiau ir šiose šalyse problema išlieka aktuali dėl didelių ekonominių
nuostolių bei daromos žalos visuomenės sveikatai ir
gyvenimo kokybei.
Įvertinus tai, kad RVI lemia didelį sergamumą ir
mirtingumą (ypač besivystančiose pasaulio šalyse),
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Adresas susirašinėti: Inga Ivaškevičienė,
Vilniaus universiteto
Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika,
Santariškių g. 7, 08406 Vilnius.
El. p. inga.ivaskeviciene@mf.vu.lt

10

2012/3(58)

sukurti rotaviruso vakciną, kad būtų gelbstimos vaikų gyvybės [2]. Pirmieji bandymai sukurti veiksmingą rotaviruso vakciną prasidėjo nuo ankstyvų 1980 m.
[3]. Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, yra
užregistruotos dvi rotaviruso vakcinos, veiksmingai
apsaugančios nuo RVI.
Straipsnio tikslas – remiantis naujausiais mokslinės literatūros duomenimis apžvelgti RVI epidemiologinius ypatumus, nespecifinės bei specifinės profilaktikos priemones, pateikti duomenis apie infekcijos
daromą žalą asmens bei visuomenės sveikatai.
Nuo seno viduriavimai buvo viena dažniausių vaikų patologijų, tačiau iki atrandant rotavirusus, vaikų viduriavimo priežastį pavykdavo nustatyti tik
10–30 proc. atvejų [4].
Manoma, kad tokį mažą viduriavimų etiologijos
patvirtinimo dažnį lėmė tiek ribotos bakteriologinių
tyrimų galimybės, tiek ir tai, kad dalis šių susirgimų
buvo ne bakterinės kilmės. Vilniaus krašte nuo seno
buvo žinomi vaikų viduriavimai, vadinti „cholerinka“,
kurių klinikiniai aprašymai rodo, kad jie yra labai panašūs į virusinės kilmės viduriavimą. Daugiau kaip
prieš 60 metų mokslinėje literatūroje pasirodė pirmosios publikacijos apie galimą virusinio viduriavimo
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etiologiją. Virusai buvo išskiriami iš įvairių viduriuojančių gyvūnų (pelių, beždžionių, veršelių) išmatų [5].
Rotavirusas buvo atrastas 1973 m., kai R. Bishop
elektroniniu mikroskopu tyrinėdama viduriuojančių vaikų dvylikapirštės žarnos epitelį aptiko virusą,
kuris vėliau dėl savo į rato stebulę panašios išvaizdos
buvo pavadintas rotavirusu [6]. Šis atradimas paskatino naują virusinės kilmės viduriavimų etiologijos tyrimų bangą, sudarė prielaidas kurti specifinės profilaktikos priemones.

ETIOPATOGENEZĖ

Rotavirusai priklauso Reoviridae virusų šeimai. Viruso kapsulė yra trisluoksnė, jo genomas sudarytas
iš 11 dvigubos RNR segmentų (1 pav.). Vidinėje viruso kapsulėje yra VP2 baltymas, vidurinėje – VP6, jis
nulemia rotaviruso grupę (nuo A iki G). Žmonių susirgimus gali sukelti A, B ir C grupės rotavirusai, tačiau dažniausiai – A grupės. A grupės rotavirusai yra
skirstomi į genotipus, kuriuos nulemia antigenai, išsidėstę išorinėje viruso kapsulėje: VP7 glikoproteinas
(G tipo antigenas) ir VP4 baltymas (P tipo antigenas).
Šiuo metu yra žinoma keliolika skirtingų G ir P antigenų, kurie teoriškai galėtų sudaryti iki 2 × 1011 įvairių G ir P kombinacijų, tačiau gamtoje cirkuliuojančių
rotavirusų randama kur kas mažiau [7–10].
Per burną patekęs rotavirusas pažeidžia plonąjį žarnyną ir sukelia sekrecinio bei osmosinio tipo
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viduriavimą [11, 12]. Buvo ilgai manoma, kad RVI yra
tik plonojo žarnyno liga, nors tai, kad rotavirusas gali
pažeisti ne tik plonąją žarną, buvo žinoma jau daugiau nei prieš 45 metus, kai atliekant bandymus su
pelėmis virusas, kuris vėliau buvo patvirtintas esąs
rotavirusas, buvo aptiktas įvairiuose organuose [13,
14]. Šie tyrimai buvo primiršti, kol neatsirado nauji
modernūs metodai, leidę iš naujo pažvelgti į sisteminę RVI. Šiandien yra aišku, jog visi infekuoti asmenys,
nors ir labai trumpai, tačiau pereina viremijos stadiją
ir virusas gali būti aptinkamas audiniuose net ir tų
asmenų, kurių imuninė sistema normali [53, 56, 58].
Klinikinės viremijos pasekmės iki šiol lieka neaiškios.
Nors pasaulyje vis atsiranda naujų klinikinių atvejų
aprašymų, kai esant sisteminei infekcijai ekstraintestinaliai aptinkamas rotavirusas, tačiau iki šiol nėra
įrodymų, kad būtent rotavirusas lemia sisteminę infekciją. Tai įrodyti labai sunku, nes galimos sisteminės RVI atvejai yra labai reti [11, 15–18].
RVI patvirtinti dažniausiai yra taikomi imunofermentiniai metodai, kuriais išmatose nustatomas
rotaviruso VP6 A grupei specifiškas antigenas. Alternatyvūs yra latekso agliutinacijos ar imunochromatografijos metodai. Serologinė diagnostika yra labai reta, klinikinėje praktikoje beveik neatliekama
[9]. Taikant polimerazės grandininės reakcijos (PGR)
metodą, rotavirusai dėl itin didelio šio metodo jautrumo aptinkami labai dažnai, tačiau tuomet iškyla

1 pav. Supaprastinta rotaviruso struktūra
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sunkumų diferencijuojant ūminę RVI nuo užsitęsusio viruso skyrimo su išmatomis [19].
Apsauginio imuniteto prieš RVI formavimasis
nėra visiškai aiškus, manoma, kad jį lemia serumo
antikūnų ir ląstelinio imuniteto sąveika [20]. Įrodyta,
kad sunkiausiai RVI sergama pirmą kartą, o vėlesni,
pakartotiniai, susirgimai būna lengvesni ar besimptomiai. Kelis kartus persirgus RVI, įgyjama heterotipinė apsauga nuo rotavirusų sukelto viduriavimo,
t. y. susiformuoja antikūnai, galintys apsaugoti nuo
daugelio rotavirusų genotipų [21]. Yra žinoma, jog
tiek besimptomė, tiek kliniškai išreikšta natūrali RVI
sukelia tokią pat imuninę apsaugą nuo būsimų RVI
[22]. Tų pačių tikslų pasiekiama ir įskiepijus rotaviruso vakciną.

EPIDEMIOLOGIJA

Rotavirusų paplitimas pasaulyje nėra tolygus: jis skirtingas įvairiose šalyse, dominuojantys rotavirusų genotipai kinta skirtingų sezonų metu. Šiuo metu Europoje dažniausiai ligas sukelia 5 rotavirusų genotipai:
G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] ir G9P[8], jie sudaro
90–95 proc. visų cirkuliuojančių rotavirusų, sukeliančių žmonių RVI [23–26]. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos valstybėse, dažniausiai aptinkami penki minėtieji rotavirusų genotipai [26–28].
Pietų Amerikoje, Azijoje ir Afrikoje dažniausi penki Europos rotavirusų genotipai sudaro tik
50–68 proc. rotavirusų genotipų, sukeliančių infekcijas žmonėms [8, 23]. Šiose pasaulio vietose neretai
aptinkama ne tik žmonėms būdingų rotavirusų, bet
ir persigrupavusių virusų, turinčių tiek žmogaus, tiek
įvairių gyvūnų segmentų (pvz.: kiaulių, arklių G5).

2 pav. RVI sezoniškumas Lietuvoje 2009–2011 m. (ULAC
duomenimis [45])
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Pietų Amerikoje, Azijoje ir Afrikoje dažnai aptinkami G1P[4], G5P[8], G2P[8] ar G1P[6] ir kiti rotavirusų
genotipai [29–33]. Europoje persigrupavę tarp žmogaus ir gyvūnų rotavirusų genotipai sudaro ne daugiau kaip 2 proc. visų rotavirusų genotipų, infekuojančių žmones [27].
Galimybė susiformuoti persigrupavusiems rotavirusams atsiranda tuomet, kai viena šeimininko ląstelė yra užkrečiama dviem skirtingais rotavirusais, tačiau šiuolaikinių Europos rotavirusų epidemiologinių
tyrimų duomenimis, persigrupavę rotavirusų genotipai susiformuoja labai retai [23, 34].
Mokslinėje literatūroje yra prieštaringų nuomonių, kad įvairių rotavirusų genotipų sukeliamų ligų
klinikinė simptomatika skiriasi, tačiau daugelis autorių sutinka, jog rotavirusų genotipas nedaro įtakos
klinikinei RVI eigai [26, 35–42]. Nors molekulinė rotavirusų epidemiologija ir neturi didelės praktinės
reikšmės diagnozuojant ligą ar ją gydant, cirkuliuojančių rotavirusų padermių tyrimai yra svarbūs analizuojant rotavirusų plitimo dėsningumus bei kuriant
vakcinas.
Oficialiai RVI Lietuvoje pradėta registruoti nuo
1994 m., tačiau šios infekcijos daroma žala Lietuvos
visuomenės sveikatai nėra gerai žinoma. Tai siejama
su tuo, jog Lietuvoje nėra patikimos RVI registracijos
ir kokybiškų epidemiologinių RVI tyrimų. Nors RVI
registracija Lietuvoje yra privaloma, tačiau daugelis
atvejų lieka nediagnozuoti dėl taikomų tyrimų limitų
pirminės grandies gydymo įstaigose bei mažo gydytojų suinteresuotumo atlikti laboratorinius RVI tyrimus, žinant, jog ligos gydymo taktika vis tiek išliks
tokia pati. Jei infekcija nėra diagnozuojama, ji nebus
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1 lentelė. Užregistruoti RVI atvejai Lietuvoje 2005–2011 metais, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis [45]
Metai
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Susirgimų skaičius
2782
3437
1850
4908
3032
2552
4720

Vyrai
1413
1793
958
2453
1569
1314
2436

ir užregistruota. Daugiausia pranešimų apie RVI yra
užregistruojama iš didžiųjų Lietuvos ligoninių, tačiau
šie duomenys neatskleidžia tikros epidemiologinės situacijos šalyje (1 lentelė). Remiantis Europos rotavirusų epidemiologinės priežiūros tinklo skaičiavimais,
Lietuvoje kasmet galėtų būti diagnozuojama apie
34 tūkst. RVI atvejų [43].
M. Soriano-Gabarró ir bendraautorių duomenimis, matematiniame modelyje analizuojant sergamumo, išgyvenamumo, mirtingumo nuo RVI ir
ekonominius rodiklius, Lietuvoje kasmet galėtų būti
registruojami maždaug 9 mirties atvejai dėl RVI [44].
Laimei, nuo RVI registravimo Lietuvoje pradžios iki
šiol yra užregistruotas tik vienas mirties dėl RVI atvejis. Tai gerai iliustruoja matematinio modeliavimo
trūkumus, juos lyginant su realaus gyvenimo situacijomis.
Ilgą laiką buvo manoma, kad Lietuvoje didžiausias sergamumas RVI yra gruodžio-balandžio mėnesiais, tačiau analizuojant Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro duomenis akivaizdu, kad nemažai RVI atvejų
užregistruojama net iki birželio mėnesio (2 pav.) [45,
46]. Susirgimai RVI registruojami ištisus metus, tačiau vasarą ir ankstyvą rudenį jų skaičius mažiausias.
Per paskutinį dešimtmetį sergamumas RVI Lietuvoje
svyravo nuo 29,2 iki 144,2 atvejų 100 000 gyventojų
[47].
RVI užkrato šaltinis yra sergantis žmogus, kuris
išskiria rotavirusus su išmatomis. Ligos metu žmogus su išmatomis į aplinką išskiria itin daug rotavirusų (108–1010 virusų/ml išmatų), o infekuojanti dozė
yra tik 10–80 rotavirusų. Po persirgtos RVI normalią
imuninę sistemą turintis žmogus rotavirusus su išmatomis gali skirti iki 2 sav., imunosupresiniai asmenys – mėnesį ir daugiau [48].
Rotavirusai gana atsparūs išorinėje aplinkoje: ant
sausų paviršių išlieka gyvybingi iki 10 dienų [9, 49].
Didelis rotavirusų atsparumas išorinėje aplinkoje ir
itin maža infekuojanti dozė sudaro palankias sąlygas
rotavirusams plisti visuomenėje.

Moterys
1369
1644
892
2455
1463
1238
2284

Mirtys
0
0
0
0
0
1
0

Hospitalizuotųjų skaičius
2687
3339
1789
4764
2954
2471
4610

Užsikrečiama fekaliniu – oraliniu būdu per nešvarias rankas ar įvairius sergančiojo ar besimptomio rotavirusų nešiotojo išmatomis užterštus daiktus. Rotavirusai lengvai išplinta ne tik vaikų kolektyvuose ar
ligoninėse, bet ir įvairiose viešose vietos, pvz.: sauskelnių keitimo kambariuose, prekybos centrų vaikų
žaidimų zonose ir pan. [5]. Nereti šeimyniniai RVI
protrūkiai.
RVI yra imlūs visi, bet dažniausiai serga kūdikiai
ir vaikai iki 5 metų amžiaus [50, 51]. Vyresni vaikai ir
suaugusieji RVI serga retai, dažniausiai jiems infekcija būna besimptomė. Analizuojant epidemiologinius RVI duomenis, yra stebimas nedidelis sergamumo padidėjimas 28–35 metų amžiaus suaugusiųjų bei
vyresnių asmenų (55–65 metų amžiaus) grupėse. Daroma prielaida, jog mažamečiai vaikai užkrečia savo
tėvus ar senelius, kurių imunitetas, apsaugantis nuo
RVI, yra nepakankamas.

RVI PAPLITIMAS IR NAŠTA VISUOMENEI

Nuo 1973 m., kai buvo atrastas rotavirusas, iki šių dienų pripažįstama, jog šis sukėlėjas yra pats dažniausias
patogenas, visame pasaulyje sukeliantis sunkų ūminį kūdikių ir mažių vaikų viduriavimą [1]. Beveik visi
vaikai iki penkerių metų amžiaus bent kartą perserga RVI [52]. Kasmet pasaulyje užregistruojama apie
527 tūkst. vaikų iki 5 metų mirčių, tai sudaro maždaug 1440 mirčių kasdieną. Didžiausias mirtingumas
dėl RVI yra registruojamas besivystančiose šalyse, industrinėse šalyse mirtys dėl RVI yra labai retos [53,
54]. Nors sergamumas RVI tiek besivystančiose, tiek
išsivysčiusiose šalyse yra labai panašus, toks didelis
mirtingumo rodiklių skirtumas siejamas su greitesne
kvalifikuota medicinine pagalba (ypač rehidracine terapija) industrinėse šalyse [53].
Nepaisant to, jog mirtys dėl RVI industrinėse šalyse yra retos, problema yra aktuali dėl didelio sergamumo RVI ir milžiniškų ekonominių nuostolių,
kuriuos lemia dažni sergančiųjų apsilankymai pas
gydytojus, hospitalizacijos bei tėvų nedarbingumas.
2012/3(58)
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Apskaičiuota, kad vien Europos Sąjungos valstybėse kasmet RVI suserga apie 3,6 mln. vaikų iki 5 metų
amžiaus, 87 tūkst. iš jų prireikia gydymo ligoninėje ir
beveik 700 tūkst. kreipiasi į gydytojus [44].
RVI žalą visuomenei dar labiau didina hospitalinė
RVI [49, 55, 56]. Apskaičiuota, jog Europoje kas ketvirtam vaikui iki 5 metų amžiaus, hospitalizuotam
dėl visuomenėje įgyto viduriavimo, tenka 1 hospitalinė RVI [57]. Didžiausia hospitalinės RVI rizika yra
siejama su gulėjimu ligoninėje ilgiau nei 5 dienas [56].
RVI, įgyta ligoninėje, yra diagnozuojama įvairaus
amžiaus vaikams, tačiau kūdikiams ji pasitaiko dažniau nei vaikams, vyresniems nei 12 mėn. amžiaus
[58]. Hospitalinė RVI pailgina vaikų gulėjimą ligoninėje nuo 5,2 iki 6,4 dienų [59]. Visi šie aspektai lemia
dar didesnius ekonominius nuostolius ir daro neigiamą įtaką vaikų ir visos visuomenės sveikatai.
Lietuvoje nėra išsamių duomenų apie hospitalinės
RVI paplitimą. Vilniaus universiteto Vaikų ligoninėje
atliktas retrospektyvus tyrimas, kurio metu buvo išnagrinėta 350 vaikų, sirgusių RVI, ligos istorijų ir nustatyta, jog 12 proc. atvejų infekcija buvo įgyta ligoninėje [60]. Svarbu tai, kad net 54,8 proc. vaikų buvo
hospitalizuoti dėl kvėpavimo takų, inkstų ar kitos, ne
viduriavimo sindromu pasireiškiančios, patologijos,
tačiau vėliau ligoninėje užsikrėtė RVI. Tyrimo duomenys nėra išsamūs, tačiau jie patvirtina, kad rizika
užsikrėsti RVI yra bet kuriame vaikų ligoninės skyriuje.
RVI daro žalą ne tik visuomenės sveikatai, bet ir
neigiamai veikia kiekvienos šeimos gyvenimo kokybę. Ispanijoje atlikto prospektyvaus tyrimo metu paaiškėjo, jog 99,8 proc. tėvų, kurių vaikai sirgo RVI,
jautė didelį nerimą; 82,5 proc. tėvų ši liga stipriai sutrikdė kasdieninę jų ir kitų šeimos narių veiklą [61].
Nerimas, depresija ir sutrikdyta kasdienė veikla buvo
pagrindiniai veiksniai, trikdantys tėvų gyvenimo
kokybę, ir kanadiečių moksliniame projekte, kurio
metu buvo apklausti tėvai, slaugantys RVI sergančius
vaikus. Tyrimo metu nustatyta, kad apie 90 proc. vaikų, sirgusių RVI, kentė skausmą, diskomfortą ir jautėsi nelaimingi [62]. Lietuvoje atlikta apklausa, kuria
buvo siekiama išsiaiškinti tėvų, auginančių mažamečius vaikus, požiūrį į rotavirusinę infekciją, ir sužinota, kad daugumos tėvų supratimas apie RVI yra netikslus ar net klaidingas. Kvalifikuotos informacijos
iš sveikatos priežiūros specialistų tėvai gauna per mažai [63, 64]. Objektyvi tėvų nuomonė apie RVI susiformavo tik tada, kai jų vaikai šia liga persirgo. Net
87,1 proc. apklaustųjų manė, kad RVI yra labai rimtas susirgimas ir blogina šeimos gyvenimo kokybę.
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Gavę kvalifikuotai pateiktos informacijos, dauguma
tėvų skiepytų savo vaikus, net jeigu už vakciną reikėtų mokėti.

RVI PROFILAKTIKA

Nespecifinės RVI profilaktikos priemonės (rankų
plovimas, dezinfektantų naudojimas, kūdikių maitinimas motinos pienu, ligonio izoliavimas ir kt.) labai
svarbios, tačiau nepakankamai veiksmingos. Nors
dedamos visos pastangos pagerinti sanitarines sąlygas, diegti rankų higienos ir dezinfekcijos priemones,
sergamumas RVI industrinėse šalyse išliko beveik
toks pats kaip ir besivystančiose valstybėse.
Vienintelė patikima RVI profilaktikos priemonė – vakcinos. Pasaulyje atlikta daug mokslinių darbų, įrodančių, jog rotaviruso vakcinos efektyviai sumažina sergamumą bei mirtingumą, nulemtą RVI [8,
65–68]. Rotaviruso vakcinų paieškos prasidėjo netrukus po to, kai buvo atrastas rotavirusas. Šiandien, kuriant rotaviruso vakcinas, einama dviem strateginėmis kryptimis: a) „Dženerio tipo“ vakcinos kuriamos
naudojant žmogui nepatogeniškus rotavirusus, išskirtus iš įvairių gyvūnų (galvijų, ėriukų, beždžionių
ir kt.); b) žmonėms būdingų rotavirusų atenuavimas
laboratorijose ar natūralaus pergrupavimo metodais.
Pirmoji licencijuota vakcina rotavirusinės infekcijos profilaktikai buvo pagaminta naudojant rhesus beždžionių ir žmogaus rotavirusus (RotaShield™, Wyeth Laboratories). Pradėjus vaikus skiepyti
šia vakcina, JAV vakcinų saugumo stebėjimo sistema
(VAERS) užfiksavo padažnėjusias invaginacijas tarp
paskiepytųjų, todėl šios vakcinos naudojimas buvo
nutrauktas [69, 70]. Patirtis su RotaShield™ vakcina iliustruoja šiuolaikinių vakcinų nepageidaujamo
poveikio kontrolės sistemų jautrumą: invaginacija
anksčiau niekuomet nebuvo siejama su vakcinų skiepijimu, tačiau atsiradus tokiam ryšiui, jis neliko nepastebėtas. Pradėtas intensyvus naujų vakcinų kūrimas.
Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos valstybių, yra registruotos dvi rotaviruso vakcinos: Rotarix™
ir Rotateq™.
Rotarix™ – tai per burną skiepijama, gyva susilpninta, monovalentė vakcina, kurios sudėtyje yra
G1P[8] genotipo, vakcininis RIX 4414 štamas. Tai
žmogaus kilmės rotavirusų vakcina, jos veiklioji medžiaga – gyvi susilpninti rotavirusai. Įskiepijus tokią
vakciną, vakcininiai rotavirusai dauginasi paskiepytojo žarnyne, imituoja natūralų infekcinį procesą, tačiau nesukelia ligos. Imunitetui sudaryti įskiepijamos
dvi vakcinos dozės, tarp kurių turėtų būti ne mažesnė
kaip 1 mėnesio pertrauka. Skiepijimą būtina užbaigti
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ne vėliau, nei kūdikiui sueis 24 savaitės [71]. Indukuodama heterotipinį imuninį atsaką, ši vakcina apsaugo
nuo ligos, kurią gali sukelti ne tik G1P[8], bet ir kiti
rotaviruso genotipai [72].
Rotateq™ – tai gyva, per burną skiepijama, penkiavalentė vakcina, kuri pagaminta pergrupavus galvijų
ir žmogaus rotavirusus. Jos sudėtyje yra penki žmogaus G1, G2, G3, G4 ir P8 rotavirusų komponentai,
pergrupuoti su WC3 galvijų štamo G6 ir P5 rotavirusų komponentais [73]. Vakcina veiksmingai apsaugo
nuo visų vakcinos sudėtyje esančių rotavirusų genotipų [74]. Šios vakcinos skiepijimo kursas – 3 vakcinos
dozės. Skiepijimą būtina užbaigti ne vėliau, nei kūdikiui sueis 26 savaitės [75].
Iki šiol nėra visiškai aišku, kokie veiksniai lemia
povakcininio imuniteto susiformavimą, tačiau analizuojant klinikinius rotaviruso vakcinų tyrimus paaiškėjo, kad įskiepijus rotaviruso vakciną yra indukuojama tiek homo-, tiek heterotipinė apsauga. Tai reiškia,
kad paskiepytieji įgyja imunitetą ne tik prieš vakcinos sudėtyje esantį rotavirusą (homotipinė apsauga),
bet ir prieš kai kuriuos kitus (heterotipinė apsauga).
Povakcininiam imunitetui didelę įtaką turi specifinių IgA antikūnų kiekis žarnos gleivinėje, specifinės
B ląstelės, turinčios α4β7 receptorių, turimi mamos
specifiniai antikūnai ir kiti veiksniai [76].
Nors iki šiol nėra paskelbta lyginamųjų klinikinių tyrimų, kurie abi vakcinas palygintų tarpusavyje, tačiau yra žinoma, jog abiejų vakcinų veiksmingumo ir saugumo rodikliai yra labai panašūs. Europos
vaistų agentūros duomenimis, abi vakcinos apsaugo
nuo G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] ir G9P[8] rotavirusų genotipų [71, 75]. Europoje atliktų klinikinių
tyrimų duomenys rodo, kad abi rotaviruso vakcinos
90–98 proc. atvejų apsaugo vaikus nuo sunkaus rotavirusinio gastroenterito ir 68–79 proc. – nuo bet
kokio rotavirusinio gastroenterito [74, 77]. Abi rotaviruso vakcinos yra gerai toleruojamos ir saugios
(įskaitant galimą žarnų invaginacijos riziką), jas galima skirti kartu su kitomis kūdikiams skiepijamomis
vakcinomis.
Dvi mokslinės draugijos ESPID (Europos vaikų
infekcinių ligų draugija) ir ESPAGHAN (Europos
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vaikų gastroenterologijos, hepatologijos ir mitybos
draugija) rekomenduoja rotaviruso vakcinomis skiepyti visus sveikus kūdikius iki 6 mėn. amžiaus [1].
PSO rotaviruso vakcinas rekomenduoja įtraukti į kiekvienos šalies nacionalinę imunoprofilaktikos programą [78]. Šios rekomendacijos buvo sudarytos remiantis išsamiais vakcinų efektyvumo bei saugumo
tyrimais, atliktais įvairiose pasaulio šalyse [72, 74, 77,
79, 80]. Rotavirusų vakcinos yra įtrauktos į JAV, Australijos, įvairių Europos, Pietų Amerikos, Afrikos bei
Azijos šalių nacionalines imunoprofilaktikos programas ir iš viso skiepijamos 32 pasaulio valstybėse [81].
Remiantis molekulinės rotavirusų epidemiologijos duomenimis, abi rotaviruso vakcinos yra tinkamos ir Lietuvos vaikams, nes jos apsaugo būtent nuo
tų rotavirusų genotipų, kurie dažniausiai aptinkami
mūsų šalyje [28]. Galima tik apgailestauti, kad iki šiol
vakcinos prieš RVI Lietuvoje nekompensuojamos,
gal todėl šio skiepijimo apimtys yra itin mažos. Būtina siekti, kad rotaviruso vakcinos būtų kuo greičiau
įtrauktos į Nacionalinę imunoprofilaktikos programą, kol to nėra – šviesti Lietuvos visuomenę ir formuoti sąmoningą požiūrį į RVI profilaktiką.

APIBENDRINIMAS

RVI yra aktuali visuomenės sveikatos problema dėl
didelio mažamečių vaikų sergamumo. RVI žaloja
ne tik sergančiojo sveikatą, bet pažeidžia visos šeimos gyvenimo kokybę, sukelia didelius ekonominius
nuostolius visai valstybei.
Nespecifinės RVI profilaktikos priemonės yra labai svarbios, tačiau nepakankamai veiksmingos. Vienintelė patikima RVI profilaktikos priemonė – vakcinos. Būtina siekti, kad rotavirusų vakcinos būtų kuo
greičiau įtrauktos į Nacionalinės imunoprofilaktikos
programą, kad Lietuvos vaikai būtų apsaugoti nuo
RVI.
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Summary
Rotavirus is the most common aetiological agent of childhood diarrhoea, which affects almost every child in the
world. Rotavirus is estimated to cause hundred thousands
of deaths worldwide. The vast majority of deaths due to
rotavirus occur in the developing countries, whereas in
industrialised regions this event is infrequent; however it
causes a huge health and economic burden, negatively affects the quality of whole family life.
Nonspecific prophylactic measures are very important, in
order to reduce burden of the disease, but it is demonstrated to have a limited benefit for the prevention of rotavirus
infection. New possibilities appeared after the introduction of two rotavirus vaccines, which have demonstrated
excellent efficacy results in preventing rotavirus disease.

18

2012/3(58)

The aim of the article is to review latest literature data on
rotavirus infection and epidemiology, nonspecific and specific prophylactic measures.
Keywords: rotavirus infection, epidemiology, prophylaxis.
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