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Актуальность проблемы 

Пневмококковая инфекция является актуальной проблемой современной 

медицины во всем мире, в связи с широким ее распространением, высокими 

цифрами летальности, развитием тяжелых осложнений, что сказывается на 

увеличении государственных затрат многих стран в области здравоохранения, в 

том числе и в Казахстане.   

Возбудитель пневмококковой инфекции – S. pneumoniae, антигенный состав 

которого позволяет выделить 97 серотипов, из которых около 20 способны 

вызвать тяжелые заболевания. К заболеваниям, вызываемым S. pneumoniae, 

относятся пневмонии, менингиты, оккультные бактериемии и острые средние 

отиты. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 14,5 млн. 

пневмококковых инфекций у детей, из которых от 700 тыс. до 1 млн. 

заканчиваются летальным исходом[ВОЗ, 2011]. 

Несмотря на широкую изученность проблемы, до сих пор существуют 

трудности в культивировании патогена, изучении его биологических свойств, 

способствующих развитию заболевания и длительному сохранению в организме 

хозяина.  

По данным российских исследований важнейшими факторами, 

способствующими распространению пневмококковой инфекции у детей до 5 лет, 

являются низкий уровень антител к этой инфекции и пребывание в детских 

дошкольных учреждениях, детских домах, домах-интернатах. Близкий контакт 

между детьми приводит к крайне высокому уровню колонизации (30-50%) и 

повышению риска развития клинически выраженных заболеваний различной 

степени тяжести[А.А. Баранов, 2012]. 

По данным Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, в 

стране, до начала вакцинации против пневмококковой инфекции в структуре 

причин детской смертности, заболевания органов дыхания занимали третье 

место и более 60% составляла смертность от пневмонии различной 

этиологии[Стат.сб.-Астана-Алматы, 2010].  

Постановлением Правительства Республики Казахстан "Об утверждении 

перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, 

Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам" от 

30 декабря 2009 года № 2295 в Республике Казахстан с 2010 года начато 

поэтапное внедрение вакцинации против пневмококковой инфекции у детей 

раннего возраста в регионах с высокими показателями смертности 

(Мангыстауская и Восточно-Казахстанская области), внедрение вакцинации 

завершилось в 2015 году в г. Алматы. Следует отметить, что в Республике слабо 



изучена роль S. pneumoniae в развитии инфекций респираторного тракта: нет 

официальной статистики о частоте возникновения этой инфекций, её роли в 

развитии осложнений заболевания и удельного веса в структуре летальности, как 

у детей, так и у взрослых, отсутствует микробиологическая характеристика 

штаммов пневмококка, нет эпидемиологических данных о циркулирующих 

серотипах S. pneumoniae и отсутствуют данные о бактерионосительстве среди 

различных групп населения. Особую актуальность приобретает необходимость 

определить распространенность пневмококкового бактерионосительства и 

заболеваемость пневмококковыми инфекциями, изучить состав циркулирующих 

серотипов с целью анализа эффективности проводимой вакцинации.  

Цель исследования: Изучить основные клинико-эпидемиологические, 

микробиологические и молекулярно-генетические характеристики штаммов 

Streptococcus pneumoniae и их серотипов, циркулирующих у детей до 5 лет на 

отдельных территориях Республики Казахстан и оценить эффективность 

проводимой вакцинации. 

Задачи исследования: 

1. На основе ретроспективного эпидемиологического анализа (2005-2015гг.) 

оценить распространенность пневмококковых инфекций до и после начала 

специфической иммунизации и составить прогноз динамики показателей при 

условии отсутствия вакцинации. 

2. Оценить степень распространенности штаммов Streptococcus pneumoniae 

различных серогрупп у детей – «здоровых» бактерионосителей в двух регионах 

Республики Казахстан (г. Алматы, г. Караганда) в 2014-2016гг. 

3. Установить удельный вес штаммов Streptococcus pneumoniae различных 

серогрупп в развитии пневмококковых инфекций в Алматы с 2014 по 2016гг. 

4. Изучить основные биологические характеристики штаммов Streptococcus 

pneumoniae, выделенных от детей - «здоровых» бактерионосителей и больных 

пневмококковыми инфекциями в двух регионах РК (г. Алматы, г. Караганда) с 

использованием классических микробиологических методов. 

5. На основе проведенных исследований дать комплексную оценку 

проводимой вакцинации против пневмококковой инфекции. 

6. Дать сравнительную характеристику различным методам диагностики 

(микробиологический и ПЦР методы) по выделению пневмококка и его 

серотипов. 

7. Внедрить в работу клинических лабораторий международную методику 

взятия биоматериала у детей на наличие пневмококкового бактерионосительства 

и пневмококковых инфекций ВОЗ PneumoGroup, и международную схему 

молекулярной диагностики пневмококковой инфекции для выделения 

пневмококка и его серогрупп. 

Научная новизна 

1. Впервые на основе ретроспективного анализа за десятилетний период была 

дана характеристика динамики показателей заболеваемости и смертности от 

заболеваний, ассоциированных с пневмококком, в Республике Казахстан и в 

двух регионах с разной историей вакцинации против пневмококковой инфекции 

(Алматы и Карагандинская обл.). Это позволило косвенно сделать 



положительный и негативный прогнозы развития эпидемиологической 

обстановки при условии продолжения и отсутствия вакцинации. 

2. Впервые на большом фактическом материале установлено, что в регионе 

до начала проведения вакцинации циркулируют все эпидемиологически 

значимые серотипы, а на фоне вакцинации изменяется композиция серотипов S. 

pneumoniae в пользу невакцинных штаммов, что свидетельствует об 

эффективности проводимой вакцинации.  

3. Впервые в Казахстане изучена распространенность серотипов S. 

pneumoniae и получены новые данные до и после начала специфической 

вакцинации, что позволило выявить уникальные серотипы, циркулирующие на 

территории РК: 10F/C/33C с потенциалом развития пневмококковой инфекции. 

4. Впервые в Казахстане были изучены биологические свойства выделенных 

штаммов S. pneumoniae на фоне проводимой иммунизации такие как факторы 

патогенности: адгезивная активность, способность к формированию биопленок, 

степень резистентности штаммов к антибиотикам, рекомендованным 

экспертами CLSI. 

Практическая значимость результатов исследования 

На основе полученных данных были разработаны и изданы методические 

рекомендации по лабораторной диагностике пневмококковых инфекций (ISBN 

978-601-246-600-3); информационный буклет для ознакомления населения с 

пневмококковой инфекцией и способами ее профилактики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ретроспективный эпидемиологический анализ позволяет дать косвенный 

положительный прогноз развития эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости и смертности от заболеваний, ассоциированных с S. pneumoniae, 

при условии продолжения вакцинации против пневмококковой инфекции.  

2. Серотиповой пейзаж и его динамика в зависимости от регионов, их 

вакцинального статуса, клинических форм пневмококковой инфекции, 

выявление уникального для Республики Казахстан серотипа, позволило 

обосновать микробиологическую эффективность вакцинации против 

пневмококковой инфекции. 

3.  Выделенные штаммы S. pneumoniae в РК обладают факторами патогенности 

и профилем антибиотикорезистентности, что объясняет развитие клинических 

форм пневмококковой инфекции и формирование назофарингеального 

бактерионосительства. 

Публикации по теме диссертации: 

По материалам диссертационной работы было опубликовано 12 работ, из 

которых 4 – в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК, 1 публикация в журнале, индексированном в базе 

данных Scopus, 5 публикаций в материалах международных зарубежных 

конференций, индексированных в базах данных РИНЦ, Scopus и Conference 

Proceedings Citation Index by Thomson Reuters, методическое пособие 

«Лабораторная диагностика пневмококковой инфекции»  и информационный 

буклет для родителей. Получено 4 акта внедрения в практическое 

здравоохранение (Приложение А). 



Апробация диссертации: 

Основные результаты диссертации были доложены на: The 8th 

PneumoSammit», (Вена, Австрия, 2015), Международной научно-практической 

конференции «Инфекционные болезни: диагностика, лечение и профилактика на 

этапе ПМСП, посвященной 80-летию кафедры инфекционных и тропических 

болезней» (Алматы, 2015),  «XXII Всемирном конгрессе по клинической 

патологии и реабилитации в медицине (Дубай, ОАЭ, 2016),  «IX 

Всемирном конгрессе по аллергии, астме и ХОБЛ X Съезда аллергологов и 

иммунологов СНГ Всемирной школы по аллергии», (Санкт-Петербург, Россия, 

2016г.), European congress of clinical microbiology and infectious diseases 

(ECCMID, Амстердам, Нидерланды, 2016), Международной научно-

практической конференции «Микробное биоразнообразие: актуальные 

проблемы и решения», посвященной 25-летию Независимости Республики 

Казахстан (Астана, 2016); Международной научно-практической конференции 

«Актуальные инфекции Центральной Азии: менеджмент инфекционных 

болезней на этапе первичной медико-санитарной помощи» (Астана, Казахстан, 

14 — 15 сентября 2017). 

Объем и структура диссертации 

 Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста и состоит 

из списка сокращений и обозначений, нормативных ссылок, введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов, результатов собственных 

исследований, заключения, включающего выводы, практические рекомендации 

и список литературы. Работа иллюстрирована 45 рисунками, 34 таблицами. 

Библиографический указатель включает 219 источников. 
  



6D110100 – медицина мамандығы бойынша философия докторы (PhD) 

дәрежесін ізденуге ұсынылған Колоскова Екатерина Александровнаның 

«Қазақстан Республикасының кейбір аумақтарында тасымалдаушылар 

мен пневмоккокты инфекциясы бар науқастар арасында айналымда 

жүретін Streptococcus pneumoniaе штамдарының сипаттамасы» 
диссертациялық жұмысының 

АННОТАЦИЯСЫ 

Мәселенің өзектілігі. Пневмококты  инфекция қазіргі заманғы медицинаның 

бүкіл әлем бойынша өзекті мәселесі болып табылады да, оның кеңінен таралуы, 

өлімнің жоғары көрсеткіштері, ауыр асқынулардың дамуы, денсаулық сақтау 

саласы бойынша көптеген елдерде, сонымен бірге Қазақстанда да мемлекеттік 

шығындардың ұлғаюына әсер етеді. 

Пневмококты инфекцияның қоздырғышы – S.pneumoniae антигендік 

құрамы бойынша 97 серотипті  құрады, соның ішіндегі 20 – сы ауыр 

науқастанушылықты туғызуы мүмкін. S.pneumoniae қоздыратын ауруларға өкпе 

қабынулары, менингиттер, оккультты бактериемиялар және жедел ортаңғы 

отиттер жатады. ДСҰ мәліметтері бойынша, жыл сайын әлемде балалар 

арасында пневмококты инфекциямен 14,5  млн. тіркеліп, оның 700 мыңнан 1 

млн. дейіні   өліммен аяқталады[ДСҰ, 2011]. 

Мәселенің жан-жақты зерттелгендігіне қарамастан, аурудың дамуына  және 

адам организмінде ұзағынан сақталуына ықпалын тигізетін патогеннің 

дақылдандырылуында, оның биологиялық қасиеттерін зерттеуде, әлі де болса 

қиындықтар бар. Ресейлік ғалымдардың мәліметтері бойынша 5 жасқа дейінгі 

балалар арасында пневмококты инфекцияның таралуына ықпал ететін  маңызды 

факторлардың бірі, осы инфекцияға антиденелердің деңгейінің төмендігі және 

балалардың мектепке дейінгі мекемелерде, балалар үйінде, балалар-

интернаттарында болуы. Балалар арасындағы тығыз қарым-қатынас өте жоғары 

деңгейде колонизациялануға және  аурудың әр түрлі ауырлық деңгейдегі 

клиникалық айқындалған даму қаупін жоғарылатады[А.А. Баранов, 2012]. 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі 

бойынша, елдегі нәресте өлімінің себептері, құрылымында пневмококк 

инфекциясына қарсы вакцинацияның басталғанға дейінгі тыныс алу жүйесі 

аурулары үшінші орында болды және 60% -дан жоғары көрсеткішті әртүрлі 

этиологиялы өкпе қабынуынан болған өлім – жітімді құрады[Стат.сб-Астана-

Алматы,2010]. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2295 

қаулысымен  «Профилактикалық егулер жүргізілетін аурулардың тізбесін, 

олардың өткізілу ережесін және әдеттегі вакцинацияланатын тұрғындар 

топтарын бекіту туралы» қаулысына сүйене отырып, ерте жастағы балаларға 

пневмококк инфекциясына қарсы вакцинаны кезең-кезеңімен енгізу жүргізілді. 

Осы қаулының негізінде 2010 жылы 5 жасқа дейінгі балаларға Қазақстан 

Республикасында кезең-кезеңімен вакцинациялау жүргізілді, ең алдымен өлім-

жітім деңгейі жоғары аудандардан  (Маңғыстау және Шығыс Қазақстан 

облыстары) басталып, 2015 жылы Алматы қаласында енгізумен аяқталды. 



 Алайда республикада респираторлы жүйе инфекцияларының дамуындағы  

S. pneumoniae – ның рөлі нашар зерттелген: бұл инфекциялардың таралу жиілігі, 

оның аурудың асқынуын дамытудағы рөлі және балалар мен ересектерде өлім 

құрылымындағы ерекше ауырлық дәрежесі туралы арнайы статистикалық 

мәліметтер жоқ, пневмококк штамдарының микробиологиялық сипаттамалары 

болмаған, S. pneumoniae - ның айналалымдағы серотиптері бойынша 

эпидемиологиялық деректер және әртүрлі тұрғындар топтары арасында 

бактериятасымалдаушылық туралы деректер жоқ екендігін айта кету керек. 

 Жүргізілген вакциналау тиімділігін талдау мақсатындағы  пневмококты 

бактерия тасымалдаушылық пен  пневмококк инфекцияларымен 

науқастанушылықтың таралуын, айналымдағы серотиптердің құрамын 

анықтаудың  маңыздылық  ерекше өзектілікке ие болды 

 Зерттеудің мақсаты: Қазақстан Республикасының жекешеленген 

аудандарындағы 5 жасқа дейiнгi балалардағы айналымда жүретін Streptococcus 

pneumoniae штаммдарының және олардың серотиптерінің негізгі клиникалық - 

эпидемиологиялық, микробиологиялық және молекулалы- генетикалық 

сипаттамаларын анықтау және жүргізілген вакцинация тиімділігін бағалау (үлгі 

А).  

Зерттеудің міндеттері: 

1. Ретроспективті эпидемиологиялық талдаудың негізінде (2005-2015 жж.), 

арнайы иммундаудың басталуына дейін және кейін пневмококк 

инфекцияларының таралуын бағалау және вакцинация болмаған жағдайда 

көрсеткіштердің динамикасын болжамдау. 

2. Қазақстан Республикасының екі аймағында (Алматы, Қарағанды) 2014-

2015 ж.ж. және 2016 ж.  Streptococcus pneumoniae  штаммдарының түрлі 

серотоптарының балалар - «сау» бактерия тасымалдаушылар  арасында таралу 

дәрежесін бағалау.  

3. 2014 -  2016 ж.ж.  Алматыдағы пневмококк инфекцияларының  дамунда 

Streptococcus pneumoniae штаммдарының түрлі серотоптарының үлес салмағын 

бекіту. 

4. Қазақстан Республикасының екі аймағындағы (Алматы, Қарағанды) 

балалардан - «сау» бактериятасымалдаушылардан және пневмококк 

инфекциясымен науқастанғандардан бөлінген Streptococcus pneumoniae 

штаммдарының негізгі биологиялық сипаттамаларын классикалық 

микробиологиялық әдістерді қолдана отырып зерттеу. 

5. Жүргізілген зерттеулер негізінде пневмококты инфекцияға қарсы 

жүргізілген вакцина енгізуге кешенді баға беру. 

6. Пневмококтарды және оның серотоптарын әртүрлі диагностикалық 

әдістер бойынша (микробиологиялық және ПТР әдістер)  бөліп алуға 

салыстырмалы сипаттама беру. 

7. Клиникалық зертханалардың жұмысына пневмококты 

бактериятасымалдаушылыққа  және ДСҰ PneumoGroup пневмококк 

инфекцияларының болуына  балалардан биоматериалдарды халықаралық 



әдіспен алуды және пневмококк пен оның серотоптарын бөліп алу үшін 

пневмококк инфекциясының молекулярлы диагностикасының халықаралық 

сызбасын енгізу. 

Ғылыми жаңалығы 

1. Алғаш рет онжылдық кезең ішінде ретроспективті талдау негізінде 

Қазақстан Республикасында және екі аймақта (Алматы және Қарағанды облысы) 

пневмококк инфекциясына қарсы егу тарихы әр түрлі пневмококпен байланысты 

науқастанушылық пен өлім-жітім көрсеткіштеріне сипаттама берілді. Бұл 

вакциналау жалғастырылғанда және болмаған  кездегі эпидемиологиялық 

жағдайдың дамуын жанама түрде  оң және теріс болжамдауға  мүмкіндік берді. 

2. Аймақтарда вакиналау жүргізгенге дейін барлық эпидемиологиялық 

маңызды серотиптер айналымда жүреді, ал вакциналаудың фонында S. 

pneumoniae серотиптерінің композициясы вакциналық емес штамдардың үлесіне 

өзгереді, ол жасалған вакциналаудың тиімділігін  көрсететіндігі алғаш рет үлкен 

шынайы үлгі материалдарда анықталды.  

3.   Алғаш рет Қазақстанда S. pneumoniae серотиптерінің таралуы зерттелді және 

арнайы вакциналау басталғанға дейін және кейінгі жаңа мәліметтер алынды,  ол 

ҚР аймақтарында айналымда жүрген айрықша серотиптерді анықтауға 

мүмкіндік туғызды: 10F/C/33C пневмококты инфекцияны дамытуға қабілетті.  

4. Алғаш рет Қазақстанда иммундау аясында бөлінген S. pneumoniae  

штамдарының биологиялық қасиеттері анықталды: адгезивтік қасиеттері, 

биоқабыршақ түзу қабілеттілігі, CLSI мамандары ұсынған штамдардың 

антибиотиктерге тұрақтылық дәрежесі. 

Зерттеу нәтижелерінің практикалық маңыздылығы 

Алынған мәліметтер негізінде пневмококк инфекцияларын зертханалық 

диагностикалау бойынша әдістемелік ұсыныстар, сондай-ақ,  тұрғындарды 

пневмококк инфекциясымен таныстыру және оның алдын алу әдістері туралы 

ақпараттық анықтамалық әзірленді және басылып шықты. 

Қорытындылар мен ұсыныстар Қазақстан Республикасында пневмококк 

инфекциясының таралуының алдын алу шараларын жетілдіру үшін алғашқы 

медициналық – санитарлық көмек ұйымдарының, ауруханалардың 

жұмыстарында,  сондай-ақ медициналық оқу ұйымдарында  пайдаланылуы 

мүмкін. 

Қорғауға шығарылатын ережелер: 

1. Ретроспективті эпидемиологиялық талдау  пневмококк инфекциясына 

қарсы егуді жалғастырғын кезде  S. pneumoniae – мен бірлескен 

науқастанушылық пен өлім – жітімнің эпидемиологиялық жағдайының дамуы 

бойынша жанама оң болжам жасауға мүмкіндік береді. 

2. Серотиптік пейзаж  және  аймақтарға байланысты оның динамикасы, 

олардың вакциналық жағдайы, пневмококк инфекциясының клиникалық 

формалары, Қазақстан Республикасы үшін бірегей серотипті анықтау 

пневмококк инфекциясына қарсы жасалатын вакцинацияның 

микробиологиялық тиімділігін дәлелдеуге мүмкіндік берді. 



3.  Қазақстан Республикасында бөлінген S. pneumoniae  штамдары пневмококк 

инфекциясының клиникалық түрлерінің дамуын және назофарингеалды 

бактериятасымалдаушылықтың қалыптасуын түсіндіретін патогендік 

факторларға және антибиотикке тұрақтылық қасетке ие. 

Диссертация тақырыбы бойынша басылымдар: 

 Диссертацияның материалдарына сәйкес 12 мақала жарияланды, олардың 4-

і ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау 

комитеті ұсынған журналдарда басылды, Scopus деректер базасында 

индекстелген журналдарда 1 басылым, Thomson Reuters агенттігінің RINC, 

Scopus және Conference Proceedings Citation Indexдерекқорларда индекстелген 

халықаралық шетелдік конференциялар материалдарында 5 мақала басылды., 

«Пневмококк инфекциясының зертханалық диагностикасы» әдістемелік 

нұсқаулығы және ата-аналарға арналған ақпараттық буклет әзірленді. 

Тәжирибелік денсаулық сақтау ұйымында 4 енгізілім актілері алынды. 

Диссертация апробациясы: 

Диссертацияның негізгі нәтижелері туралы мәлімделді: The 8th PneumoSammit», 

(Вена, Австрия, 2015), Жұқпалы және тропикалық аурулар кафедрасының 80 

жылдығына арналған «Жұқпалы аурулар: БМСК сатысында диагностика, емдеу 

және алдын алу» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Алматы, 

2015), «Медицинадағы клиникалық патология және реабилитация бойынша XXII 

Дүниежүзілік конгресі (Дубай, Біріккен Араб Әмірліктері, 2016), «Аллергия, 

астма және СОӨА X Дүниежүзілік аллергологтар және иммунологтар конгресі» 

(Санкт-Петербург, Ресей, 2016 ж.), European congress of clinical microbiology and 

infectious diseases (ECCMID, Амстердам, Нидерланды, 2016); Қазақстан 

Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Микробтық 

биоалуантүрлілік: өзекті мәселелер және шешімдер» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы (Астана, 2016). 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы 

Диссертация мәтінді баспа мәтінінің 143-бетінде келтірілген және 

қысқартулар мен белгілердің, нормативтік сілтемелердің, кіріспе, әдебиеттерді 

енгізудің, материалдар мен әдістердің сипаттамаларының, жеке зерттеулердің 

нәтижелерінің, қортынды қосылған тұжырымдар,  тәжірибелік ұсыныстардан 

және әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыста 45 сурет, 34 кесте бейнеленген. 

Библиографиялық сілтеме 219 әдебиет көзінен тұрады. 
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from doctoral dissertation 

(PhD) with a degree in 6D110100 – “Medicine” 

of Koloskova Yekaterina Aleksandrovna 

“Characteristics of Streptococcus pneumoniae strains, circulating in dignified 

areas of the Republic of Kazakhstan among the carriers and patient with 

pneumococcal diseases” 

Urgency of an issue 

Pneumococcal infection is a challenging issue of the modern medicine over the 

world, due to its prevalence, high mortality figures, development of severe 

complications, which translates into the increase of governmental expenses in the 

healthcare area including the Kazakhstan.   

Causative agent of pneumococcal infection is S.pneumoniae, antigenic 

composition of which allows isolating 97 serotypes, among which about 20 are able to 

cause severe diseases. Diseases, caused by S.pneumoniae, include pneumonias, 

meningitis, occult bacteremia and acute otitis media. According to WHO, annually 

14.5 million pneumococcal infections are registered worldwide in children, among 

which 700 000 to 1 million have a lethal outcome [WHO, 2011]. 

In spite of broad coverage of the issue there are still difficulties in cultivation of 

the pathogen, investigation of its biological properties, facilitating the development of 

disease and long-term preservation in host organism.  

According to data from the Russian studies, the dominating factors, facilitating 

the prevalence of pneumococcal infection in children under 5 years of age, are low 

level of antibodies to this infection and attendance in child care centers, orphanages, 

residential care homes. Close contact between the children leads to an extremely high 

level of colonization (30-50%) and increase in risk of development of clinically 

apparent diseases of varying severity [A.A. Baranov, 2012]. 

According to the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, in the country, 

before the introduction of immunization against pneumococcal infection, respiratory 

diseases ranked third in the structure of causes of infant mortality, and mortality from 

pneumonia of various etiology was more than 60% [Stat.sb-Astana-Almaty, 2010]. 

By the Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan "In approval 

of the list of diseases, against which immunizations are implemented, Rules of their 

implementation and population groups, subject to scheduled immunizations" dated 

December 30, 2009 no. 2295, staged implementation of immunization against the 

pneumococcal infection in infants from the regions with high mortality rates 

(Mangistau and East Kazakhstan regions)was initiated in 2010 and was finished in 

2015 by its implementation in Almaty c.  However, the role of S. pneumoniae in the 

development of respiratory tract infection is underexplored in the Republic: there is no 

official statistics on incidence of this infection, its role in the development of disease 

complications and relative share in the mortality structure, both in children and in 

adults, there is no microbiological specification of pneumococcal strains, no 



epidemiological data in circulating serotypes of S. pneumoniae and there is no data 

available on bacteria carrying among various population groups. 

Therefore the need to determine the prevalence of pneumococcal bacteria carrying 

and pneumococcal infections, to study the composition of circulating serotypes with a 

view to analyze the efficacy of implemented immunization, gained ground. 

Goal of research: To investigate the main clinical and epidemiological, 

microbiological and molecular genetic characteristics of Streptococcus pneumoniae 

strains ant its serotypes, circulating in children under 5 years of age in separate areas 

of the Republic of Kazakhstan, and to evaluate the efficacy of implemented 

immunization. 

Research objectives: 

1. Based on the retrospective epidemiological analysis (2005-2015), to assess the 

prevalence of pneumococcal infections before and after the onset of specific 

immunization and to make a forecast of factors dynamics provided absence of 

immunization. 

2. To evaluate the prevalence rate of Streptococcus pneumoniae strains of various 

serogroups in children – “healthy” bacteria carriers in two regions of the Republic of 

Kazakhstan (Almaty c., Karagandy c.) in 2014-2015 and in 2016. 

3. To establish the relative share of Streptococcus pneumoniae strains of various 

serogroups in the development of pneumococcal infections in Almaty in 2014 to 2016. 

4. To investigate the main biological specifications of Streptococcus pneumoniae 

strains, isolated from children - “healthy” bacteria carriers and patients with 

pneumococcal infections in two RoK regions (Almaty c., Karagandy c.) using classical 

microbiological methods. 

5. Based on the conducted investigations, to give the integrated assessment of the 

implemented immunization against the pneumococcal infection. 

6. To provide the performance comparison for the various diagnostic methods 

(microbiological and PCR methods) on isolation of pneumococcus and its serotypes. 

7. To adopt the international method of biomaterial collection in children for the 

presence of pneumococcal bacteria carrying and pneumococcal infections of WHO 

PneumoGroup, and international chart of molecular diagnostic of pneumococcal 

infection for the isolation of pneumococcus and its serogroups in the work of clinical 

laboratories. 

Scientific novelty 

1. Based on the retrospective analysis for the decade specification of factors 

dynamics of morbidity and mortality from the diseases, associated with the 

pneumococcus, in the Republic of Kazakhstan and in two regions with different history 

of immunization against the pneumococcal infection (Almaty and Karagandy region) 

was given for the first time. It allowed making indirectly the positive and negative 

forecasts of the development of epidemiologic situation providing continuation and 

absence of immunization. 



2. For the first time it is established in big actual material that all the 

epidemiologically significant serotypes circulate before the onset of immunization 

implementation in the region, and secondary to the immunization, composition of S. 

pneumoniae serotypes changes in favor of non-vaccine strains, which is indicative of 

the efficacy of the implemented immunization.  

3. For the first time in Kazakhstan the prevalence of S. pneumoniae serotypes is 

investigated and new data before and after the onset of specific vaccination are 

obtained, which allowed detecting unique serotypes, circulating within RoK: 

10F/C/33C with the potential for the development of pneumococcal infection. 

4. For the first time in Kazakhstan biological properties of isolated S. pneumoniae 

strains secondary to the implemented immunization were studied, such as 

pathogenicity factors: adhesive activity, ability to form biofilms, degree of strains 

resistance to antibiotics, recommended by the CLSI experts. 

Practical relevance of research outcomes 

Based on the obtained data, methodological recommendations on laboratory 

diagnostics of pneumococcal infections, as well as white paper for the population’s 

guidance in pneumococcal infection and methods of its prevention, were developed 

and issued. 

Provisions, proposed for defense: 

1. Retrospective epidemiological analysis allows giving indirect positive forecast 

of the development of epidemiological situation on morbidity and mortality from 

diseases, associated with S. pneumoniae, provided continuation of immunization 

against the pneumococcal infection.  

2. Serotyped composition and its dynamics depending on regions, their vaccinal 

status, clinical forms of pneumococcal infection, detection of serotype, unique for the 

Republic of Kazakhstan, allowed justifying the microbiological efficacy of vaccination 

against the pneumococcal infection. 

3.  The isolated S. pneumoniae strains in RoK have pathogenicity factors and antibiotic 

resistance profile, which explains the development of clinical forms of pneumococcal 

infection and generation of nasopharyngeal bacteria carrying. 

Related publications: 

12 papers were published adapted from the thesis paper, among which 4 – in the 

journals, recommended by the Committee for the control of education and science of 

RoK MES, 1 publication in the journal, indexed in Scopus database, 5 publications in 

the materials of international foreign conferences, indexed in RSCI, Scopus and 

Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters databases, guidance 

manual “Laboratory diagnostics of pneumococcal infection” and white paper for the 

parents. The 4 acts of introduction were obtained (Application A) 

Practical approval of the thesis paper: 

Main findings of the thesis paper were reported at The 8th PneumoSammit», 

(Vein, Austria, 2015), International research-to-practice conference “Infectious 

diseases: diagnostics, treatment and prevention at the stage of PHC, dedicated to the 



80th anniversary of the department of infectious and tropical diseases” (Almaty, 2015), 

“XXII World congress on clinical pathology and rehabilitation in medicine (Dubai, 

UAE, 2016), “IX World congress on allergy, asthma and COPD of the X Convention 

of allergists and immunologists of CIS of the World Allergy School”, (Saint-

Petersburg, Russia, 2016), European congress of clinical microbiology and infectious 

diseases (ECCMID, Amsterdam, the Netherlands, 2016); International research-to-

practice conference “Microbial biodiversity: challenging issues and solutions”, 

dedicated to the 25th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan 

(Astana, 2016). 

Size and structure of the thesis paper 

The thesis paper is set forth in 143 pages of typescript text and consists of the list 

of abbreviations and symbols, references, introduction, literature review, description 

of materials and methods, results of author’s researches, conclusion, that includes 

findings, practical recommendations and bibliography. The paper is exemplified with 

45 figures, 34 tables. Bibliographic index includes 219 sources. 
 


