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Raktažodžiai: Staphylococcus aureus, paplitimas, atsparu-
mas meticilinui (MASA), atsparumas antibiotikams.

Santrauka 
Įvertintas Staphylococcus aureus padermių papliti-
mas tarp Kauno kolegijos studentų 2003-2012 me-
tais ir nustatytas šių padermių atsparumas antibio-
tikams. 2003-2006 ir 2011-2012 metais ištirti 426 
Kauno kolegijos studentai. Išskirtos 426 Staphy-
lococcus aureus (S. aureus) padermės, kurios ideno-
tifikuotos ir jų atsparumas antibiotikams nustatytas 
bei įvertintas remiantis CLSI (Clinical and Laboraa-
tory Standards Institute, JAV) ir EARSS (European 
Antimicrobial Resistance Surveillance System) rem-
komendacijomis. Tyrimo metu nustatyta mažiausioji 
slopinančioji antibiotiko koncentracija – MSK. 
Nustatyta, kad S. aureus padermės paplitusios tarp 
46,9 proc. Kauno kolegijos studentų. Lyginant S. 
aureus paplitimą tarp bendrosios praktikos slaugy-
tojų (BPS) iki mokomosios praktikos (56,8 proc.) ir 
po pirmosios (65,1 proc.) bei antrosios (61,5 proc.) 
mokomosios praktikos, statistiškai reikšmingo skir-
tumo (p>0,05) S. aureus paplitime nėra. Iš BPS po 
mokomosios praktikos išaugintos 5 meticilinui at-
sparios S. aureus (MASA) padermės. Meticilinui 
jautrios S. aureus (MJSA) padermės buvo atspa-
riausios penicilinui (83,8-85 proc.), ampicilinui 
(72-86,5 proc.), eritromicinui (33,8-40,5 proc.). 
Visos MASA padermės buvo jautrios vankomicinui. 
MASA padermių nešiojimas tarp slaugytojų sietinas 
su jų mokomąja praktika. 

ĮVADAS
Užsienio bei mūsų šalies oficialios statistikos duome-

nimis, vienas pagrindinių pūlinės infekcijos sukėlėjų yra 
stafilokokai. 1995 m. Niujorke įvertintos Staphylococcus 
aureus (S. aureus) ir meticilinui atsparių Staphylococcus 
aureus (MASA) padermių, visuomenėje sukeltų infekcijų 
ir hospitalinių infekcijų gydymo išlaidos, ir nustatyta, kad 

sergant S. aureus sukeltomis infekcijomis 2 kartus ilgėja 
hospitalizavimo trukmė, didėja gydymo išlaidos bei mirš-
tamumas [1]. S. aureus ir MASA padermių sukeltų infekci-
jų gydymo išlaidos yra panašios, tačiau mirštamumas nuo 
infekcijų, sukeltų meticilinui jautrių ir meticilinui atsparių 
padermių, buvo 8 ir 21proc. [1].          

S. aureus yra žmogaus mikrobiota – iki 40-60 proc. 
žmonių šias bakterijas turi šnervėse, gali kolonizuoti odą 
bei gleivines, sukeldami pūlinę infekciją [2]. Visuomenėje 
cirkuliuojančios S. aureus ir jų meticilinui atsparios pader-
mės iš visuomenės plinta į ligonines, sukeldamos pūlinius 
uždegiminius procesus. Antimikrobinėms medžiagoms at-
sparios S. aureus padermės, patekusios į stacionarus ir juo-
se išplisdamos, dažnai yra hospitalinių infekcijų protrūkių 
priežastimi [3]. 

Kontroliuojant S. aureus plitimą visuomenėje ir staci-
onaruose reikia gerai suprasti jų plitimo priežastis bei di-
namiką. Tai galima atlikti turint duomenų regiono, šalies 
mastu arba net kelių šalių ar net žemyno apimtyje. Todėl 
paskutiniaisiais metais vykdoma daug ne tik vietinių, bet 
ir nacionalinių bei tarptautinių mokslinių studijų, tiriančių 
S. aureus paplitimą visuomenėje. Vykdant programas ana-
lizuojami duomenys apie visuomenėje ir ligoninėse įgytas 
infekcijas bei jų sukėlėjų atsparumo daugeliui antimikrobi-
nių medžiagų raidą. Išsamios sekimo ir priežiūros studijos 
gali padėti vertinti esamą infekcijų epidemiologinę situaci-
ją ir atsparių antimikrobinėms medžiagoms mikroorganiz-
mų padermių plitimą bei užkirsti kelią jų sukeliamų infek-
cijų protrūkiams, pasitelkiant prognostinius duomenis, juos 
lyginant dinamikoje, analizuojant bei laikantis griežtos an-
timikrobinių medžiagų vartojimo kontrolės. 

Darbo tikslas – įvertinti S. aureus padermių paplitimą 
tarp Kauno kolegijos studentų 2003-2012 metais ir nusta-
tyti šių padermių atsparumą antibiotikams.  

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI 
Kiekvienam tyrime dalyvaujančiam asmeniui tiriamo-

ji medžiaga buvo imta iš nosies šnervių bei žiočių lanko. 
Išskirti stafilokokai buvo identifikuoti iki rūšies – S. au-
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reus ir plazmos nekoaguliuojantys stafilokokai. Tiriamoji 
medžiaga buvo imta tamponu į SSI transportinę terpę (SSI 
transportmedium) ir bakteriologiškai tirta Kauno kolegi-
jos Sveikatos priežiūros fakulteto Visuomenės sveikatos 
katedroje (S. aureus kultūrų identifikvimas) ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Mikrobiologijos katedroje 
(atsparumo antibiotikams nustatymas ir įvertinimas). Ti-
riamoji medžiaga sėta į manito druskos agarą (“LAB M” 
Mannitol salt agar) ir kultivuota 24 val. 35–37°C tempera-
tūroje. Išaugusios S. aureus kultūros buvo identifikuotos, 

atlikus plazmokoagulazės (Coagulase Plasma, Rabbit with 
EDTA,BBL,) ir DNR-azės ( LAB M  D.N.’ase agar ) testus. 

Išskirtų S. aureus padermių atsparumas oksacilinui, pe-
nicilinui, ampicilinui, vankomicinui, cefalotinui, cefazoli-
nui, cefriaksonui, gentamicinui, ciprofloksacinui, levoflok-
sacinui, gatifloksacinui, klindamicinui, kvinupristinui/dal-
fopristinui, tetraciklinui, daptomicinui, linezolidui, trimet-
hoprimui/sulfamethoksazolui, rifampinui, eritromicinui, 
chloramfenikoliui, nitrofurantoinui ir fuzidinui nustatytas 
serijinių skiedimų standžiojoje (Mueller’io-Hinton’o II 
agare - Mueller-Hinton II Agar, BBL, Cockeysville, JAV) 
ir skystojoje (naudojant “Sensititre” plokšteles - TREK 
Diagnostic System) mitybinėje terpėje metodu. S. aureus 
padermių atsparumas tirtiems antibiotikams vertintas pagal 
nustatytą kiekvieno antibiotiko MSK (mažiausiąją slopi-
nančiąją koncentraciją), kurioje tirti stafilokokai neaugo. 
Antibiotiko MSK nustatyta dvigubų serijinių skiedimų 
(1024; 512; 256; 128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,125, 
0,0625; 0,03125; 0,015625 ir 0,0078125 mg/ml) metodu. 
S. aureus identifikavimas ir atsparumo antibiotikams verk-
tinimas atliktas remiantis CLSI (Clinical and Laboratory 
Standards Institute) – buvo NCCLS - National Committee 
for Clinical Laboratory Standards (JAV) ir EARSS (Euro-
pean Antimicrobial Resistance Surveillance System) rekon-
mendacijomis [4-6]. S. aureus atsparumas fuzidino rūgščiai 
vertintas remiantis Brown D., Livermore D., Symonds J. ir 
Wise R. (2002) rekomendacijomis [7]. 

Iš triptozės sojos agare 24 val. 35–37°C temperatūro-
je kultivuotų S. aureus tyrimui fiziologiniame tirpale pa-
ruoštos kultūrų suspensijos pagal drumstumo standartą 0,5 
McFarland. Kontrolei naudotos etaloninės S. aureus ATCC 

Tyrimo 
metai

Tiriamųjų grupių 
apibūdinimas

Ištirta 
studentų, 

N

Staphylococcus aureus
N/% Jų tarpe 

MASA*, N/%

2003–2006

Bendrosios praktikos I kurso 
slaugytojos, neturėjusios 
mokomosios praktikos

58 33/56,8 -/-

Bendrosios praktikos slaugytojos 
po pirmosios mokomosios 
praktikos

43 28/65,1 2/7,1 

Bendrosios praktikos III 
kurso slaugytojos po antrosios 
mokomosios praktikos

39 24/61,5 3/12,5

Kauno kolegijos I kurso įvairių 
specialybių (ne slaugytojos) 
studentai

102 41/40,1 -/-

Viso 2003-2006 metais 242 126/52,5 5/3,9

2011–2012

Bendrosios praktikos I kurso 
slaugytojos, neturėjusios 
mokomosios praktikos

82 34/41,4 -/-

Kauno kolegijos I kurso 
akušerijos studentai

24 9/37,5 -/-

Kauno kolegijos I kurso 
biomedicininės diagnostikos 
studentai

78 31/39,7 -/-

Iš viso 2011-2012 metais 184 74/40,2 -/-
Iš viso 426 200/46,9 5/2,5

EN Antibiotikų 
klasė

Antibiotikai N Padermių (n) atsparumas antibiotikams, MSK μg/ml
0,01562 0,0312 0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128

1
Penicilinai 

Penicilinas 121 2 3 10 4 11 10 9 10 14 9 13 18 8
2 Oksacilinas 121 8 14 22 40 37
3 Ampicilinas 121 5 6 11 7 5 15 21 18 10 7 5 6 5
4 Cefa

lospo
rinai 

1-ji 
karta

Cefazolinas 121 9 22 17 40 24 9
5 Cefalotinas 121 6 26 15 38 25 11
6 3-ji 

karta
Ceftriaksonas  121 10 17 24 21 14 31 4

7 Aminoglikozidai Gentamicinas    121 5 18 41 36 17 4
8 Kvinolonai Ciprofloksacinas  121 18 57 34 12
9 Folio rūgšties 

inhibitoriai
Trimetoprimas/
sulfametoksazolas

121 17 24 30 32 5 13

10 Linkosamidai Klindomicinas 121 9 37 41 28 4 2
11 Fenikoliai Chloramfenikolis 121 6 11 12 33 31 25 1 1 1
12 Makrolitai Eritromicinas 121 19 24 29 16 14 8 11
13 Nitrofuranai Nitrofurantoinas 121 10 19 20 26 32 13 1
14 Glikopeptidai Vankomicinas 121 17 35 32 37
15 Tetraciklinai Tetraciklinas 121 6 33 34 27 13 3 5
16 Ansamicinai Rifampinas 121 32 36 28 16 6 2 1
17 Fuzidanai Fuzidinas 121 36 46 32 3 1 2 1
Jautrūs ≤ Vidutiniškai jautrūs ≤ Atsparūs

1 lentelė. Staphylococcus aureus padermių paplitimas tarp Kauno ko-
legijos studentų

MASA* – Meticilinui atsparios Staphylococcus aureus padermės.

2 lentelė. Meticilinui jautrių Staphylococcus aureus padermių, išskirtų 2003-2006 metais, atsparumas antibiotikams, MSK (μg/ml)   
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29213 (jautri meticilinui) ir S. aureus ATCC 38591 (atspa-
ri meticilinui) padermės. Paruoštos S. aureus kultūrų sus-
pensijos sėtos į Petrio lėkšteles su Mueller’io-Hinton’o II 
agaru (Mueller-Hinton II Agar, BBL, Cockeysville, JAV) ir 
atitinkama antibiotiko koncentracija. Pasėliai Petrio lėkšte-
lės inkubuoti 18 val. 35–37ºC temperatūroje. 

S. aureus atsparumas meticilinui nustatytas diskų me-
todu su 4 proc. NACl ir 6 mg oxacillin/mL (“BBL Becton 
Dickinson”, JAV). Paruoštos stafilokokų suspensijos sėtos 
į Petrio lėkšteles su Mueller’io-Hinton’o II agaru (Mueller-
Hinton II Agar, BBL, Cockeysville, JAV). Po to, ant pasėto 
agaro paviršiaus uždėti oksacilino diskai ir Petrio lėkšte-
lės inkubuotos 24 val. 37°C temperatūroje. Stafilokokų 
atsparumas oksacilinui (meticilinui) nustatytas ir vertintas 
remiantis CLSI [4] bei EARSS (European Antimicrobial 
Resistance Surveillance System) nustatytais kriterijais [6].

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 12.0 
programą. Duomenys buvo laikomi statistiškai reikšmingi, 
jeigu paklaidos tikimybė p<0,05 ir ryškiai statistiškai reikš-
mingi, kai p<0,001.

REZULTATAI
S. aureus padermių paplitimo tyrimas tarp Kauno ko-

legijos studentų atliktas 2003-2006 ir 2011-2012 metais. 
2003-2006 metais ištirti 242, o 2011-2012 metais – 184 
Kauno kolegijos studentai (1 lentelė). 2003-2006 m. tirtos 

bendrosios praktikos slaugytojos (BPS), neturėjusos moko-
mosios praktikos skyriuose, ir slaugytojos po pirmosios bei 
antrosios mokomosios praktikos, kurių tyrimo duomenys 
lyginti su Kauno kolegijos I kurso studentų – ne slaugytojų 
tyrimo duomenimis. 2011-2012 m. tirtos bendrosios prak-
tikos I kurso slaugytojos, neturėjusios mokomosios prakti-
kos, ir I kurso akušerijos bei biomedicininės diagnostikos 
studentai.    

Tyrimo duomenys rodo, kad S. aureus padermės papli-
tusios tarp 46,9 proc. Kauno kolegijos studentų: 56,8 proc. 
BPS 2003-2006 metais ir 41,4 proc. BPS 20011-20012 me-
tais, neturėjusių mokomosios praktikos, kolonizuotos S. au-
reus padermėmis. Lyginant S. aureus paplitimą 2003-2006 
m. tarp slaugytojų iki pirmosios bendrosios praktikos ir po 
pirmosios bei antrosios bendrosios praktikos, statistiškai 
patikimo paplitimo skirtumo (p>0,05) S. aureus nėra. Stu-
dentų, atliekančių mokomąją praktiką ligoninėse, koloni-
zavimo S. aureus padermėmis dažnis yra panašus (p>0,05). 
Tačiau buvimas stacionare bei kontaktas su skyrių aplinka 
ir pacientais sąlygojo slaugytojų kolonizaciją MASA pa-
dermėmis: po pirmosios bendrosios praktikos išaugintos 2 
(7,1 proc.) ir antrosios – 3 (12,5 proc.) meticilinui atsparios 
S. aureus padermės (1 lentelė). Statistiškai patikimo papli-
timo skirtumo S. aureus padermių tarp I kurso neslaugytojų 
ir BPS nėra (p>0,05).    

S. aureus padermės pagal atsparumą meticilinui buvo 

EN Antibiotikų 
klasė

Antibiotikai N Padermių (n) atsparumas antibiotikams, MSK μg/ml
0,01562 0,0312 0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128

1
Penicilinai 

Penicilinas 74 2 4 3 3 5 7 9 7 5 5 3 7 3 11

2 Oksacilinas 74 6 8 18 21 21
3 Ampicilinas 74 4 2 2 2 11 14 5 4 6 10 6 3 5
4 Cefalosporinai 

(3-ji karta)
Ceftriaksonas  74 14 22 10 22 2 4

5 Aminoglikozidai Gentamicinas    74 12 28 24 2 6 2
6

Kvinolonai 
Ciprofloksacinas  74 24 19 15 1 8 3 4

7 Gatifloksacinas 74 4 15 35 14 3 3
8 Levofloksacinas 74 16 15 21 1 18 3
9 Folio rūgšties 

inhibitoriai
Trimetoprimas/
sulfametoksazolas

74 19 27 20 4 4

10 Linkosamidai Klindomicinas 74 8 31 22 2 3 3 5
11 Lipopeptidai Daptomicinas, 

Jautrūs ≤1< 
atsparūs

74 22 26 2 18 4 2

12 Makrolitai Eritromicinas 74 8 41 8 9 2 6
13 Oksazolidinonai Linezolidas,  

Jautrūs ≤4
74 1 1 2 14 32 22 2

14 Glikopepetidai Vankomicinas 74 8 14 27 15 10
15 Streptograminai Kvinupristinas/

dalfopristinas
74 2 5 28 28 8 3

16 Tetraciklinai Tetraciklinas 74 4 22 26 12 2 2 4 2
17 Ansamicinai Rifampinas 74 6 35 25 3 5
Jautrūs ≤ Vidutiniškai jautrūs ≤ Atsparūs

3 lentelė. Staphylococcus aureus padermių, išskirtų 2011-2012 metais, atsparumas antibiotikams, MSK (μg/ml)   
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suskirstytos į dvi grupes –meticilinui jautrias Staphylococ-
cus aureus (MJSA) ir meticilinui atsparias Staphylococcus 
aureus (MASA) padermes ir palygintas jų atsparumas tir-
tiems antibiotikams. 2003-2006 m. tirtų S. aureus pader-
mių jautrumas antibiotikams remiantis MSK pateiktas 2 
lentelėje, o 2011-2012 m. – 3 lentelėje. 2003-2006 metais 
tirtos MJSA padermės atspariausios penicilinui (85 proc.), 
ampicilinui (72 proc.) ir eritromicinui (40,5 proc.) (1 pav.). 
Iš 126 tirtų S. aureus padermių 5 buvo atsparios meticilinui 
(MASA), kurių atsparumas tirtiems antibiotikams pateiktas 
2 pav. Dėl mažo MASA padermių skaičiaus apibendrinan-
čių išvadų apie jų atsparumą antibiotikams daryti negalime, 
tačiau bendrąsias MASA atsparumo antibiotikams tenden-
cijas šie tyrimo duomenys rodo.

20011-2012 metų S. aureus padermių tyrimo duomenys 
(3 pav.), kad visos padermės yra jautrios meticilinui, tačiau 
atsirado padermių atsparių kai kuriems antibiotikams – ci-
profloksacinui (9,5 proc.), tetraciklinui (13,6 proc.), klin-
damicinui (6,8 proc.), ceftriaksonui (5,5 proc.). S. aureus 
padermių atsparumas penicilinui (83,8 proc.) ir ampicilinui 
(86,5 proc.) atitinka bendrąsias visuomenėje paplitusių S. 
aureus padermių atsparumo minėtiems antibiotikams ten-
dencijas [8].

REZULTATŲ APTARIMAS
S. aureus – normali žmogaus mikroflora, kurios ekolo-

ginė niša nosies šnervės. Dalis visuomenės – apie 60 proc. 
yra nepastovūs S. aureus nešiotojai, nes minėti stafiloko-

kai dažnai keičiasi – išnykdami ir vėl atsirasdami šnervėse. 
Apie 20 proc. žmonių savo šnervėse turi vieną S. aureus 
padermę ir jie vadinami pastoviaisiais nešiotojais.  Lite-
ratūroje nurodoma, kad 25-30 proc. žmonių šnervėse turi 
S. aureus, kurių apie 2 proc. yra MASA [9]. Ištyrus 1-3 
kursų medicinos studentus, nustatyta, kad apie 34 proc. 
studentų šnervėse turėjo S. aureus, MASA padermės pa-
plitusios buvo tarp antro kurso studentų (2,1 proc.), neturė-
jusių kontakto su klinikiniu darbu, ir trečio kurso studentų 
(3,4 proc.), turėjusių kontaktų su pacientais [10]. S. aureus 
padermių nešiojimo dažnis susijęs su tam tikromis visuo-
menės socialinėmis grupėmis: dažniau  S. aureus nešioja 
medicinos darbuotojai bei pacientai [11]. S. aureus pader-
mių nešiojimo lygis pacientuose išauga iki 52,5 proc. Taip 
pat šių stafilokokų nešiotojų skaičius didėja tarp asmenų, 
dažniau besilankančių gydymo įstaigose, bei tarp studen-

1 pav. MJSA padermių, išskirtų 2003-2006 metais, jautrumas antibiotikams
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2 pav. MASA padermių atsparumas antibiotikams
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3 pav. Staphylococcus aureus padermių, išskirtų 20011-2012 metais, jautrumas antibiotikams
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1 pav. MJSA padermių, išskirtų 2003-2006 metais, jautrumas anti-
biotikams

2 pav. MASA padermių atsparumas antibiotikams

3 pav. Staphylococcus aureus padermių, išskirtų 2011-2012 metais, 
jautrumas antibiotikams
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tų [12]. Mičigano medicinos mokyklos slaugos rezidentų 
kolonizacija S. aureus padermėmis yra apie 62 proc. [13]. 
Mūsų atlikto tyrimo duomenys atspindi bendrąsias S. au-
reus padermių paplitimo tendencijas tarp asmenų, besilan-
kančių gydymo įstaigose. S. aureus padermių paplitimas, 
nors ir statistiškai nereikšmingai (p>0,05), tarp BPS  stu-
dentų, atlikus mokomąją praktiką, didėja nuo 56,8 proc. iki 
61,5-65,1 proc. 2001-2002 m. JAV atliktos mokslinės stu-
dijos duomenimis, 31,6-32,4 proc. visuomenės kolonizuoti 
S. aureus padermėmis, kurių 0,4-1,4 proc. yra MASA pa-
dermės [14, 15], S. aureus kolonizacijos lygis didžiausias 
buvo 6-11 metų amžiaus grupėje [14].  

Literatūros duomenys įtikinančiai įrodo, kad didėjan-
tis S. aureus padermių paplitimas susijęs ir su dažnesniu 
MASA padermių paplitimu ne tik gydymo įstaigose, bet ir 
visuomenėje. Literatūroje nurodoma, kad jeigu apie 1970 
m. MASA padermės sudarė iki 2 proc. visų išskirtų S. 
aureus padermių, tai apie 2000 m. – jau iki 20–40 proc. 
[16, 17]. EARSS (European Antimicrobial Resistance Sur-
veillance System) duomenimis, MASA padermių papliti-
mas Europoje 1999–2004 m. išaugo nuo 16 iki 24 proc. 
(p<0,0001) [18]. Jeigu Europos Šiaurės šalyse (Danijoje, 
Islandijoje, Švedijoje ir Suomijoje) bei Olandijoje MASA 
sudarė mažiau 1 proc. visų S. aureus padermių, tai dau-
gumoje pietinių Europos šalių (Prancūzijoje, Portugalijoje, 
Italijoje, Bulgarijoje, Graikijoje), Anglijoje, Airijoje ir Iz-
raelyje MASA padermių dažnis buvo 30–40 proc. Litera-
tūros duomenų analizė rodo, kad MASA dažnis Europos 
šalyse varijuoja daugiau nei šimteriopai. Tokia MASA pa-
dermių dažnio kaita Europos šalyse labiausiai susijusi su 
skirtingomis higienos sąlygomis šalyse bei didele antibio-
tikų vartojimo įvairove [18]. Nors 2004 m. Europos šalyse 
MASA paplitimas vidutiniškai išaugo iki 24 proc., tačiau 
šių padermių paplitimo struktūra išliko nepakitusi. MASA 
paplitimo dažnis didėjo, nors ir netolygiai, visuose Europos 
regionuose. MASA padermių dažnis Islandijoje, Švedijo-
je, Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Danijoje ir Olandijoje 
sudarė 1–5 proc. Centrinės Europos šalyse MASA dažnis 
svyravo nuo 5 proc. iki 33 proc.. Pietų Europoje MASA 
padermių dažnis buvo 20–30 proc., o likusiose šalyse – Vi-
duržemio jūros, Anglijoje ir Airijoje MASA dažnis svyravo 
tarp 30–50 proc. [18]. 2006-2009 metų EARSS duomeni-
mis, MASA plitimas Europos šalyse ne tik nedidėjo, bet ir 
mažėjo. Šešiose  Europos Sąjungos šalyse (Anglijoje, Airi-
joje, Prancūzijoje, Austrijoje, Graikijoje, Latvijoje) MASA 
paplitimas mažėjo, MSA padermių didėjimas yra Čekijoje, 
Rumunijoje ir Maltoje. Tik Maltoje daugiau kaip 50 proc. 
invazinių S. aureus padermių sudaro MASA padermės 
[5]. Mūsų tyrimo duomenys nėra lygiaverčiai pateiktiems 
EARSS duomenims, tačiau rodo, kad didesnė tikimybė 

gauti MASA padermes yra gydymo įstaigose, nes po pir-
mosios mokomosios praktikos MASA nešiotojomis tapo 2 
(7,1 proc.), o po antrosios mokomosios praktikos – 3 (12,5 
proc.) studentės (1 lentelė). 

Mūsų S. aureus padermių atsparumo antibiotikams ty-
rimo duomenys rodo, kad visuomenėje cirkuliuojančios S. 
aureus padermės yra jautrios stafilokokinių infekcijų gy-
dymui vartojamiems antibiotikams, tačiau išlaiko aukštą 
atsparumą penicilinui (83,8-85 proc.) ir 33,8-40,5 proc. 
padermių atsparios eritromicinui. Visos 5-ios MASA pa-
dermės jautrios vankomicinui, ampicilinui/sulbaktamui ir 
trimetoprimui/sulfametoksazolui, tačiau keturios iš penkių 
atsparios tirtiems kvinolonams ir gentamicinui (2 pav.). 
2003-2006 metais išskirtos S. aureus padermės jautrios 
tirtiems antibiotikams, tik 1 padermė atspari fuzidinui, 
chloramfenikoliui bei rifampinui ir 2 padermės atsparios 
tetraciklinui. 2011-2012 metų tyrimo duomenys rodo, 
kad S. aureus padermės, nors ir statistiškai nereikšmingai 
(p>0,05), tačiau atsparesnės antibiotikams: 13,6 proc. pa-
dermių atsparios tetraciklinui, 14,9 proc.  - kvinupristinui/
dalfopristinui, 9,5 proc. - ciprofloksacinui, 8,2 proc. - ga-
tifloksacinui, 6,8 proc. - klindamicinu, 2,8 proc. S. aureus 
padermių atsparios daptomicinui, linezolidui ir gentamici-
nui (1 ir 3 pav.). 

Visuomenėje paplitusių S. aureus padermių atsparumo 
antibiotikams daugelio šalių tyrimų duomenys yra panašūs 
[8,19]. Portugalijoje mokslinės studijos duomenys rodo, 
kad nosies šnerves kolonizuojančios S. aureus padermės 
atsparios penicilinui (88,5-95,7 proc.), 14 proc. - eritromi-
cinui, 5,5 proc. - klindamicinui, 2,2 proc. - tetraciklinui [8]. 
Atliekant Kinijos medicinos kolegijoje S. aureus papliti-
mo tyrimus nustatyta, kad 18,3 (172/935) studentų nosies 
šnervėse turėjo S. aureus padermės, ir 3,0 proc. (28/935) 
studentų buvo kolonizuoti MASA padermėmis [19]. Visos 
tirtos MJSA padermės buvo jautrios vankomicinui, kvinu-
pristinui/dalfopristinui ir linezolidui; 95,7 proc. padermių 
atsparios penicilinui, 12,9 proc. - gentamicinui, 46,6 proc. 
- eritromicinui, 16,4 proc. - ciprofloksacinui, 82,8 proc. - 
ampicilinui/sulbaktamui, 94,8 proc. - trimetoprimui/sulfa-
metoksazolui, 28,4 proc. - tetraciklinui ir 25,9 proc. pader-
mių atsparios klindamicinui [19]. Nustatyta, kad pastovus 
antibiotiko vartojimas sąlygoja atsparių padermių selekciją 
ne tik stacionaruose, bet ir visuomenėje. Tačiau mažinant 
antibiotikų vartojimą ar skiriant antibiotikus tik pagal indi-
kacijas, bakterijų jautrumas antibiotikui palaipsniui atsista-
to ir pasiekia aukštą lygį. 

IŠVADOS
1. S. aureus paplitimo dažnis tarp Kauno kolegijos stu-

dentų yra 46,9 proc. 



51

2. S. aureus paplitimo dažnis tarp Kauno kolegijos BPS 
iki mokomosios praktikos 56,8 proc. ir didėjo statistiškai 
nepatikimai po pirmosios bei antrosios mokomosos prakti-
kos iki 61,5-65,1proc. (p>0,05). BPS kolonizacija MASA 
padermėmis sietina su mokomąja praktika ligoninių sky-
riuose.     

3. S. aureus padermės yra jautrios stafilokokinių infek-
cijų gydymui vartojamiems antibiotikams, tačiau išlaiko 
aukštą atsparumą penicilinui (83,8-85 proc.) ir 33,8-40,5 
proc. padermių atsparios eritromicinui.
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PREVALENCE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AMONG  STU-
DENTS KAUNO COLLEGE/UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN 
2003-2012

Žaneta Maželienė, Albina Vaičiulevičienė, Žaneta Mickienė, 
Jolita Kirvaitienė
Summary 
Key words: Staphylococcus aureus, prevalence, resistant to meticillin 

(MRSA), resistant to antibiotics.
Evaluated prevalence of Staphylococcus aureus among students of 

Kauno kolegija/University of Applied Sciences in 2003-2012 years and 
susceptibility of Staphylococcus aureus to antimicrobial agents. Investii-
gated 426 students during 2003-2006 and 2011-2012 years. Were detected 
426 S. aureus strains. Staphylococcus aureus (S. aureus) identification 
and antibiotic susceptibility was tested manually according to CLSI (Clina-
ical and Laboratory Standards Institute, USA) and EARSS (European And-
timicrobial Resistance Surveillance System) recommendations. 

The prevalence of S. aureus among students was 46.9%. Prevalence 
of S. aureus strains among students general practice nurses 56.8% was 
established and prevalence of S. aureus among nurses after first profes-
sional practice was 65.1% and after second professional practice was 
61.5%.  Five (3.9%) methicillin-resistant S. aureus (MRSA) strains were 
grown from nurses after first and second professional practice. Methicil-
lin-susceptible S. aureus strains were most resistant to penicillin (83,8-
85,0%), ampicillin (72-86,5%) and erythromycin (33,8-40,5%). MRSA 
were susceptible to vancomycin (100%). 
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