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Νενγληθή ινίκσμε 



Νενγληθή ινίκσμε 

Οη ινηκώμεηο απνηεινύλ ηελ 3ε αηηία λενγληθήο ζλεζηκόηεηαο, κεηά ηελ 

πξνσξόηεηα θαη ηηο πεξηγελλεηηθέο επηπινθέο

Η ζπρλόηεηα είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ ειηθία θύεζεο

Σε λενγλά πνιύ ρακεινύ βάξνπο γέλλεζεο ε ζπρλόηεηα ππνινγίδεηαη κέρξη 

θαη ζε 36%

Stoll BJ, et al. Trends in care practices, morbidity, and mortality of extremely preterm neonates, 1993–2012. JAMA. 2015;314(10):1039–1051 

Polin RA, et al. The conundrum of early-onset sepsis. Pediatrics. 2014;133(6):1122–1123 

Gilfillan Μ, et al. Neonatal sepsis biomarkers: where are we now? Research and Reports in Neonatology 2019:9 9–20



Πξώηκε λενγληθή ινίκσμε (early onset sepsis, EOS)

 Σηηο πξώηεο 72 ώξεο δσήο

 0.98 πεξηπηώζεηο / 1000 γελλήζεηο δώλησλ λενγλώλ 

 Οθείιεηαη ζε παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ έρνπλ απνηθίζεη ην νπξνγελλεηηθό 
ζύζηεκα ηεο κεηέξαο

 Παξάγνληεο θηλδύλνπ 
 Γπλαηθνινγηθέο παξεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο

 Πξόσξε ή παξαηεηακέλε ξήμε ησλ εκβξπηθώλ πκέλσλ (>18 ώξεο)

 Ππξεηόο ηεο κεηέξαο, ρνξηνακληνλίηηδα

 Απνηθηζκόο ηνπ θόιπνπ ή βαθηεξηνπξία από ηνλ ζηξεπηόθνθθν νκάδαο Β (Group B streptococcus, 
GBS)

 Πξνσξόηεηα

 Φακειό βάξνο γέλλεζεο

 Ύπαξμε ζπγγελώλ αλσκαιηώλ
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Πξώηκε λενγληθή ινίκσμε (early onset sepsis, EOS)

Παζνγόλα 

 GBS (Group B streptococcus)

 Escherichia coli

 Gram (-) εληεξνβαθηεξηνεηδή (Enterobacter spp)

 Listeria monocytogenes

 Άιινη ζηξεπηόθνθθνη (Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae), 

ρξπζίδνλ ζηαθπιόθνθθνο (Staphylococcus aureus), εληεξόθνθθνη (Enterococcus 

spp)

 Ινί ηνπ απινύ έξπεηα (herpes simplex virus, HSV)

 Candida spp

Stoll BJ, et al. Trends in care practices, morbidity, and mortality of extremely preterm neonates, 1993–2012. JAMA. 2015;314(10):1039–1051
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Όςηκε λενγληθή ινίκσμε (late onset sepsis, LOS)

 Μεηά ηηο πξώηεο 72 ώξεο δσήο

 30.8 πεξηπηώζεηο / 1000 γελλήζεηο δώλησλ λενγλώλ 

 Σρεηίδεηαη κε λνζνθνκεηαθνύο παξάγνληεο

 Πξνσξόηεηα

 Φακειό βάξνο γέλλεζεο 

 Παξαηεηακέλε λνζειεία

 Φξήζε κεραληθνύ αεξηζκνύ

 Ύπαξμε θεληξηθώλ θιεβηθώλ θαζεηήξσλ

 Καζπζηέξεζε εληεξηθήο ζίηηζεο, παξαηεηακέλε ρνξήγεζε παξεληεξηθήο δηαηξνθήο

 Η πξνγελλεηηθή ρνξήγεζε ζηεξνεηδώλ
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Όςηκε λενγληθή ινίκσμε (late onset sepsis, LOS)

Παζνγόλα 

 Κναγθνπιάζε αξλεηηθνί ζηαθπιόθνθθνη (Coagulase negative Staphylococci, 

CoNS)

 Φξπζίδνλ ζηαθπιόθνθθνο (Staphylococcus aureus)

 Gram (-) βαθηεξίδηα (Escherichia coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, 

Pseudomonas spp, Citrobacter spp, Serratia spp)

 Candida spp
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Δπηδεκηνινγία



Κιηληθή εηθόλα  

Με εηδηθά ζεκεία  

Άπλνηα, θπάλσζε, γνγγπζκόο, αλαπέηαζε ξηληθώλ πηεξπγίσλ, ηαρύπλνηα, εηζνιθέο
κεζνπιεπξίσλ / ππνπιεπξίσλ

Μεησκέλε θαξδηαθή παξνρή, ππνμαηκία

Υπνγιπθαηκία, ππεξγιπθαηκία

Μεηαβνιηθή νμέσζε

Ίθηεξνο

Ππξεηόο / ππνζεξκία 

Λήζαξγνο, επεξεζηζηόηεηαο, αιιαγή επηπέδνπ ζπλείδεζεο, κεησκέλνο κπτθόο 
ηόλνο, ηξόκνο / ζπαζκνί

Γπζαλεμία ζίηηζεο, έκεηνη, θνηιηαθή δηάηαζε 

Σεκεία δηάρπηεο ελδναγγεηαθήο πήμεο

Ng S, et al. Precision Medicine for Neonatal Sepsis. Front. Mol. Biosci. 2018; 5:70

Mally P, et al. Biomarkers for neonatal sepsis: recent developments. Research and Reports in Neonatology 2014:4 157–168  



Γηάγλσζε 

Η ζεηηθή θαιιηέξγεηα αίκαηνο απνηειεί ‘gold standard’

Η ζπρλόηεηα ηεο επηβεβαησκέλεο κε ζεηηθή θαιιηέξγεηα ινίκσμεο 

ππνινγίδεηαη ζε 1-2 / 1,000 γελλήζεηο δώλησλ λενγλώλ 

Ωζηόζν κέρξη θαη 7%-13% ησλ λενγλώλ ειέγρνληαη θαη ζεξαπεύνληαη γηα 

πηζαλή ινίκσμε   

Ng S, et al. Precision Medicine for Neonatal Sepsis. Front. Mol. Biosci. 2018; 5:70

Mally P, et al. Biomarkers for neonatal sepsis: recent developments. Research and Reports in Neonatology 2014:4 157–168  



Βηνδείθηεο

Απιθμόρ ηων λεςκών αιμοζθαιπίων

Ο αξηζκόο ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ ζηε 
λενγληθή πεξίνδν αθνινπζεί 
λνξκνγξάκκαηα

Δλδεηθηηθά ζεςαηκίαο

Φακειέο ηηκέο ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ

Φακειόο απόιπηνο αξηζκόο νπδεηεξνθίισλ

Υςειόο ιόγνο αλώξηκσλ / νιηθώλ 
νπδεηεξνθίισλ (>20%)

Newman B, et al Interpreting Complete Blood Counts Soon After Birth in Newborns at Risk for Sepsis. Pediatrics. 2010 Nov; 126(5): 903–909



Πξσηεΐλεο νμείαο θάζεο 

C - ανηιδπώζα ππωηεΐνη (CRP) 

Παξάγεηαη ζην ήπαξ

Απμάλεηαη ζε 10-12 ώξεο 

T1/2 24-48 ώξεο 

Αμηόπηζηνο όςηκνο βηνδείθηεο

Μπνξεί λα απμεζεί θαη από κε 
ινηκώδε αίηηα 

Δπαλαιακβαλόκελεο ηηκέο <10mg/dL
εληόο 8-48 σξώλ από ηελ έλαξμε 
ησλ ζπκπησκάησλ έρνπλ NPV 99%



Πξσηεΐλεο νμείαο θάζεο 

Πποκαλζιηονίνη (PCT) 

Παξάγεηαη ζηα κνλνθύηηαξα θαη ζηα 
επαηνθύηηαξα

Απμάλεηαη ζε 2-4 ώξεο 

Peak 6-8 ώξεο

T1/2 24-30 ώξεο 

Με εηδηθή αύμεζε ζε θπζηνινγηθά 
λενγλά 

Μπνξεί λα απμεζεί θαη από κε 
ινηκώδε αίηηα (IVH, HIE, ππνμαηκία) 



Βηνδείθηεο

Αμςλοειδέρ (SAA) 

 Παξάγεηαη ζηα επαηνθύηηαξα, ζηα επηζειηαθά θύηηαξα, ζηα κνλνθύηηαξα θαη ζε θύηηαξα ιείσλ 
κπτθώλ ηλώλ  

 Η έθθξηζε επεξεάδεηαη από ηελ επαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε δηαηξνθή

IL-6 / IL-8

 Δθθξίλνληαη από Β θαη Τ ιεκθνθύηηαξα

 Έρνπλ πνιύ κηθξό T1/2

 Η ρξεζηκόηεηα είλαη απμεκέλε όηαλ ζπλδπάδνληαη κε TNF-a θαη CRP

Ανηιγόνα κςηηαπικήρ επιθανείαρ 

 Αληηγόλα πνπ εθθξάδνληαη ζε ελεξγνπνηεκέλα νπδεηεξόθηια, ιεκθνθύηηαξα, κνλνθύηηαξα θαη 
θύηηαξα θπζηθνύο θνλείο

 Δπαίζζεηνο δείθηεο ζηε δηάγλσζε ελδνθνηιηαθήο ινίκσμεο 

 Σπλδπαζηηθά κε CRP θαη IL-6 έρεη πςειή επαηζζεζία θαη NPV

Ng S, et al. Precision Medicine for Neonatal Sepsis. Front. Mol. Biosci. 2018; 5:70

Mally P, et al. Biomarkers for neonatal sepsis: recent developments. Research and Reports in Neonatology 2014:4 157–168  



‘Omics’

Genomics

 Αλίρλεπζε γνληδίσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε θαηαζηάζεηο ινίκσμεο 

 Αλίρλεπζε mRNA θπηηνθηλώλ (IL-8 mRNA)

 Πξόζθαηεο κειέηεο επηθεληξώλνληαη ζηελ αλίρλεπζε miRNA (πην ζηαζεξό από mRNA)   

Proteomics

 Αλίρλεπζε ησλ πξσηετλώλ πνπ παξάγνληαη από ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ μεληζηή ζε απάληεζε ζηελ 

πξνζβνιή από ηνλ κηθξννξγαληζκό

 Damage Associated Molecular Proteins (S-100, heat shock proteins, altered matrix proteins)

Metabolomics

 Mειέηε ησλ κεηαβνιηθώλ πξντόλησλ ηεο αιιειεπίδξαζεο κηθξνβίνπ-μεληζηή 

 Δλδηάκεζνπ ή ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, ιίπε, άιινη κεηαβνιίηεο

 Γιπθόδε, γαιαθηηθό, 2-πδξνμπβνπηπξηθό, ζξενλίλε, ςεπδννπξηδίλε, 2-θεηνγιπθνληθό νμύ, ξηβηηόιε

Ng S, et al. Precision Medicine for Neonatal Sepsis. Front. Mol. Biosci. 2018; 5:70



Πξνζέγγηζε λενγλνύ ύπνπηνπ γηα πξώηκε ινίκσμε 

Παπάγονηερ κινδύνος
Red flag Σεςαηκία ηεο κεηέξαο εληόο 24 σξώλ πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηό

Λνίκσμε ηνπ άιινπ λενγλνύ ζε πεξίπησζε δίδπκεο θύεζεο

Non-red flag GBS ινίκσμε ζε πξνεγνύκελν λενγλό

Απνηθηζκόο κε GBS

Παξαηεηακέλε ξήμε εκβξπηθώλ κεκβξαλώλ (>18 ώξεο)  

Πξόσξνο ηνθεηόο 

Ππξεηόο >38ν C 

Φνξηνακληνλίηηδα

Κλινικέρ ενδείξειρ
Red flag Σεκεία αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο

Σπαζκνί

Αλάγθε κεραληθνύ αεξηζκνύ ζε ηειεηόκελν λενγλό 

Σεκεία θαηαπιεμίαο 

Non-red flag Σεκεία αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη <4 ώξεο από ηε γέλλεζε

Αλάγθε κεραληθνύ αεξηζκνύ ζε πξόσξν λενγλό

Άπλνηα

Γπζθνιία ζίηηζεο, δπζαλνρή ζίηηζεο, δηάηαζε θνηιηάο  

Ταρπθαξδία ή βξαδπθαξδία

Αλάγθε θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγόλεζεο

Γηαηαξαρή κπτθνύ ηόλνπ

Σεκεία λενγληθήο εγθεθαινπάζεηαο

Ίθηεξνο ζην πξώην 24σξν δσήο 

Αζηάζεηα ζεξκνθξαζίαο  

Γηαηαξαρή νκνηόζηαζεο ζαθράξνπ 

Μεηαβνιηθή νμέσζε (έιιεηκα βάζεο >10mmol/L)



Πξνζέγγηζε λενγλνύ ύπνπηνπ γηα πξώηκε ινίκσμε 

Δθηίκεζε παξαγόλησλ θηλδύλνπ

Έλαο αλεζπρεηηθόο (red flag), ή ηνπιάρηζηνλ δύν κε-αλεζπρεηηθνί (non-red flags) 

παξάγνληεο  ιήςε εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ θαη έλαξμε αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο 

Έλαο κε-αλεζπρεηηθόο (non-red flag) παξάγνληαο  ιήςε εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ

– έλαξμε αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο βάζεη απνηειεζκάησλ

Καλέλαο παξάγνληαο θηλδύλνπ  ζπλήζεο παξαθνινύζεζε

Puopolo KM, et al. Management of Neonates Born at >/=35 0/7 Weeks' Gestation With Suspected or Proven Early-Onset Bacterial Sepsis. Pediatrics. 2018;142(6)

Caffrey O, et al. NICE clinical guideline: antibiotics for the prevention and treatment of early-onset neonatal infection. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2014;99(3):98-100



Πξνζέγγηζε λενγλνύ ύπνπηνπ γηα πξώηκε ινίκσμε 

Πνιππαξαγνληηθή εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ κε θιηληθή θαη 

εξγαζηεξηαθή βαζκνιόγεζε

Υπνινγηζκόο θηλδύλνπ (Kaiser Sepsis Calculator)

https://neonatalsepsiscalculator.kaiserpermanente.org

Αμηνινγνύληαη ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη γηα λενγλά >35 

εβδνκάδεο θύεζεο

 Δθηηκώκελνο θίλδπλνο <1/1000  θιηληθή παξαθνινύζεζε

 Δθηηκώκελνο θίλδπλνο >1/1000  ιήςε εξγαζηεξηαθνύ 

ειέγρνπ

 Δθηηκώκελνο θίλδπλνο >3/1000  έλαξμε αληηκηθξνβηαθήο

αγσγήο



Πξνζέγγηζε λενγλνύ ύπνπηνπ γηα όςηκε ινίκσμε 

Εκηίμηζη παπαγόνηων κινδύνος

Παπάγονηερ κινδύνος Κλινικέρ ενδείξειρ 

Πξνσξόηεηα Αύμεζε ησλ αλαγθώλ αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο

Παξνπζία θεληξηθώλ αγγεηαθώλ θαζεηήξσλ >4 εκέξεο Αύμεζε ησλ επεηζνδίσλ απνθνξεζκώλ, απλνηώλ, ή βξαδπθαξδίαο

Φνξήγεζε νιηθήο παξεληεξηθήο δηαηξνθήο >7 εκέξεο Αζηάζεηα ζεξκνθξαζίαο

Παξαηεηακέλε απνπζία εληεξηθήο ζίηηζεο Γηαηαξαρέο πεξηθεξηθήο αηκάησζεο

Δπζξαπζηόηεηα / ιύζε ζπλερείαο δέξκαηνο Υπόηαζε 

Παξαηεηακέλνο κεραληθόο αεξηζκόο Σεκαληηθή κεηαβνιηθή νμέσζε

Οιηγνπξία

Γηαηαξαρέο νκνηόζηαζεο γιπθόδεο 

Νσζξόηεηα, δηεγεξζηκόηεηα

Γπζαλνρή ζηε ζίηηζε

Puopolo KM, et al. Management of Neonates Born at >/=35 0/7 Weeks' Gestation With Suspected or Proven Early-Onset Bacterial Sepsis. Pediatrics. 2018;142(6)

Caffrey O, et al. NICE clinical guideline: antibiotics for the prevention and treatment of early-onset neonatal infection. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2014;99(3):98-100



Πξνζέγγηζε λενγλνύ ύπνπηνπ γηα όςηκε ινίκσμε 

Γεληθή αίκαηνο, CRP, θ/α αίκαηνο, γεληθή εμέηαζε θαη θ/α νύξσλ, νζθπνλσηηαία

παξαθέληεζε (επί ελδείμεσλ)

Έλαξμε αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο 

 Κιηληθή βειηίσζε, αξλεηηθέο θ/εο ζηηο 36 ώξεο  Γηαθνπή αγσγήο 

Θεηηθή θ/α  Σηνρεπκέλε αγσγή, νζθπνλσηηαία παξαθέληεζε 

 Αξλεηηθή θ/α αιιά θιηληθή ππνςία ινίκσμεο  Σπλέρηζε αγσγήο γηα 5 εκέξεο 

Puopolo KM, et al. Management of Neonates Born at >/=35 0/7 Weeks' Gestation With Suspected or Proven Early-Onset Bacterial Sepsis. Pediatrics. 2018;142(6)

Caffrey O, et al. NICE clinical guideline: antibiotics for the prevention and treatment of early-onset neonatal infection. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2014;99(3):98-100



Αληηκηθξνβηαθή εκπεηξηθή ζεξαπεία 

Πξώηκε λενγληθή ινίκσμε 

Ακπηθηιιίλε θαη γεληακπθίλε +/- θεθνηαμίκε

Όςηκε λενγληθή ινίκσμε 

Φινπθινμαθηιιίλε θαη γεληακπθίλε

Βαλθνκπθίλε ή ηετθνπιαλίλε θαη πηπεξαθηιιίλε/ηαδνκπαθηάκε

Η παπατεταμένε χοπήγεσε αντιμικποβιακήρ αγωγήρ σε νεογνά στα οποία έχει 

αποκλειστεί ε λοίμωξε σχετίδεται με χειπότεπε ππόγνωσε 

Puopolo KM, et al. Management of Neonates Born at >/=35 0/7 Weeks' Gestation With Suspected or Proven Early-Onset Bacterial Sepsis. Pediatrics. 2018;142(6)

Shane AL, et al. Neonatal sepsis. Lancet. 2017;390(10104):1770-80



Αληηκηθξνβηαθή εκπεηξηθή ζεξαπεία

Πολςκενηπική μελέηη ζηιρ ΗΠΑ 

1998-2001

4,039 λενγλά κε βάξνο γέλλεζεο 

<1000γ

53% έιαβε παξαηεηακέλε (>5 

εκέξεο) αγσγή 

Γηα θάζε επηπιένλ εκέξα 

αγσγήο αύμεζε θαηά 16% ηνπ 

ζρεηηθνύ θηλδύλνπ ζλεζηκόηεηαο 



Αληηκηθξνβηαθή εκπεηξηθή ζεξαπεία

Αναδπομική μελέηη ζηιρ ΗΠΑ 2010-

2014 

374 λενγλά κε δηάξθεηα θύεζεο <32 

εβδνκάδσλ

Γηα θάζε επηπιένλ εκέξα αγσγήο

αύμεζε ζρεηηθνύ θηλδύλνπ (OR)  

ζήςεο / NEC / ζλεζηκόηεηαο 

1.47 (95% CI 1.32-1.64)



Αληηκηθξνβηαθή ζηνρεπκέλε ζεξαπεία 

Παθογόνο Θεπαπεία Διάπκεια θεπαπείαρ 

Σηξεπηόθνθθνο νκάδαο Β (Group B 

streptococcus, GBS)

Ακπηθηιιίλε θαη γεληακπθίλε Βαθηεξηαηκία 10 εκέξεο 

Μεληγγίηηδα GBS 14 εκέξεο

Σεπηηθή αξζξίηηδα / νζηενκπειίηηδα 3 – 4 

εβδνκάδεο 

Δλδνθαξδίηηδα ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδεο

Escherichia coli θαη άιινη Gram (-) 

βάθηιινη (Citrobacter, Enterobacter και

Serratia spp)

Ακπηθηιιίλε θαη γεληακπθίλε ή 

Κεθνηαμίκε θαη γεληακπθίλε

Βαθηεξηαηκία 14 εκέξεο 

Μεληγγίηηδα 21 εκέξεο

Listeria monocytogenes Ακπηθηιιίλε θαη γεληακπθίλε Βαθηεξηαηκία 10 – 14 εκέξεο 

Μεληγγίηηδα 14 – 21 εκέξεο

Staphylococcus aureus θαη Coagulase 

negative staphylococcus (CoNS)

Βαλθνκπθίλε ή ηετθνπιαλίλε ή 

λαθθηιιίλε ή νμαθηιιίλε ή ιηλεδνιίδε

Βαθηεξηαηκία 10 εκέξεο

Puopolo KM, et al. Management of Neonates Born at >/=35 0/7 Weeks' Gestation With Suspected or Proven Early-Onset Bacterial Sepsis. Pediatrics. 2018;142(6)

Caffrey O, et al. NICE clinical guideline: antibiotics for the prevention and treatment of early-onset neonatal infection. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2014;99(3):98-100



Αλνζνηξνπνπνηεηηθέο ζεξαπείεο  

Ανοζοζθαιπίνη

 INIS study

9 ρώξεο, 113 θέληξα, 3,493 

λενγλά

Ύπνπηε ή επηβεβαησκέλε ινίκσμε 

0.5g IVIG ζε 4-6 ώξεο θαη 

επαλάιεςε ζε 48 ώξεο 

Γελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά ζηε 

ζλεζηκόηεηα ή ζε ζεκαληηθή 

λνζεξόηεηα ζηα 2 έηε



Αλνζνηξνπνπνηεηηθέο ζεξαπείεο  

Ανοζοζθαιπίνη

Cochrane Review 2015

9 RCTs 

3,973 λενγλά

Γελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά 

ζηελ ζλεζηκόηεηα ή ζηελ 

έθβαζε ζηα 2 έηε 



Αλνζνηξνπνπνηεηηθέο ζεξαπείεο 

Χοπήγηζη CSF

Η πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε CSF ζε 

λενγλά κε ζήςε δελ ζρεηίζηεθε κε 

κεησκέλε ζλεζηκόηεηα 

Πξόσξα λενγλά κε ζεκαληηθή 

ιεπθνπελία (<1,700/κL) ή ζνβαξή 

νπδεηεξνπελία (<500/κL) θαη 

ζπζηεκαηηθή ινίκσμε κπνξεί λα 

σθειεζνύλ από ηε ρνξήγεζε CSF



Αλνζνηξνπνπνηεηηθέο ζεξαπείεο 

Χοπήγηζη CSF

280 λενγλά, ΓΚ<32 εβδνκάδεο, SGA

Πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε 10κg/kg γηα 
5 εκέξεο 

Η πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε CSF δελ 
ζρεηίζηεθε κε κεησκέλε ζλεζηκόηεηα 

Σηελ follow-up αλάιπζε ζηα 5 έηε, ε 
πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε δελ 
ζρεηίζηεθε κε βειηησκέλε 
λεπξναλαπηπμηαθή έθβαζε



Αλνζνηξνπνπνηεηηθέο ζεξαπείεο 

Πποβιοηικά
Ζώντερ μικποοπγανισμοί 

Bifidobacteria spp. and Lactobacilli 
spp. 

Metanalysis ζε VLBW λενγλά

30 RCTs, 8,622 λενγλά 

14 κειέηεο παξαηήξεζεο 13,779 
λενγλά 

Μείσζε ζρεηηθνύ θηλδύλνπ γηα 
ινίκσμε
 RCTs θαηά 12%, RR 0.88, 95% CI 

0.80-0.97, p = 0.01 

 Μειέηεο παξαηήξεζεο θαηά 19%, RR 
0.81, 95% CI 0.69-0.96, p = 0.01 



Αλνζνηξνπνπνηεηηθέο ζεξαπείεο 

Μηηπικόρ εμβολιαζμόρ ένανηι 

GBS

10 πνιπζαθραξηδηθνί θαςηδηαθνί

ππνηύπνη

90% ησλ πεξηπηώζεσλ 

ελνρνπνηνύληαη νη ππνηύπνη Ia, 

Ib, II, III, V 

Φάζε Ι θιηληθέο κειέηεο 

(NCT02459262)

 Ιδαληθόο ρξόλνο εκβνιηαζκνύ

Μηα ή πνιιαπιέο δόζεηο 

Γηάξθεηα αλνζίαο 

Δπίδξαζε ζηνλ απνηθηζκό 

Αζθάιεηα (νη κειέηεο έρνπλ  γίλεη κε απζηεξά 

θξηηήξηα ζε ρακεινύ θηλδύλνπ πιεζπζκό) 



Αλνζνηξνπνπνηεηηθέο ζεξαπείεο 

Καθςζηεπημένη απολίνωζη 
ομθάλιος λώπος 
Τα MSCs ηξνπνπνηνύλ ηελ αλνζηαθή
απάληεζε

Mέζσ θπηηαξηθήο επαθήο 

Mέζσ έθθξηζεο παξαθξηληθώλ
παξαγόλησλ

Μέζσ δηέγεξζεο ηεο 
θαγνθπηηάξσζεο 

Metanalysis 2018

18 κειέηεο, 2,834 λενγλά

Μείσζε ηε ζλεζηκόηεηαο 

Γελ ζπζρεηίζηεθε κε ζαθή βειηίσζε 
ζηελ επίπησζε ηεο ινίκσμεο



Απώηεξε λεπξναλαπηπμηαθή έθβαζε 

Η λενγληθή ινίκσμε ζρεηίδεηαη κε 

απμεκέλν θίλδπλν γηα 

White Matter Injury

 Δπηθπιαθηηθή λεπξναλαπηπμηαθή

έθβαζε



Απώηεξε λεπξναλαπηπμηαθή έθβαζε 



Απώηεξε λεπξναλαπηπμηαθή έθβαζε 



Απώηεξε λεπξναλαπηπμηαθή έθβαζε 



Σπκπεξαζκαηηθά…

Κνηλή αηηία λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο ζηα λενγλά 

EOS ζρεηίδεηαη κε παζνγόλα από ηε κεηέξα 

LOS ζρεηίδεηαη κε παζνγόλα ηνπ πεξηβάιινληνο

Η αληηκεηώπηζε βαζίδεηαη ζε παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη θιηληθά ζεκεία 

Η εκπεηξηθή αληηκηθξνβηαθή αγσγή κπνξεί λα δηαθνπεί ζηηο 36-48 ώξεο επί 

απνθιεηζκνύ ινίκσμεο

Η παξαηεηακέλε ρνξήγεζε αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο επί απνπζίαο ινίκσμεο 

ζρεηίδεηαη κε ρεηξόηεξε πξόγλσζε 

Η λενγληθή ινίκσμε ζρεηίδεηαη κε βιάβεο ηεο ιεπθήο νπζίαο θαη επηθπιαθηηθή 

λεπξναλαπηπμηαθή έθβαζε



Δπραξηζηώ !


