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Ιστορική αναδρομή 

Επιλόχιος σήψη-  
λοιμώδες αίτιο 

GBS - αίτιο επιλόχιου σήψης  



Streptoccocus Group B 
(agalactiae) 

• Gram + 

• καταλάση - 

• β-αιμόλυση (υπόγεια) 

• CAMP test + 

• Εσκουλίνη – 

• Ιππουρικό + 

• Αερόβια, δυνητικώς αναερόβια 

• 10 oρότυποι (Ια, Ιb, II-IX) 

• αντοχή σε βακιτρακίνη και κοτριμοξαζόλη  

 (ναλιδιξικό, αμινογλυκοσίδες, μετρονιδαζόλη) 

• φυσική αντοχή σε τετρακυκλίνες 

 Συχνότερο αίτιο νεογνικής –
επιλόχειας σήψης 



Που βρίσκεται 

  

Φυσιολογική χλωρίδα  

 κόλπου   

περιουρηθρικής περιοχής  

 ορθού 

  στο 20-30% 

 

Φάρυγγα στα παιδιά 

 

 



Δομή 

Έλυτρο-σιαλικό οξύ> αντιφαγοκυτταρικές ιδιότητες, αναστέλλει την 

ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος  

β-αιμολυσίνη> κυτταροτοξική στο πνευμονικό επιθήλιο και ενδοθήλιο, προάγει 

την απελευθέρωση κυτταροκινών 

C5a πεπτιδάση > αδρανοποιεί την εναλλακτική οδό του συμπληρώματος 

C antigen > προστατεύει από την ενδοκυττάρια καταστροφή του GBS μετά τη 

φαγοκυττάρωση 
 

Λοιμογόνοι παράγοντες 
πολυσακχαριδικό έλυτρο  
σιαλικό οξύ του ελύτρου 
λιποτειχοϊκό οξύ και λοιπά τειχοϊκά 
οξέα 
κυτταρικές πρωτεΐνες επιφανείας  
(C, R, BPS, c-antigen, PBPIa) 
Πρωτεάσες, νουκλεάσες, CAMP, 
υαλουρονιδάση, C5a πεπτιδάση, β-
αιμολυσίνη  



Παθοφυσιολογία 

Clin Microbiol Rev. 2017 



  

έγκυες ,νεογνά, ηλικιωμένοι, ανοσοκατεσταλμένοι ενήλικες  

28.550/έτος περιπτώσεις σοβαρής νόσου και 1770 θάνατοι/έτος (ΗΠΑ) 
 

 
Ia, Ib, II, III, V συχνότερα σε νόσο 

GBS λοίμωξη 



Εγκυες 

• Ασυμπτωματική βακτηριουρία σοβαρή 
φορεία 

  ΑΕ 

  προωρότητα 

  SGA 

• Ουρολοίμωξη 

• Χοριοαμνιονίτιδα 

• Ενδομητρίτιδα (1ο 48ωρο μετά τον 
τοκετό) 

• Μικροβιαιμία 

• Επιλόχειος σήψη 

• Μετεγχειρητική λοίμωξη τραύματος 

• Πνευμονία 

• Μηνιγγίτιδα 

• Ενδοκαρδίτιδα 

 

 

 Νεογνά 
 
Πρώιμη νόσος (EOD)  
 
Οψιμη νόσος (LOD) 
 
Πολύ όψιμη νόσος (LLOD) 



Χοριοαμνιονίτιδα 

Πυρετός, ευαισθησία στη μήτρα, 
λευκοκυττάρωση, πυώδες ΑΥ, ταχυκαρδία 

(μητέρα και έμβρυο) 

≥104 cfu/ml σε καλ/εια 
ούρων 

Ασυμπτωματική 
βακτηριουρία 

Oρισμοί... Χαμηλή 
ειδικότητα 

Gram χρώση/ καλ/εια/ PCR ΑΥ, πλακούντα, 
εμβρυϊκών ιστών ή ιστοπαθολογία πλακούντα  

 Gold 
standard 



 
Oρισμοί... 

   
 EOD-Πρώιμη νόσος 
 γέννηση-6η ημέρα ζωής (12 ώρες)  
 σηψαιμία, πνευμονία,μηνιγγίτιδα 
  
 LOD-Όψιμη νόσος 
 7η ημ -3ος μήνας ζωής (3η-4η εβδομάδα)  
 βακτηριαιμία , μηνιγγίτιδα, αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα, 

πνευμονία 
 
 LLOD-Πολύ όψιμη νόσος   
 > 3 μην 
 Βακτηριαιμία, μηνιγγίτιδα, κυτταρίτιδα, αρθριτιδα, 

οστεομυελίτιδα 
 
  

 



Κάθετη μετάδοση 

• 50% των νεογνών αποικίζονται από μητέρες 
φορείς 

• 2 % των αποικισμένων νεογνώνΕΟD 



Επιδημιολογία GBS 

 

• Aποικισμός εγκύου 6,6% 

• Αποικισμός νεογνού 2,4% 

• Κάθετη μετάδοση GBS 22,5%  

• GBS νόσος νεογνού 0,2:1000  

 

 

 Tsolia et al; Clin Microbiol Infect. 2003   

 

 

  





Επιδημιολογία GBS 
 

• 30% αποικισμένες επίτοκες (κόλπος-ορθό) 

 Ασυμπτωματική λοίμωξη μητέρας! 

 

• 2:1000 ζώντα νεογνά GBS EOD (1970) 

• 0,25:1000 ζώντα νεογνά GBS EOD(2010) 

 

• 0,3:1000 ζώντα νεογνά GBS LOD  

 καμία μεταβολή στην επιδημιολογία 



Mείωση της επίπτωσης ΕΟD= ΧΠ στη μητέρα 



Van Dyke, NEJM 2009  

Incidence of early- and late-onset invasive group B 

streptococcal (GBS) disease 

Active Bacterial Core surveillance areas, 1990–2008, and 

activities for prevention of GBS disease 

ΜΜWR Recomm and Rep 2010 



Έγκυες 



XΠ εγκύου= Πρόληψη GBS ΕΟD  
Δύο προσεγγίσεις 

ΙPA 

Risk-based 
strategy 

Χορήγηση ΑΒ κατά τον 
τοκετό μόνο στις επίτοκες 
με παράγοντες κινδύνου 

για EOD  

Screening-based 
strategy 

Eλεγχος αποικισμού σε 
όλες τις εγκύους 35-37 

εβδ και χορήγηση AB κατά 
τον τοκετό σε όλες τις 
αποικισμένες επίτοκες 



Προφύλαξη 

ACOG, CDC 1996 

AAP 1997 

Revision 2002, 2010 

Screening-
based 

strategy 



Eυρωπαϊκή πολιτική για πρόληψη GBS 
EOD νεογνού 

• Xορήγηση Χ/Π στη μητέρα κατά τη διάρκεια του 
τοκετού:  

Με βάση καθολικό προσυμπτωματικό έλεγχο 
 (screening-based strategy): Iσπανία, Γαλλία, 
 Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα 

  

Mε βάση παράγοντες κινδύνου για ΕΟD  

  (risk-based strategy): Μ.Βρετανία, Ολλανδία 

 

Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής 

Ιατρικής 2015 



Kαθολικός προσυμπτωματικός έλεγχος 

• Λήψη καλ/ειας από κόλπο και ορθό σε ΗΚ 35-37 εβδ 

Παράγοντες κινδύνου για ΕΟD 

•HK<37 w  
•PROM (≥18 h) 
•θ≥ 38ο C μητέρας κατά τον τοκετό 
•GBS βακτηριουρία στην παρούσα κύηση 
•προηγούμενος τοκετός νεογνού με GBS λοίμωξη 

x 40 ο κίνδυνος ΕΟD σε ΗΚ< 29 εβδ vs τελειόμηνα 



ΧΠ στις επίτοκες 

 

• Σε όλες τις εγκύους με GBS αποικισμό 

• Ανεξαρτήτως καλ/ειας αν υπάρχουν παράγοντες 
κινδύνου για ΕΟD 

• Kατά τον τοκετό και μόνο 

• Σε ΦΤ και σε ΚΤ μόνο αν υπάρχει ΑΡΘ 

  

 

ΜΜWR Recomm Rep. 2010 

 90% αποτελεσματικότητα για την πρόληψη της GBS ΕΟD   



Προτεινόμενο ΑΒ 

 

• Πενικιλλίνη ΙV 5 εκ ΙU αρχικά και μετά 2,5-3 εκ 
IU x6  

• Αμπικιλλίνη IV 2 g αρχικά και μετά 1 g x 6 

 

 min 4 ώρες προ του τοκετού 



ΧΠ στην εγκυμοσύνη 

ΟΧΙ pos AB  σε GBS 
αποικισμό στη 
διάρκεια της 

κύησης  

ΔΕΝ εξαλείφει 
μικροβιοφορεία  

ΔΕΝ προλαμβάνει 
τη νεογνική νόσο 

Ναι pos AB σε 
ασυμπτωματική 
βακτηριουρία 

Προστατεύει από 
ΑΕ, προωρότητα, 

SGA 



ΧΠ εγκύου με πρόωρο τοκετό 

ΜΜWR Recomm Rep. 2010 

Δεν χρειάζεται 
λήψη κολπικού 
αν έχει γίνει τις 
προηγούμενες 
5 εβδ από τον 
τοκετό 



ΧΠ εγκύου με πρόωρη ρήξη υμένων 

ΜΜWR Recomm Rep. 2010 



ΧΠ εγκύου με αλλεργία 

ΜΜWR Recomm Rep. 2010 

Οπωσδήποτε έλεγχος 
επαγόμενης αντοχής!  



Aποτυχία προφύλαξης 

• Αντοχή σε 
πενικιλλίνη/αμπικιλλίνη/κλινδαμυκίνη 

• Eλεγχος αποικισμού > 5 εβδ προ του 
τοκετού 

• Μη σωστή λήψη δείγματος  

 (μόνο από τον κόλπο) 

• Μέθοδος καλ/ειας  

 (χωρίς ανακαλ/εια σε εμπλουτιστικό 
ζωμό) 

Ψευδώς 

αρνητικό 

αποτέλεσμα 

61,4 % τελειόμηνων νεογνών με GBS νόσο από μητέρες 

με αρνητική καλ/εια για GBS!!! (Van Dyke NEJM 2009) 



Απομόνωση GBS 

 

• Λήψη καλ/ειας από κόλπο και ορθό 

• Συμπληρωματικά με καλ/εια, χρωμογόνα 
μέσα και/ή PCR αύξηση ανίχνευσης + 
δειγμάτων 

• Σύσταση επώασης σε εμπλουτιστικό ζωμό 
(carrot Broth, LIM broth, Todd-Hewitt broth) 

 

 Αm Fam Phys 2012 



Χρωμογόνος ζωμός 

StrepB Carrot Broth 



Χρωμογόνο άγαρ 



Mοριακές μέθοδοι 



Αντοχή GBS 

• 14 στελέχη R σε αμπικιλλίνη/πενικιλλίνη 
μεταξύ 1995-2005/Ιαπωνία 

• 11 στελέχη μεταξύ 1999-2005/ΗΠΑ σε 
αμπικιλλίνη/πενικιλλίνη ή/και κεφοταξίμη 

• Αντοχή GBS στην ερυθρομυκίνη: 10-32% 

• Αντοχή GBS στην κλινδαμυκίνη: 12-28% 
 

Τsolia et al;Clin Microbiol Infect 2003 

Kimura et al, Antimicrob Ag Chemoth 2008 

Dahesh et al, Antimicrob Ag Chemoth 2008 



GBS Resistance: Clindamycin and Erythromycin 
All Ages, 2001-2008* 

25.6% 

11.4% 

47.7% 

24.8% 

*Isolates are from CO, GA, MD, MN, NY, and OR. 2007 data excluded since only early-

onset isolates were tested. 

Source: Active Bacterial Core surveillance / Emerging Infections Program 



Επαγόμενη αντοχή στην κλινδαμυκίνη 

Σε Α στην ερυθρομυκίνη →D test  

25% Α σε κλινδαμυκίνη 



Ελληνικά στοιχεία-Aντοχή 

   

• R ERY 20,5 %   Liakopoulos et al;Diagn Microb Inf Dis 2014 

• R ERY-CLINDA 27,8%  

                   Tsansarli et al; Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017  

Tsolia et al;CMI 2003 



Νεογνά 



EOD και LOD  

 EOD-Πρώιμη νόσος 
 γέννηση-6η ημέρα ζωής (12 ώρες)  
 GBS ορότυπος ΙΙ, ΙΙΙ, Ια, V 
 σηψαιμία (80%), πνευμονία (10%), μηνιγγίτιδα (7%)  
 θνητότητα 15% 
 
 LOD-Όψιμη νόσος 
 7η ημ -3ος μήνας ζωής (3η-4η εβδομάδα) 
 GBS ορότυπος ΙΙΙ   
 Βακτηριαιμία (65%), μηνιγγίτιδα(30%), αρθρίτιδα, 

οστεομυελίτιδα, πνευμονία 
 θνητότητα 6% 
 
 
 
 
 



Παθοφυσιολογία 

Ανιούσα λοίμωξη 

Οριζόντια μετάδοση LOD 

Αμνιονίτιδα 

Εναρξη τοκετού-Ρήξη αμνιακών 

μεμβρανών 

Πνευμονία 

Βακτηριαιμία 

Δίοδος από το μολυσμένο 

γεννητικό σωλήνα  

ΕΟD 

Yγιή  



Kάθετη μετάδοση 

GBS 
αποικισμένη 

μητέρα 

Αποικισμένα 
νεογνά 

Ασυμπτωματικά  
ΕΟS, πνευμονία, 

μηνιγγίτιδα 

Μη αποικισμένα 
νεογνά 

50% 50% 

98% 2% 



Nεογνικές βακτηριαιμίες-ΝeonIN-

Aγγλία 



DEVANI project 

Ορότυποι GBS σε ΕΟD-LOD 



Συχνότεροι ορότυποι-Ελλάδα 

 

• ST17 ορότυπος Ia/ΙΙΙ σε νεογνά με σήψη 

• ST1 οροτυπος VI/V σε αποικισμένες εγκύους 
Liakopoulos et al;Diagn Microb Inf Dis 2014 

• Ορότυπος ΙΙ σε αποικισμένες εγκύους  
Tsolia et al; Clin Microbiol Infect. 2003   

 



Παράγοντες που ευνοούν τη λοίμωξη 
νεογνού 

Λοιμογόνοι παράγοντες του GBS 
Προωρότητα-έλλειψη 
επιφανειοδραστικού παράγοντα 
Απουσία ειδικών anti GBS Abs 
 

Clin Microbio Rev 2017 



Παράγοντες κινδύνου για ΕOD 

• HK<37 w 

• PROM (≥18 h) 

• Xoριοαμνιονίτιδα (θ≥ 38ο C) 

• GBS βακτηριουρία (> 104 cfu/ml) στην παρούσα 
κύηση 

• Προηγούμενος τοκετός με GBS νεογνική νόσο 

• Σοβαρή φορεία με υψηλό ενοφθάλμισμα (ΣΔ) 

• Μικρή ηλικία μητέρας 

• Μαύρη φυλή 

• GBS ΙgG μητέρας 



Incidence of early-onset invasive group B 

streptococcal disease, stratified by race and term 

Active Bacterial Core surveillance areas, 2000--2007 

Van Dyke NEJM 2009 



Αντιμετώπιση νεογνού 

Κλινική εικόνα 

Eπάρκεια 
ΧΠ στη 
μητέρα 

Παράγοντες 
κινδύνου 
για ΕΟD 



Αλγόριθμος 
αντιμετώπισης 

νεογνού 

http://www.aafp.org/afp/2012/ 

CDC 

Xορήγηση ΑΒ 
στη μητέρα 
min 4 h πριν 
τον τοκετό! 

Full diagnostic 
evaluation  

γεν αίματος, καλ/εια 
αίματος, ΟΝΠ, Α/α 

θώρακος  
limited evaluation  

καλ/εια αίματος, γεν 
αίματος στη γέννηση 

και σε 6-12 ώρες  

http://www.aafp.org/afp/2012/


Αντιμετώπιση με βάση score κινδύνου σήψης  
(Web-based Neonatal EOS Risk calculator) 

Εξατομίκευση κινδύνου για νεογνά≥35 εβδ 

 HK 

 Υψηλότερη θ της μητέρας 

 GBS αποικισμός της μητέρας 

 Διάρκεια ρήξης υμένων 

 Είδος και διάρκεια ΧΠ 

 

Κίνδυνος≥ 1:1000 ζώντα νεογνά →καλ/εια αίματος και 
παρακολούθηση 

Κίνδυνος≥ 3:1000 ζώντα νεογνά → καλ/εια αίματος και 
εμπειρική ΑΒ 

 
Puopolo et al; Pediatrics 2018 



On line calculator 

https://neonatalsepsiscalculator.kaiserpermanente.org/ 



On line calculator 



Aντιμετώπιση με βάση την κλινική εικόνα 
νεογνού 

 ≥ 35 εβδ 

 Νεογνά με επηρεασμένη γενική κατάσταση στη 
γέννηση και όσα επιδεινώνονται στο 1ο 48 ωρο 
→εμπειρική θ ή Ε/Ε  

 Συχνή κάθε 4-6 ώρες κλινική εκτίμηση 

Puopolo et al; Pediatrics 2018 



Πρόωρα (HK≤34+6 ) σε κίνδυνο για ΕΟD 

 Mαιευτικά αίτια για πρόωρο τοκετό 
(προεκλαμψία) 

 ΚΤ 

 Απουσία ωδινών, πρόκλησης τοκετού ή 
παρατεταμένης ρήξης μεμβρανών προ του 
τοκετού 

 Αντιμετώπιση: ουδέν ή καλ/εια αίματος και 
παρακολούθηση 

Puopolo et al; Pediatrics 2018 



Πρόωρα (HK≤34+6 ) σε κίνδυνο για ΕΟD 

 Προωρότητα λόγω  

 ανεπάρκειας τραχήλου της μήτρας 

 πρώιμης έναρξης ωδινών 

 πρόωρης ρήξης υμένων 

 χοριοαμνιονίτιδας 

+/ή  

 σημεία εμβρυικής δυσπραγίας 

 Αντιμετώπιση: καλ/εια αίματος, ΟΝΠ και 
εμπειρική θεραπεία 

Puopolo et al; Pediatrics 2018 



 
Κλινική εικόνα 

EO-σηψαιμία 
 • Ευερεθιστότητα 

• Λήθαργος 

• Αναπνευστική 

δυσχέρεια 

 ταχύπνοια > 60 αν/min 

• Πυρετός ή υποθερμία 

• Υπόταση 

• Kακή περιφερική 

αιμάτωση 

Λ<5000/ml 

ΠMN<1000/ml 

Αωρα/ολικά ΠMN≥0.3 

↓PLT 

↓ειδικότητα 

και 

ευαισθησία 



Kλινική εικόνα  
ΕΟ-Πνευμονία 

• Ταχύπνοια 

• Γογγυσμός 

• Υποξία 

• Εμμένουσα πνευμονική  

 νεογνική υπέρταση 

 

Ν. Υαλίνης 

μεμβράνης±πλευριτικό 

υγρό 



Κλινική Εικόνα 
ΕΟD-Μηνιγγίτιδα 

 

• Ταχύπνοια 

• Γογγυσμός 

• Απνοια 

Μη ειδικά 
συμπτώματα! 



Kλινική Εικόνα 
LOD 

• Μικροβιαιμία χωρίς εστία (65% της LOD): 

 πυρετός, ευερεθιστότητα, λήθαργος, ↓σίτιση, ταχύπνοια, γογγυσμός, 
άπνοια 

 

• Mηνιγγίτιδα(25-30%): πυρετός, ευερεθιστότητα, λήθαργος, ↓σίτιση, 
ταχύπνοια, συχνά σπασμοί, προέχουσα πρόσθια πηγή 

 

• Οστεομυελίτιδα-αρθρίτιδα (5%): όχι πυρετός, μειωμένη κινητικότητα, 
πόνος στην ψηλαφηση, βακτηριαιμία στο 50% 

 

• Κυτταρίτιδα-λεμφαδενίτιδα (4%): κυτταρίτιδα οφθαλμικού κόγχου, 
υπογενίδιος κυτταρίτιδα, προωτιαία κυτταρίτιδα, βακτηριαμία στο 33%, 
μηνιγγίτιδα στο 25%, ΠΡΕΠΕΙ ΟΝΠ 

 

• Σπάνια: ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, πυελονεφρίτιδα, 
ενδοφθαλμίτιδα, εγκεφαλικό απόστημα.  

 



LO μηνιγγίτιδα: κακή πρόγνωση, 25-50% μόνιμες νευρολογικές βλάβες!  



Εργαστηριακός έλεγχος Ι 

• Γεν.αίματος →λευκοπενία, ουδετεροπενία, 
θρομβοπενία, άωρα/ολικά ΠΜΝ≥0,3 

– Λευκοπενία ή λευκοκυττάρωση 

– Απόλυτος αρθ ουδετερόφιλων 

– Αωρα/αρθ ουδετερόφιλων 

• CRP 

• Προκαλσιτονίνη 

• ΙL2, 6, 8 

• TNFa 

• CD64 

Χαμηλή 

ευαισθησία και 

ειδικότητα 

Συνεχόμενες ΦΤ CRP –PCT 

αποκλείουν την ΕΟS 

 

Οι παθολογικές τιμές CRP-PCT δεν  

αποτελουν από μόνες τους παράγοντα 

έναρξης θεραπείας 
 

 

 

Pediatrics 2018 



Εργαστηριακός έλεγχος ΙΙ 

• Καλ/εια αίματος, PCR  

• Καλ/εια ΕΝΥ, PCR  

μέσα σε 72 ώρες από τη γέννηση 

Gold standard της 
διάγνωσης 

Pediatrics 2018 



Εργαστηριακός και λοιπός έλεγχος 

 

• ΟΝΠ (γεν. ENY, χρώση, καλ/εια, PCR) 

• Καλ/εια ούρων (νεογνά > 6 ημ) 

• ΟΧΙ ταχεία ανίχνευση αντιγόνου GBS (πλην ΕΝΥ) 

• Α/α θώρακος (σε σημεία απο το ΑΣ) 

• Απεικονιστικός έλεγχος με MRI, και παρακέντηση 
της άρθρωσης για καλ/εια αρθρικού υγρού σε 
υποψία λοίμωξης οστών-αρθρώσεων. 

 

http://www.aafp.org/afp/2012/ 

CDC 

http://www.aafp.org/afp/2012/


Παρακλινικός έλεγχος σε 
μηνιγγίτιδα 

• Σε μηνιγγίτιδα νέα ΟΝΠ σε 24-48 ώρες 

 

• Νέα ΟΝΠ και MRI ΚΝΣ εάν δεν υπάρχει 
ανταπόκριση στη θεραπεία, εμμένουν οι 
νευρολογικές διαταραχές ή υπάρχουν  

 εστιακά νευρολογικά ελλείμματα. 



GBS λοίμωξη σε βρέφη > 6 μηνών  

Έλεγχος για ανοσοανεπάρκεια+ ΗΙV! 



Θεραπεία νεογνού 

• Βακτηριαιμία: 10 ημ  

• Μηνιγγίτιδα: 14-21 ημ (↑δο) 

• Αρθρίτιδα: 14-21 ημ 

• Οστεομυελίτιδα: 21-28 ημ 

Αρχική εμπειρική θ→ Αμπικιλλίνη+γενταμυκίνη 

Απομόνωση GBS → πενικιλλίνη για:  

πενικιλλίνη 200.000 iu/kg/ημ 

αμπικιλλίνη 150 mg/kg/ημ 

γενταμυκίνη 7.5 mg/kg/ημ 

πενικιλλίνη 
(σε μηνιγγίτιδα) 
 

250.000-
450.000/kg/ημ  

αμπικιλλίνη (σε 
μηνιγγίτιδα) 

200-300mg/kg/ημ 

Συνεργική δράση γενταμυκίνης 



Πρόληψη EOD vs LOD GBS 



Μέτρα προφύλαξης 

 Σε περίπτωση επιδημίας από στελέχη GBS στο 
νοσοκομείο  

• ομαδοποίηση (cohorting) των άρρωστων και 
αποικισμένων νεογνών  

• οδηγίες προφυλάξεων επαφής –υγιεινή των 
χεριών 

 για τον περιορισμό της οριζόντιας μετάδοσης 
κατά τη νοσηλεία.  



Παρακολούθηση νεογνού εκτός 
νοσοκομείου 

 

• Οι καλλιέργειες ρουτίνας για παρακολούθηση της πορείας 
του αποικισμού δεν συστήνονται. 

 

• Λόγω του αναφερόμενου αυξημενου κινδύνου λοίμωξης, ο 
δίδυμος ενός περιστατικού με GBS ΕΟD ή LOD πρέπει να 
παρακολουθείται προσεκτικά και να θεραπεύεται εμπειρικά 
για ύποπτη συστηματική λοίμωξη μόλις εκδηλωθούν σημεία 
της νόσου. 



Αποφυγή επικίνδυνων τακτικών! 



Εμβόλιο 

GBS 
εμβολιασμός 
γυναικών 

αποικισμού 
στις μητέρες 

κάθετης 
μετάδοσης 



 

• Πολυσακχαριδικό συζευγμένο με ΤΤ ή 
CRM197 ειδικό για ορότυπο 

•  Moνοδύναμα 

•  Πολυδύναμα (Ια, Ιb, II, III, V) 

Βaker et al, J Inf Dis 2000 

Heath et al, Exp Rev Vacc 2005 

GBS πολυσακχαριδικά εμβόλια 



GBS πρωτεϊνικά εμβόλια 





Συμπερασματικά 
 • Ο GBS προκαλεί λοίμωξη σε νεογνά, έγκυες, ηλικιωμένους, 

ανοσοκατεσταλμένους 

 

• ΕΟD την 1η εβδ ζωής→σηψαιμία, πνευμονία, μηνιγγίτιδα 

 

• LOD μετά την 7 ημ-3 μην →μικροβιαιμία, μηνιγγίτιδα, οστεομυελίτιδα-
αρθρίτιδα, κυτταρίτιδα 

 

• Screening εγκύων (35-37  εβδ) και αντιμικροβιακή προφύλαξη κατά τη 
διάρκεια του τοκετού 

 

• Aξιολόγηση κλινικής εικόνας νεογνού, μαιευτικού ιστορικού μητέρας, 
παραγόντων  κινδύνου για ΕΟD  Διάγνωση και θεραπεία νεογνού 

 

• Πενικιλλίνη (αμπικιλλίνη) θεραπεία εκλογής 

 




