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Neonatalna umrljivost / 1000 živorojenih

Evropa, 2015



Vzroki za neonatalno umrljivost
KO za perinatologijo Lj

188 (79%) brez sepse

50 (21%) sepsa



SGB je najpogostejši povzročitelj neonatalne sepse

Rednak, Kljajič. Neonatalne bakterijske okužbe, Slovenj Gradec, 2010-2012. 

48% SGB

19% E. coli

17% KNS

7% Klebsiella

4% Morganella

3% Proteus

3% Staph. aureus



Zgodnje sepse

• 0-6 dni

• >90% vseh 

neonatalnih seps

• Posledica prenosa 

bakterij na plod 

med porodom

• Lahko preprečimo 

z atb med porodom

46% SGB

17% E. coli

12% neznano

5% Staph. a

5% Enterob.

4% KNS

4% Haemophillus

6% ostale G+

1% ostale G-

Ranc. Zgodnje neonatalne sepse, KOP Ljubljana, 2002-2012



Antibiotična profilaksa med porodom

Preprečevanje zgodnje SGB neonatalne sepse

2 pristopa

Dejavniki 

tveganja
Presejanje  35.—37. tn

Atb med 

porodom

Atb med porodom  SGB + 

porodnice

• ≥18 h od razpoka ovojev

• TT ≥38 0C

• Prezgodnji porod (<37. tn)

• Bakteriurija SGB v nosečnosti

• Predhodna neonatalna SGB okužba

≈17% koloniziranih

nosečnic v Slo



Presejanje je učinkovitejši način 

preprečevanja zgodnjih neonatalnih SGB seps

Shrag in sod. NEJM 2002



Znižanje pojavnosti zgodnje SGB sepse v 

ZDA po uvedbi presejanja

Van Dyke et al. Evaluation of Universal Antenatal Screening for 

Group B Streptococcus. N Eng J Med 2009



FIGO, 2018
• 95 držav

– 35/60 (58%) presejanje

• 34 industrijsko razvitih držav

– 22/34 (65%) presejanje



• Vse nosečnice morajo biti seznanjene z 

zgodnjo SGB sepso

• Univerzalno presejanje ni priporočljivo

• Presejanje med 35. in 37. tednu oz. 

med 32. in 34. tednom pri večplodnih 

nosečnostih



Gopal Rao et al. BMJ Open 2017

Dejavniki tveganja Presejanje



Zdrav Vestn, 2017



Zgodnje SGB sepse

• Incidenca v Slo vsaj 0,53/1000

• 4% umrljivost

• Dolgotrajne posledice

– 18% PVL ali IVH ¾

– 17% meningitis → 50% neoptimalen 

nevrološki razvoj

– 83% brez meningitisa →28%

neoptimalen nevrološki razvoj

Lasič in sod. Novakovi dnevi 2017

Lozar Krivec in Nosan. Novakovi dnevi 2017



Zdravstveni svet je decembra 2019 sprejel vlogo 

»Preprečevanje zgodnjih invazivnih okužb 

novorojenčkov povzročenih s streptokokom skupine B«



Hvala

miha.lucovnik@kclj.si





Je napočil čas za uvedbo presejanja za kolonizacijo s 

SGB v slovensko predporodno varstvo?

• Da –vloga za uvedbo novega programa odobrilo 5 

RSK, v obravnavi pri Zdravstvenem svetu

• Z bolj doslednim upoštevanjem priporočil za atb

preventivo med porodom lahko pomembno znižamo 

incidenco zgodnjih SGB seps že pred uvedbo 

presejanja

– Vse porodnice s prezgodnjim porodom (<37 tn) brez SRM 

morajo prejeti penicilin (klinda ali vanko ob alergiji)! 



Kako v Sloveniji zmanjšati pojavnost zgodnje 

neonatalne SGB sepse?

• Doslednejše 

upoštevanje 

dejavnikov 

tveganja

• Cilj = zmanjšati 

pojavnost za 

1/4

• Uvesti 

presejanje v 

nacionalni 

program 

predporodnega 

varstva

• Cilj = zmanjšati 

pojavnost za 

vsaj 1/2



Vzroki za neonatalno obolevnost
KO za perinatologijo Lj

67 (87%) brez sepse

10 (13%) sepsa

periventrikularna

levkomalacia



Vzroki za neonatalno obolevnost
KO za perinatologijo Lj, 2002-2011

33 (57%) brez sepse

25 (43%) sepsa

nekrotizantni

enterokolitis



Vzroki za neonatalno obolevnost
KO za perinatologijo Lj, 2002-2011

17 (53%) brez sepse

15 (47%) sepsa

ROP



Vzroki za neonatalno obolevnost
KO za perinatologijo Lj, 2002-2011

70 (65%) brez sepse

38 (35%) sepsa

Intraventrikularna 

krvavitev



Antibiotična profilaksa med porodom ob 

dejavnikih tveganja

• 45% otrok z zgodnjo SGB sepso se je 

rodilo mamam z dejavniki tveganja, ki 

niso prejele atb

• 87% dejavnikov tveganja prezgodnji 

porod!

• Le 9% ustrezna izbira in odmerek atb

Lasič in sod. Novakovi dnevi 2017

Fabjan in sod. Novakovi dnevi 2017

Lasič in sod. Novakovi dnevi 2017


