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Τί γνωρίζουμε μέχρι σήμερα

• Θεραπεία σήψης

o Τα νεογνά, ιδιαίτερα τα πρόωρα ανεπάρκεια στην IgG

o IVIG παρέχει IgG που έχει ισχυρές αντι-φλεγμονώδεις και 

ανοσοτροποιητικές ιδιότητες

o Ελκυστική θεραπευτική προσθήκη στα νεογνά με σήψη

o Οι μέχρι τώρα μελέτες έχουν μειονεκτήματα

o Δεν υπάρχουν μελέτες που να εκτιμούν τη μακροχρόνια 

επίδραση της IVIG
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HO: Υπόθεση της μελέτης ΙΝΙS

H προσθήκη μη-ειδικής πολυκλωνικής

ανοσοσφαιρίνης ελαττώνει τη θνησιμότητα 

και τις μείζονες αναπηρίες σε νεογνά που 

λαμβάνουν αντιβιοτικά για σοβαρή σήψη

Σχεδιασμός μελέτης

• Τυχαιοποιημένη

• Διπλή τυφλή (placebo vs IVIG)

o IVIG 500 mg/kg (10 ml/kg) επανάληψη σε 48 ώρες

o Διάλυμα 0.2% αλβουμίνης σε Ν/S (placebo) (10 ml/kg) επανάληψη σε 

48 ώρες

• Συμμετοχή 113 νοσοκομείων

• 9 χώρες (UK, Αυστραλία, Αργεντινή, Ν. Ζηλανδία, Σερβία, 

Ελλάδα, Δανία, Βέλγιο, Ιρλανδία)

• Διάρκεια Οκτ.2001-Σεπτ.2007
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Επιλογή ασθενών

Κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη

1. Νεογνά που λαμβάνουν 

αντιβιοτικά για αποδεδειγμένη ή  

ύποπτη σοβαρή λοίμωξη

ΚΑΙ...ΚΑΙ...

2. Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

� Βάρος γέννησης <1500 γρ

� Στοιχεία λοίμωξης σε 

καλλιέργεια αίματος, ΕΝΥ ή 

άλλο άσηπτο σημείο του 

σώματος

� Αναπνευστική υποστήριξη 

μέσω ενδοτραχειακού

σωλήνα

ΚΑΙ...ΚΑΙ...

3. Συγκατάθεση γονέων

Επιλογή ασθενών

Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη

1. Προηγούμενη χορήγηση ΙVIG

2. IVIG θεωρείται ότι πρέπει να 

χορηγηθεί

3. ΙVIG έχει αντένδειξη να χορηγηθεί

Καταληκτικά σημεία (outcomes) 

� Κύρια καταληκτικά σημεία

(primary outcomes)

� Θνησιμότητα ή

� Μείζονα αναπηρία μετά 2 χρόνια

o Νευρο-, κινητική δυσλειτουργία

o Σπασμοί

o Ακουστική λειτουργία

o Επικοινωνία

o Οπτική λειτουργία

o Γνωστική λειτουργία

� Δευτερεύοντα 

καταληκτικά σημεία

(secondary outcomes)

� Θνησιμότητα πριν το εξιτήριο

� Χρόνια αναπνευστική νόσος

� Μείζονα εγκεφαλική ανωμαλία

� Θετική κ/α μετά την είσοδο στη 

μελέτη

� Πνευμονία

� ΝΕΚ

� Διάρκεια παραμονής 

νοσοκομείο
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3493 νεογνά τυχαιοποιήθηκαν

1759 έλαβαν IVIG

1η έγχυση

1735 πλήρη έγχυση

16 μερική έγχυση

8 δεν έλαβαν

2η έγχυση 

1640 πλήρη έγχυση

11 μερική έγχυση

58 δεν έλαβαν

49 πέθαναν πριν τη 2η έγχυση

1 ελλιπή δεδομένα

1734 έλαβαν placebo

1η έγχυση

1711 πλήρη έγχυση

11 μερική έγχυση

10 δεν έλαβαν

1 ελλιπή δεδομένα

2η έγχυση 

1628 πλήρη έγχυση

11 μερική έγχυση

62 δεν έλαβαν

31 πέθαναν πριν τη 2η έγχυση

2 ελλιπή δεδομένα

43 χάθηκαν στο follow-up

4 υοθετήθηκαν

5 μετανάστευσαν

34 ελλιπή δεδομένα

43 χάθηκαν στο follow-up

2 υοθετήθηκαν

5 μετανάστευσαν

5 οι γονείς απέσυραν συγκατάθεση

31 ελλιπή δεδομένα 

1701 συμπεριλήφθηκαν στη 

follow-up ανάλυση

15 αποκλείστηκαν λόγω 

έλλειψης δεδομένων

1677 συμπεριλήφθηκαν στη 

follow-up ανάλυση

14 αποκλείστηκαν λόγω 

έλλειψης δεδομένων

1454 UK

1043 Αυστραλία

480 Αργεντινή

355 Ν. Ζηλανδία

52 Σερβία

42 Ελλάδα

33 Δανία

20 Βέλγιο

14 Ιρλανδία

Αποτελέσματα-Χαρακτηριστικά ασθενών (1)
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Αποτελέσματα-Χαρακτηριστικά ασθενών (2)

Αποτελέσματα-Χαρακτηριστικά ασθενών (3)
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Καταληκτικά σημεία μελέτης

Καταληκτικά σημεία μελέτης (συνέχεια)
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Συμπεράσματα-Συμβολή μελέτης

• Η χορήγηση IVIG σε νεογνά με 

επιβεβαιωμένη ή ύποπτη σήψη δε φαίνεται 

να επηρεάζει τη θνησιμότητα ή την εμφάνιση 

σημαντικής αναπηρίας μετά 2 χρόνια


