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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εισαγωγή: Ένα από τα συνήθη δυσμενή περιγεννητικά αποτελέσματα ενός πρόωρου 

τοκετού είναι η νεογνική εγκεφαλική βλάβη (ΝΕΒ). Η πρώιμη ανίχνευση των νεογνών 

τα οποία θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη ΝΕΒ, δεν έχει ακόμα 

επιτευχθεί. Επί του παρόντος, πολλοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι έχουν διερευνήσει 

την προγνωστική αξία διάφορων βιοχημικών δεικτών σχετικά με τη ΝΕΒ, όμως ακόμα 

και σήμερα κανένας δεν εφαρμόζεται στην κλινική πράξη. Ο συνδυασμός 

εξειδικευμένης υποστηρικτικής φροντίδας, όπως είναι η «νευροπροστατευτική 

φροντίδα», με την κλινική χρήση βιοδεικτών, πιθανώς να συμβάλλει στις βέλτιστες 

νευροαναπτυξιακές εκβάσεις των νεογνών αυτών. 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπέδων του 

βιοχημικού δείκτη ‘’ακτιβίνη-Α’’ στον ορό πρόωρων νεογνών με ηλικία κύησης (ΗΚ) 

<34 εβδομάδων, τα οποία ανέπτυξαν διαφόρων βαθμών ΝΕΒ, υπό τη μορφή της 

περικοιλιακής λευκομαλακίας (ΠΛ) ή εγκεφαλικής αιμορραγίας (ΕΑ) και 

συσχετίστηκαν με φυσιολογικά νεογνά (ΦΝ) της ίδιας HK, κατά τις πρώτες τρεις 

ημέρες ζωής (ΗΖ). Παράλληλα, διερευνήθηκε η συσχέτιση των επιπέδων της 

ακτιβίνης-Α με κλινικά, εργαστηριακά και ακτινολογικά ευρήματα αλλά και με την 

βαρύτητα της ΝEB. Τέλος, πολλαπλοί περιγεννητικοί παράγοντες κινδύνου 

συνδυάστηκαν με την ακτιβίνη-Α για τη δημιουργία ενός πιθανού προγνωστικού 

μοντέλου πρώιμης ανίχνευσης νεογνών υψηλού κινδύνου να εμφανίσουν ΝEB ή 

κάποιο δυσμενές περιγεννητικό αποτέλεσμα, όπως ο νεογνικός θάνατος. 

Υλικό – Μέθοδος: Η παρούσα έρευνα είναι προοπτική διαχρονική μελέτη ασθενών-

μαρτύρων (prospective case-control study), στην οποία συνολικά συμπεριλήφθησαν 96 

πρόωρα νεογνά που είχαν εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 

(ΜΕΝΝ) Ιδιωτικής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής των Αθηνών. Τα 29 εξ’ 

αυτών ανέπτυξαν ΝEB, σύμφωνα με τα συνολικά υπερηχογραφικά ευρήματα ως την 

έξοδό τους από τη ΜΕΝΝ (ομάδα ασθενών). Ακολούθως, τα νεογνά αυτά 

αντιστοιχήθηκαν ένα προς ένα (1:1 fashion) με νεογνά που είχαν φυσιολογικά 

απεικονιστικά ευρήματα εγκεφάλου (ομάδα μαρτύρων). Για τις ανάγκες της παρούσας 

μελέτης χρησιμοποιήθηκε ο εναπομείναντας ορός των νεογνών ύστερα από τις 

εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας. Ο ορός αφορούσε περιφερικό αρτηριακό ή φλεβικό 

αίμα, ενώ το πρώτο δείγμα αίματος λαμβάνονταν αμέσως μετά την εισαγωγή του 

νεογνού στη ΜΕΝΝ. Εκτεταμένα στοιχεία συλλέχθηκαν από το μαιευτικό και νεογνικό 

ιστορικό για την ανεύρεση περιγεννητικών παραγόντων κινδύνου που πιθανώς 

σχετίζονται με ΝΕΒ. Τέλος, οι μετρήσεις της ακτιβίνης-Α στον ορό έγιναν με τη 

μέθοδο ELISA και η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το 

πρόγραμμα IBM SPSS statistics version 23. 

Αποτελέσματα: Όσον αφορά τα μητρικά χαρακτηριστικά, τις θεραπευτικές 

παρεμβάσεις που έγιναν στις έγκυες ή τα νεογνά τους, αλλά και τη συνολική διάρκεια 

παραμονής των νεογνών στη ΜΕΝΝ, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (ασθενών-μαρτύρων). Σχετικά με τα νεογνικά 

χαρακτηριστικά, τα νεογνά που ανέπτυξαν ΝΕΒ φαίνεται να είχαν σημαντικά 

χαμηλότερο pH και αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων κατά την εισαγωγή τους στη ΜΕΝΝ 

σε σχέση με τα ΦΝ. Επίσης, οι τιμές του ελλείμματος βάσης και του γαλακτικού οξέος 

εισαγωγής, καθώς και η επίπτωση των σπασμών και του θανάτου ήταν σημαντικά 



υψηλότερες στα νεογνά με ΝΕΒ. Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα, αντιθέτως, ήταν 

σημαντικά συχνότερη στα ΦΝ. Η ακτιβίνη-Α ήταν σημαντικά υψηλότερη στα νεογνά 

με ΝΕΒ κατά το πρώτο και δεύτερο 24ωρο ζωής, ενώ η συγκέντρωσή της παρουσίαζε 

μια πτωτική πορεία με την πάροδο των ημερών. Η ακτιβίνη-Α ορού την 1η και 2η ΗΖ 

ήταν παράγοντας πρόβλεψης για ανεπιθύμητη νεογνική έκβαση, όπως θάνατος ή 

εγκεφαλική αιμορραγία ΙΙ-IV βαθμού. Με μια τιμή cut-off στα 0.61ng/ml η ακτιβίνη-

Α ορού έδωσε ευαισθησία 100% και ειδικότητα 33.1% για την πρόβλεψη ανεπιθύμητης 

νεογνικής έκβασης, ενώ με τιμή cut-off στα 1.725ng/ml η ακτιβίνη-Α ορού έδωσε 

ευαισθησία 29% και ειδικότητα 100%. 

Συμπεράσματα: Η ακτιβίνη-Α είναι σημαντικά υψηλότερη στα νεογνά με ΝΕΒ από 

το πρώτο κιόλας 24ωρο ζωής, όταν ακόμα απεικονιστικά ευρήματα απουσιάζουν. Με 

βάση την καμπύλη ROC προκύπτει ότι η προγνωστική αξία της ακτιβίνης-Α την 2η ΗΖ 

κρίνεται οριακά ικανοποιητική ως προς την πρόγνωση των νεογνών που θα αναπτύξουν 

ΝΕΒ. Πιθανώς, εκτενέστερη έρευνα σε σχέση με τον συγκεκριμένο ΒΔ, μελλοντικά να 

αναδείξει τον πιθανό προγνωστικό του ρόλο και να καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος ΒΔ 

πρώιμης ανίχνευσης της ΝΕΒ. Τέλος, μεγαλύτερες προοπτικές μελέτες, που θα 

εξετάζουν ταυτόχρονα την επίδραση της νευροπροστατευτικής φροντίδας και την 

κλινική αξία των βιοδεικτών, πιθανώς να αναδείξουν σημαντικές πρακτικές για την 

πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση εμφάνισης νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα 

νεογνά με ΝΕΒ. 

 

 

ABSTRACT 

 

“Brain injury of the premature neonate: risk factors, prognosis and 

neuroprotective care during perinatal care” 

 

Introduction: Α common adverse perinatal outcome of preterm birth is neonatal brain 

injury (NBΙ). Early detection of neonates considered to be of high-risk for NBI 

development, has not yet been achieved. Currently, many researchers have investigated 

the prognostic value of various biochemical markers regarding NBI, but for the time 

being none of them are applied in clinical practice. The combination of specialized 

supportive care, such as "neuroprotective care", with the clinical use of biomarkers, 

probably may contribute to the optimal neurodevelopmental outcomes of these 

neonates. 

Aim: The aim of the present study was to investigate the levels of the biochemical 

marker "activin-A" in the serum of preterm neonates with gestational age (GA) <34 

weeks, who developed various degrees of NBI, in the form of periventricular 

leukomalacia (PVL) or intraventricular haemorrhage (IVH) and were associated with 

normal neonates of the same GA, during the first three days of life. Besides, the 

correlation of activin-A levels with clinical, laboratory and radiological findings, as 

well as with the severity of NBI, was investigated. Finally, multiple perinatal risk 

factors were combined with activin-A to create a possible prognostic model for early 

detection of high-risk neonates for NBI or for adverse perinatal outcome, such as 

neonatal death. 

Material - Method: The present study is a prospective case-control study, which 

included a total of 96 premature neonates admitted to the Neonatal Intensive Care Unit 

(NICU) of a private Obstetrics-Gynecology Clinic of Athens. The 29 of them developed 

NBI, according to the total ultrasound findings until their discharge from the NICU 

(case group). Subsequently, these neonates were matched in a 1:1 fashion with neonates 



who had normal findings in head ultrasound (control group). For the purposes of the 

present study the remaining serum of the neonates, after routine laboratory tests, was 

used. The serum was derived from peripheral arterial or venous blood, while the first 

blood sample was taken immediately after the neonate’s admission to NICU. Extensive 

data were collected from the obstetric and neonatal history in order to identify perinatal 

risk factors that may be associated with NBI. Finally, serum activin-A was measured 

by ELISA and the statistical analysis was done using the IBM SPSS statistics version 

23. 

Results: Regarding maternal characteristics, therapeutic interventions performed on 

pregnant women or their neonates, but also the total length of stay of the neonates in 

NICU, no statistically significant difference was observed between the two groups 

(case-control). In terms of neonatal characteristics, neonates who developed NBI 

appeared to have significantly lower pH and white blood cell count upon admission to 

NICU compared to normal neonates. Also, admission values of baseline deficit and 

lactic acid, as well as the incidence of seizures and death, were significantly higher in 

neonates with NBI. Necrotic enterocolitis, on the other hand, was significantly more 

common in normal neonates. Activin-A was significantly higher in neonates with NBI 

during the first and second day of life, while its concentration showed a downward trend 

over the days. Serum activin-A in the 1st and 2nd day of life was a predictor of adverse 

neonatal outcome, such as death or grade II-IV intraventricular hemorrhage. With a cut-

off value of 0.61ng/ml, serum activin-A gave 100% sensitivity and 33.1% specificity 

for predicting adverse neonatal outcome, while with a cut-off value of 1.725ng/ml, 

serum activin-A gave sensitivity 29% and specificity 100%. 

Conclusions: Activin-A is significantly higher in neonates with NBI from the first day 

of life, when ultrasound findings are still absent. Based on the ROC curve, it appears 

that the prognostic value of activin-A in the 2nd day of life is considered to be 

marginally fair in terms of the prognosis of neonates who will develop NBI. Probably, 

more extensive research in the future regarding this biomarker may highlight its 

possible prognostic value and establish it as a reliable biomarker for early detection of 

NBI. Finally, larger prospective studies examining simultaneously the effects of 

neuroprotective care and the clinical use of biomarkers are likely to feature important 

practices for the prevention or minimization of neurodevelopmental disorders in 

neonates. 

 


