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ABSTRACT 

Neonatal sepsis defined as clinical syndrome with systemic signs caused by bacterial invasion of the 
bloodstream in the first month of life, still remains one of the leading causes of neonatal mortality and 
morbidity and presents a public health challenge worldwide. The source of the pathogen might be 
acquired from in-utero infection, maternal flora, or postnatal exposure in the hospital or community. 

Despite the high prevalence, reliable diagnostic of sepsis remains difficult because of its non-specific 
signs and symptoms which can be attributed to numerous other non-infectious etiologies. Also, 
clinical deterioration may occuriе in a fulminate manner resulting in shock, disseminated intravascular 
coagulation or death within hours of initial clinical presentation.  

Many studies in the recent years investigated various diagnostic markers, such as hematological 
parameters, acute phase reactants, C-reactive protein, procalcitonin, cytokines, and cell surface 
markers; however no laboratory test alone was found to be enough specific for diagnosing sepsis.  

Because of the lack of reliable laboratory biomarkers and the potential dire consequences of not 
treating sepsis early, clinicians usually have a low threshold for treatment initiation. Thus, antibiotic 
overuse is observed in a large proportion of newborns leading to increased antibiotic resistance, 
fungal infections, modification of the intestinal microbiota, necrotizing enterocolitis and prolonged 
hospitalization.  

Literature data about both early and late onset neonatal sepsis was evaluated and summarized. For 
each category the incidence, causative risk factors, clinical manifestations, as well as methods of 
diagnosis and treatment will be provided, with additional case presentations from the common clinical 
practice in order to give a comprehensive overview about this important clinical problem. 
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АБСТРАКТ 

Неонаталната сепса, дефинирана како клинички синдром карактеризиран со системски знаци 
поради на инвазивна бактериска инфекција, претставува една од најчестите причини за 
морталитет и морбидитет во неонатална возраст и претставува глобален јавно здравствен 
предизвик. Патогениот микроорганизам може да се здобие уште интраутерино, од 
матерналната флора или при експонираност на болнички услови или надворешната средина.    

И покрај високата преваленца, дијагнозата на неонатална сепса е тешка пред се поради 
нејзината неспецифична презентација, која може да наликува на голем број други 
неинфективни состојби во оваа возраст. Освен тоа, може да настане фулминантно клиничко 
влошување и тоа со појава на шок, дисеминирана интравскуларна коагулација или смрт во 
период од само неколку часа од иницијалната клиничка презентација.   

Голем број на студии во изминатите години истражуваа различни дијагностички маркери за 
неонатална сепса, како хематолошки параметри, реактанти на акутна фаза, Ц-реактивен 
протеин, прокалцитонин, цитокини, клеточни површински маркери, но ниту еден лабораториски 
тест не е самостојно доволно специфичен за дијагностицирање на сепса. 

Поради непостоењето на валидни лабораториски биомаркери како и потенцијалниот лош исход 
при неспроведување на ран третман, клиничарите вообичаено имаат ниска толеранција за 
започнување со антибиотски третман. Сето тоа доведува до прекумерна употреба на 
антибиотици во неонаталната возраст, а со тоа и појава на несакани ефекти како: антибиотска 
резистенција, фунгални инфекции, модифицирање на интестиналната микрофлора, 
некротизирачки ентероколитис и пролонгирана хоспитализација.  

Направен беше детален преглед на најновите податоци од литература за раната и касна 
неонатална сепса. За поединечните категории ќе бидат прикажани инциденцата, ризик 
факторите за нивна појава, клиничката манифестација, како и протоколите за дијагноза и 
третман, надополнети со приказ на клинички случаи од секојдневната пракса заради целосен 
преглед на оваа значајна клиничка состојба. 


