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Apgar Score 

Η βαθμολογία Apgar 

σχεδιάστηκε το 1952 

από την Virginia 

Apgar ως μια απλή και 

επαναλαμβανόμενη 

μέθοδο για την ταχεία 

και συνοπτική 

αξιολόγηση της υγείας 

των νεογέννητων 

αμέσως μετά τον 

τοκετό. 



Apgar Score 

• H βαθμολόγηση Apgar είναι μια μέθοδος εκτίμησης 

πέντε παραμέτρων. 

 

• Γίνεται στο πρώτο λεπτό μετά τη γέννηση και 

χρησιμεύει ως κριτήριο για την ανάγκη ανάνηψης και 

στα πέντε πρώτα λεπτά μετά τη γέννηση και 

χρησιμεύει για την εκτίμηση της πιθανότητας 

παραμονής νευρολογικού προβλήματος στο νεογνό. 

 

• Η βαθμολόγηση των πέντε κλινικών παραμέτρων 

γίνεται κάθετα .Το μέγιστο άθροισμα είναι 10 (5x2) 

και το ελάχιστο 0 (5 x 0). 

 



ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ APGAR SCORE 

     ΣΗΜΕΙΟ        0         1          2 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

     καμιά <100/λεπτό >100/λεπτό 

ΑΝΑΠΝΟΗ       καμιά   Αργή/άρρυθμη Ρυθμική/κλάμα 

ΜΥΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ    χαλαρός Κάμψη των 

άκρων 

Ζωηρή 

κινητικότητα 

ΧΡΩΜΑ Ωχρό /κυανό Ροδαλό 

σώμα/κυανά 

άκρα 

ροδαλό 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ 

ΕΡΕΘΙΣΜΑ 

Καμιά 

αντίδραση 

μορφασμός Βήχας/πτέρνησμα 



Apgar score and Soranus of Ephesus 
     ΣΗΜΕΙA        Virginia Apgar Soranus of 

Ephesus 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Kαμιά, <100/λεπτό, >100/λεπτό - 

ΑΝΑΠΝΟΗ Kαμιά, Αργή/άρρυθμη, Ρυθμική/κλάμα   Κλαυθμυρίζειν 

ΜΥΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Χαλαρός, Κάμψη των άκρων, 

Ζωηρή κινητικότητα 

Κινήσεις 

ΧΡΩΜΑ Ωχρό /κυανό, Ροδαλό σώμα/κυανά 

άκρα, 

Ροδαλό 

Σχήματα 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ 

ΕΡΕΘΙΣΜΑ 

Καμιά αντίδραση, Μορφασμός, 

Βήχας/πτέρνησμα 

Ευαισθησία 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ - Άρτιον 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ - Οφείλων καιρός 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ - Αποκυήσασα 

υγιεινώς 

Galanakis Ε. Lancet 1998; 352: 2012–13 



Five and 10 minute Apgar scores and risks 

of cerebral palsy and epilepsy: population 

based cohort study in Sweden 

• Μελέτη κοόρτης  στη Σουηδία 

• 1. 213. 470 νεογνά χωρίς συγγενείς δυσπλασίες που 

γεννήθηκαν τελειόμηνα κατά το διάστημα μεταξύ 1999 και 

2012 

• Στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της μητέρας και της 

εγκυμοσύνης και τις διαγνώσεις της εγκεφαλικής παράλυσης 

και της επιληψίας ελήφθησαν από τα εθνικά σουηδικά 

μητρώα 

• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Οι κίνδυνοι εγκεφαλικής παράλυσης και επιληψίας είναι 

συσχετίζονται αντιστρόφως με τη βαθμολογία Apgar στα 5 

και 10 λεπτά 

                                                                       BMJ 2018;360:k207 



Antecedents and Neonatal Consequences 

of Low Apgar Scores in Preterm Newborns 

• Χαμηλές βαθμολογίες Apgar σχετίζονται με αυξημένη 

νεογνική νοσηρότητα και θνησιμότητα στα πρόωρα 

νεογνά.  

• Το προγεννητικό ιστορικό της μητέρας και οι 

επιπλοκές της εγκυμοσύνης δεν συσχετίζονται σαφώς 

με χαμηλές βαθμολογίες Apgar. 

• Επομένως, η βαθμολογία Apgar είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την αξιολόγηση της νεογνικής 

βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης και της ανάγκης για 

εντατική νοσηλεία στα πρόωρα νεογνά. 

                                Arch Pediatr Adolesc Med. 2000;154:294-300 



• Μισό αιώνα από την εισαγωγή της βαθμολόγησης Apgar  έχουν 

γίνει μείζονες αλλαγές στη νεογνική αναζωογόνηση. 

 

•  Ωστόσο, η άμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

ανάνηψης εξακολουθεί να βασίζεται  στη βαθμολόγηση Apgar 

παρά την αυξανόμενη αποσύνδεση μεταξύ της πρακτικής 

ανάνηψης και του συστήματος βαθμολόγησης.  

 

• Για παράδειγμα, αν απαιτούνται προσπάθειες ανάνηψης, αυτές 

πρέπει να ξεκινήσουν πριν από τη βαθμολόγηση του 1 λεπτού. 

 

• Το Neonatal Resuscitation Program (NRP) δεν χρησιμοποιεί 

καθόλου την αξιολόγηση Apgar στα 1 και 5 λεπτά.  

 

• Οι νέοι στόχοι κορεσμού οξυγόνου είναι τόσο χαμηλοί καθώς το 

60% στο 1 λεπτό και το 80% στα 5 λεπτά θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε χαμηλότερο επίπεδο βαθμολογίας για το χρώμα.  



• “There is no accepted standard for reporting an Apgar score 

in infants undergoing resuscitation after birth because many 

of the elements contributing to the score are altered by 

resuscitation. The concept of an assisted score that 

accounts for resuscitative interventions has been suggested, 

but the predictive reliability has not been studied.” 

 American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn; 

American College of Obstetricians and Gynecologists; Committee on 

Obstetric Practice. The Apgar score. Pediatrics. 2015;136:819–22. 

• Άλλοι περιορισμοί της βαθμολογίας Apgar που έχουν 

τεκμηριωθεί όλα αυτά τα χρόνια περιλαμβάνουν την 

υποκειμενικότητα στοιχείων όπως ο τόνος, το χρώμα, και η 

αντανακλαστική ανταπόκριση σε ερέθισμα, η οποία μπορεί 

να οδηγήσει σε σημαντική διακύμανση μεταξύ των 

βαθμολογητών καθώς επίσης και την επίδραση της 

προωρότητας στη βαθμολόγηση. 

 



APGAR SCORE 

Και μετά τι? 



Specified –Apgar Score 
• Για να  ξεπεραστούν τα προβλήματα του συμβατικού 

συστήματος βαθμολόγησης Apgar, προτάθηκε να 

προσδιοριστούν τα επιμέρους στοιχεία του συμβατικού 

Apgar score και να βαθμολογείται η κατάσταση  των 

νεογνών ανεξάρτητα από την ηλικία κύησης και τις 

παρεμβάσεις (Καθορισμένο, Specified-Apgar).  

• Σύμφωνα με τους κανόνες του Specified -Apgar, η μεγίστη 

βαθμολόγηση των 10 μονάδων μπορεί να αναφέρεται είτε σε 

υγιή τελειόμηνα ή πρόωρα νεογνά χωρίς προβλήματα στην 

προσαρμογή μετά την γέννηση. 

• Eπίσης μπορεί να αναφέρεται και σε νεογνό που λαμβάνει 

αναζωογόνηση ή υποστηρικτικές παρεμβάσεις με επαρκή 

απάντηση σε αυτές (καλή έκταση του στήθους κατά τον 

αερισμό, ροζ χρώμα του δέρματος λόγω συμπληρωματικού 

οξυγόνου κ.λπ.). 

 



Specified-Apgar 
• Skin Color*              2 = completely pink 

 A                         1 = centrally pink with acrocyanosis  

  0 = centrally blue or pale 

• Heart Frequency*    2= >100/min 

 P                        1 = 100-1/min 

  0 = no heart beat 

• Reflex                       2 = appropriate for gestational age 

 G                              1 = reduced for gestational age  

  0 = no reflex responses 

• Muscle Tone            2 = appropriate for gestational age 

 A                        1 = reduced for gestational age  

  0 = completely flaccid 

• Chest Movement*    2 = regular chest movement 

 R                               1 = small or irregular chest movement  

  0 = no chest movement 

*Independent of the requirements needed to achieve this condition 

 



• Η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής (Fetus and 

Newborn Committee) πρότεινε το Διευρυμένο 

(Expanded) σύστημα βαθμολόγησης  Apgar για να 

αντανακλά τις παρεμβάσεις ανάνηψης, αλλά δεν 

προτείνει συγκεκριμένες βαθμολογίες για τις 

παρεμβάσεις αυτές αφήνοντας περιθώρια για 

υποκειμενικότητα, ειδικά με το τμήμα της 

αναπνευστικής βαθμολογίας κατά τη διάρκεια της 

ανάνηψης. 

• Με την υιοθέτηση αυτών των νέων συστάσεων, από 

το πρόσφατο Neonatal Resuscitation Program 

(NRP), είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν αυτές οι 

αλλαγές στο πλαίσιο της νεογνικής αναζωογόνησης 

σε ένα τυποποιημένο και απλό σύστημα 

βαθμολόγησης. 



Advances in Neonatal Care, Vol 6, No 4 (August), 2006: pp 220–223 



Neonatal assessment in the delivery 

room – Trial to Evaluate a Specified 

Type of Apgar (TEST-Apgar) 
Background: Since an objective description is essential to 

determine infant’s postnatal condition and efficacy of 

interventions, two scores were suggested in the past but 

weren’t tested yet:  

• The Specified-Apgar uses the 5 items of the conventional 

Apgar score; however describes the condition regardless of 

gestational age (GA) or resuscitative interventions.  

• The Expanded-Apgar measures interventions needed to 

achieve this condition.  

Hypothesis: the combination of both (Combined-Apgar) 

describes postnatal condition of preterm infants better than 

either of the scores alone. 

                                                     Rüdiger et al. BMC Pediatrics (2015) 15:18 



Specified-Apgar 
• Skin Color*              2 = completely pink 

 A                         1 = centrally pink with acrocyanosis  

  0 = centrally blue or pale 

• Heart Frequency*    2= >100/min 

 P                        1 = 100-1/min 

  0 = no heart beat 

• Reflex                       2 = appropriate for gestational age 

 G                              1 = reduced for gestational age  

  0 = no reflex responses 

• Muscle Tone            2 = appropriate for gestational age 

 A                        1 = reduced for gestational age  

  0 = completely flaccid 

• Chest Movement*    2 = regular chest movement 

 R                               1 = small or irregular chest movement  

  0 = no chest movement 

*Independent of the requirements needed to achieve this condition 

 



Expanded-Apgar 
       Minute 

       1    5    10 

C                                CPAP# 

O                                Oxygen Supplementation 

M-B                            Mask and Bag Ventilation## 

I                                  Intubation and Ventilation 

N                                Neonatal Chest Compression 

E                                Exogenous Surfactant Administration 

D                                Drugs 

0 = intervention was performed 1 = no intervention 

 

# Score 0, if ‘Mask and Bag Ventilation’ or ‘Intubation and 

Ventilation is scored 0. 

## Score 0, if ‘Intubation and Ventilation’ is scored 0. 



Neonatal assessment in the delivery room – 

Trial to Evaluate a Specified Type of Apgar 

(TEST-Apgar) 
• 20 academic neonatal intensive care units (NICU) 

in 12 countries from March 2008 to June 2009. 

• Infants were eligible if they were born at any of the 

study sites prior to 32 completed weeks of 

gestation. 

• Combined Apgar Score: Sum of the Expanded- 

and Specified-Apgar 

• Data of 1855 patients were analyzed with a mean 

GA of 286/7 ± 23/7 weeks and birth weight of 1172 ± 

409 g. 

• The overall mortality rate was 10.6%. 









Conclusions 

• In summary, the present study tested a numerical 

score (Combined-Apgar) that sums up objective 

findings upon the condition of the infant in the 

delivery room and the interventions needed to 

achieve this condition in a large population of 

preterm infants.  

• The Combined-Apgar is a good tool to describe the 

postnatal condition in the delivery room as shown by 

its ability to predict perinatal mortality for groups of 

infants.  

• It should be used in subsequent studies that require 

a detailed description of infant’s postnatal situation. 



 

Comparison of the Combined versus 

Conventional Apgar Scores in Predicting 

Adverse Neonatal Outcomes 

 • The newly proposed Combined-Apgar score 

can be a good predictor of neonatal mortality 

and morbidity in the admitted neonates, 

regardless of their gestational age and 

resuscitation status.  

• It is also superior to the Conventional-Apgar in 

predicting adverse neonatal outcomes in very 

preterm, near term and term neonates. 
                          PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0149464    

      February 12, 2016 



Comparison of the area under the curve (AUC) of the ROC 

Curve for the combined versus conventional Apgar scores. 



Comparison of the Four Proposed Apgar Scoring 

Systems in the Assessment of Birth Asphyxia and 

Adverse Early Neurologic Outcomes 

Σκοπός 

Σύγκριση των: 

• Συμβατικού(Conventional),  

• Καθορισμένου (Specified),  

• Διευρυμένου (Expanded) and  

• Συνδυασμένου (Combined) συστημάτων 

βαθμολόγησης Apgar 

στη πρόγνωση περιγεννητικής ασφυξίας και πτωχής 

πρώιμης νευρολογικής εξέλιξης 

464 νεογνά τριτοβάθμιου νοσοκομείου με ΗΚ>25 εβδ. 

(246 πρόωρα)                              PLOS ONE March 26, 2015 









• In the asphyxiated neonates, among the proposed scores, the 

low 5- minute Combined-Apgar score (less than 10) (P = 

0.01) and low 5- minute Expanded-Apgar score (less than 

4) (P = 0.02) were the only scores associated with the 

occurrence of HIE, however neither could predict the severity 

of HIE.  

• The low 5- minute Combined- Apgar score (P = 0.001) and 

low 5- minute Expanded-Apgar score (less than 4) (P = 

0.01) were the only scores associated with the occurrence of 

IVH, however neither could predict the severity of IVH.  

• None of the low 5- minute scores was associated with the 

occurrence of neonatal seizure.  

• When adjusted for gestational age by using logistic regression 

model, only low 5-minute Combined-Apgar score 

remained significantly associated with HIE (B = 1.61, P = 

0.02) and IVH (B = 2.8, P = 0.01). 



Comparison of the Four Proposed Apgar 

Scoring Systems in the Assessment of Birth 

Asphyxia and Adverse Early Neurologic 

Outcomes 

Conclusions 

The newly proposed Combined-Apgar score that was 

introduced in 2012 by changing and combining the 

Conventional, Specified and Expanded Apgar scores, 

to solve the limitations of using each of these scores 

alone, is highly sensitive and specific in predicting birth 

asphyxia and also is a good predictor of the 

occurrence of HIE and IVH in asphyxiated neonates. 
 

 PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0122116 March 26, 2015 



Evaluation of a Comprehensive Delivery Room 

Neonatal Resuscitation and Adaptation Score 

(NRAS) Compared to the Apgar Score: A Pilot Study 

• Το NRAS αναπτύχθηκε και η εγκυρότητά του 

ελέγθηκε για  αντιπροσωπευτικότητα, σαφήνεια και 

σημαντικότητα. 

• Το εργαλείο χρησιμοποιεί 5 αντικειμενικές 

αναπνευστικές, καρδιαγγειακές και νευρολογικές 

παραμέτρους.  

• Δύο παράμετροι αξιολόγησαν την καρδιαγγειακή 

κατάσταση του νεογέννητου, 2 παράμετροι 

αξιολόγησαν το αναπνευστικό σύστημα και μια 

παράμετρος, το αντανακλαστικό δραγμού (palmar 

grasp reflex), αξιολόγησε την νευρολογική κατάσταση 

του κάθε νεογέννητου.                Global Pediatric Health 2015 



• Οι καρδιακές σφύξεις (C1) χρησιμοποιήθηκαν στο NRAS 

καθώς είναι γρήγορος και αντικειμενικός δείκτης. 

 

• Ο βαθμός καρδιαγγειακής υποστήριξης (C2) 

χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για να αξιολογηθεί  η 

ανταπόκριση στην αναζωογόνηση αλλά για να παρέχει 

πρόσθετες πληροφορίες της κατάστασης του νεογέννητου. 

 

• Συμπληρωματικό οξυγόνο (R1) και αναπνευστική 

υποστήριξη (R2) επιλέχθηκαν λόγω της αντικειμενικότητάς 

τους και πρακτική ρουτίνας στη σημερινή νεογνική 

αναζωογόνηση. 

 

• Το αντακλαστικό δραγμού (N1) επιλέχθηκε καθώς είναι ένα 

από τα πρωτοεμφανιζόμενα πρωτόγονα αντανακλαστικά και 

να είναι εύκολο να αξιολογηθεί τόσο σε πρόωρα όσο και σε 

τελειόμηνα νεογνά. 

 





PPV°, positive pressure ventilation via either mask or endotracheal tube; CPAP, 

continuous positive airway pressure. 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

The NRAS appears to be a viable tool to be 

further assessed in the clinical setting to 

examine its usefulness in providing information 

to the clinician related to severity of acute 

illness as well as may be of assistance in 

diagnosis of level of asphyxia compared to the 

Apgar score especially for postdelivery 

transition of preterm and term neonates. 



Neonatal Resuscitation and Adaptation 

Score vs Apgar: newborn assessment 

and predictive ability 
• Oι στόχοι αυτής της πιλοτικής προοπτικής μελέτης ήταν να 

χρησιμοποιηθεί το NRAS παράλληλα με τη βαθμολογία 

Apgar για να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της χρήσης του  

στην κλινική πρακτική, για να προσδιορισθεί πόσο καλά τα 

δύο συστήματα βαθμολόγησης συσχετίζονται και για να 

εξετασθεί η ικανότητα των δύο συστημάτων βαθμολόγησης 

για πρόβλεψη θνησιμότητας και επιλεγμένων 

βραχυπρόθεσμων νοσηροτήτων. 

• 342 νεογέννητα αξιολογήθηκαν με το σύστημα 

βαθμολόγησης NRAS. 

• 17,1% των νεογνών είχαν ΗΚ<33εβδ. και 11,8% ήταν μεταξύ 

33-35 εβδ. ΗΚ. 

                                                    Witcher T et al. Journal of Perinatology 2018 



Percentage distribution of scores by gestational age groups 



Frequency 

distribution of 

Apgar–NRAS 

scores at 1 

min and 5 min. 

 

 

Linear 

regression of 

Apgar vs 

NRAS at 1 min 

r = 0.8685,  

(p < 0.001); 

at 5 min  

r = 0.8257,  

(p< 0.001).  





Apgar and NRAS scoring and mortality (%) 



Positive (PPV) and negative (NPV) predictive values of 

low- moderate scores 



Συμπεράσματα 

• Το ΝRAS είναι μια νέα προσέγγιση για την 

αξιολόγηση της νεογνικής ανάνηψης, με βάση τη 

βαθμολόγηση  Apgar.  

• Αυτή η πιλοτική μελέτη δείχνει ότι συσχετίζεται με τη 

βαθμολόγηση  Apgar κατά την αξιολόγηση της 

συνολικής κατάστασης του νεογνού.  

• Μπορεί επίσης να έχει πλεονεκτήματα έναντι του 

Apgar, μειώνοντας τις ψευδώς θετικές χαμηλές 

βαθμολογίες.   

• Φαίνεται ότι είναι πλέον προγνωστικό της 

περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. 

 



Τελικά Συμπεράσματα 
• Μισό αιώνα από την εισαγωγή της βαθμολόγησης Apgar  

έχουν γίνει μείζονες αλλαγές στη νεογνική αναζωογόνηση. 

• Για να  ξεπεραστούν τα προβλήματα του συμβατικού 

συστήματος βαθμολόγησης Apgar, προτάθηκαν νέα 

συστήματα βαθμολόγησης , τα οποία μπορεί να αναφέρονται 

είτε σε υγιή τελειόμηνα ή πρόωρα νεογνά χωρίς προβλήματα 

στην προσαρμογή μετά την γέννηση και σε νεογνά που 

λαμβάνουν αναζωογόνηση ή υποστηρικτικές παρεμβάσεις  

• Το ΝRAS συσχετίζεται με τη βαθμολόγηση  Apgar κατά την 

αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης του νεογνού.  

• Μπορεί επίσης να έχει πλεονεκτήματα έναντι του Apgar, 

μειώνοντας τις ψευδώς θετικές χαμηλές βαθμολογίες.   

• Φαίνεται ότι είναι πλέον προγνωστικό της περιγεννητικής 

νοσηρότητας και θνησιμότητας. 

 



Τελικά Συμπεράσματα 

• Το Combined-Apgar score, το οποίο συνδυάζει τα 

Specified and Expanded Apgar scores, μπορεί να 

αποτελέσει καλό δείκτη νεογνικής θνησιμότητας και 

νοσηρότητας, ανεξάρτητα από την ηλικία κύησης 

και την κατάσταση αναζωογόνησης. 

• Ειδικά είναι πλέον προγνωστικό της περιγεννητικής 

ασφυξίας και πολύ καλός προγνωστικός δείκτης  

για την  εμφάνιση Υποξικής ισχαιμικής 

Εγκεφαλοπάθειας και ενδοκοιλιακής αιμορραγίας 

σε νεογνά με περιγεννητική ασφυξία. 

• Περαιτέρω πολυκεντρικές μελέτες είναι 

απαραίτητες για την ακριβή τεκμηρίωση των μέχρι 

τώρα ευρημάτων. 

 








