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I årtier har man debatteret og forsket i, hvordan man i barnets første leveuge kan forebygge
bakteriæmi og/eller meningitis med gruppe B-streptokokker (GBS; early-onset GBS infection
(EOGBS)), der opstår ved smitte fra moderen under fødslen. Omkring en tredjedel af de danske
kvinder bærer bakterien i tarmen, hvorfra den kontaminerer vagina, men forekomsten af EOGBS
er heldigvis lav i Danmark, 0,1-0,3/1.000 levendefødte. Det diskuteres til stadighed, om man skal
indføre screeningsprogrammer med podning fra rectum/vagina, urindyrkning og antigentest –
alle med diverse fejlkilder – til nu polymerasekædereaktion (PCR) på vaginal-/rectumpodning, der
kan udføres på et par timer med et apparat, der kan stå på fødeafdelingen.

Rosenberg et al beskriver i et spændende arbejde [1], hvordan screening for GBS med PCR lige før
fødslen kan hjælpe med vejledning om, hvilke gravide der skal have intrapartumantibiotikaprofylakse (IAP) for at forebygge EOGBS. Lidt under 3.000 fødende blev fulgt i studiet,
og af de 19% af kvinderne, der tilhørte risiokogruppen for EOGBS (tidligere fødsel med EOGBS,
GBS-bakteriuri under graviditeten, gestationsalder < 37 uger, membranruptur i > 18 timer og feber
(≥ 38 oC)), var 5% PCR-positive for GBS, hvilket sammen med øvrige problemer (usikkert PCRfund, hurtig fødsel m.m.) førte til brug af IAP hos 185 kvinder. Uden brug af PCR ville 551 fødende
have fået IAP, altså en besparelse på 66%. Der forekom ingen EOGBS i undersøgelsesperioden,
men med den lave forekomst i Danmark bør mange flere inkluderes for at evaluere denne risiko.
PCR-analyserne blev udført af jordemødrene på et simpelt analyseapparat på stedet med fejl i 4%
af testene. Normalt udføres al mikrobiologisk diagnostik på kliniske mikrobiologiske afdelinger,
men der er nu opstillet mange såkaldte point of care (POC)-testudstyr til især akut viruspåvisning
på relevante afdelinger i hele landet. Fordelen ved at lade det foregå lokalt er for afdelingen et
hurtigt svar og for kliniske mikrobiologiske afdelinger mandskabsbesparelse især i nattetimerne.
Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi har forfattet en vejledning til etablering af POC-udstyr. I
artiklen [1] beskriver man ikke omkostninger til indkøb af apparatur og kit, kvalitetssikring m.m.
Et andet vigtigt fund var, at 70% af kvinderne med GBS-bakteriuri under graviditeten var PCRscreeningspositive [1]. Da de fleste af disse iht. gældende retningslinjer formentlig har fået en
eller flere penicillinkure, som altså ikke har fjernet GBS-bærerskabet, sætter det spørgsmålstegn
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ved værdien af behandling af GBS-bakteriuri hos gravide, da det er velkendt, at GBS-bakteriuri er
tegn på bærerskab i tarmen, hvorfra det ikke kan fjernes med noget antibiotikum. Behandling af
GBS-bakteriuri har ingen betydning for præterm fødsel eller chorioamnionitis [2]. GBSpyelonefritis, der forekommer hos 0,1% af de danske gravide [3], skal diagnosticeres og behandles
ved symptomdebut. Fund af GBS i dyrkning af midtstråleurin hos gravide, der ikke har tegn på
urinvejsinfektion (langt de fleste), er tegn på vaginal kontamination, mens forekomst af GBS i
blæreurin nødvendiggør urinopsamling med et sterilt engangskateter og vil kun være positiv i få
tilfælde [4]. Ved GBS-bakteriuriscreening kan man udpege gravide til PCR-screening ved fødslen,
men penicillinbehandlingen må være overflødig. Unødvendig antibiotikabehandling, også med
penicillin, under graviditeten bør undgås af mange indlysende årsager for mor og barn, og der er –
noget skræmmende – set begyndende penicillinresistens i GBS [5].
Indførelse af PCR til screening for GBS hos gravide synes at være en god løsning. Rosenberg et al
[1] anviser, at testen skal udføres så tidligt som muligt for at nå at få resultatet før fødslen, så det er
nødvendigt, at fødestedet skal risikovurdere og tage prøver allerede ved den fødendes ankomst til
afdelingen. Risikopatienter, der går tidligt i fødsel, må tilbydes IAP som hidtil. Der skal afsættes
tilstrækkeligt med ressourcer til indkøb, uddannelse af relevant personale, kvalitetssikring og
kontrol af udstyr, hvilket kan forestås af lokale kliniske mikrobiologiske afdelinger.
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