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ÖZET
PER‹NATAL GRUP B STREPTOKOK ENFEKS‹YONLARI: 2000 YILINDA DÜNYADA GEL‹NEN NOKTA
Grup B Streptokoklar son 30 y›ld›r geliﬂmiﬂ ülkelerde erken baﬂlang›çl› ciddi ve ölümcül neonatal enfeksiyonlar›n
önde gelen etkenleri olmuﬂlard›r. Grup B Streptokok (GBS) hastal›¤› için risk taﬂ›yan yenido¤anlar, genital ya da
rektal bölgeleri bu mikroorganizma ile kolonize annelerden do¤an bebeklerdir. Son y›llarda erken baﬂlang›çl› GBS
enfeksiyonlar›n›n intrapartum antibiyoterapi ile önlenebildi¤i gösterilmiﬂ ve çeﬂitli profesyonel kuruluﬂlar taraf›ndan
korunma yaklaﬂ›mlar› geliﬂtirilmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›mlar›n Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD) ve Avustralya’da yayg›n
olarak uygulamaya girmesi ile birkaç y›l içinde neonatal erken GBS hastal›¤› insidans›nda belirgin bir azalma bildirilmiﬂtir. Bu baﬂar›l› sonuçlarla birlikte Avrupa ülkeleri de ulusal korunma stratejilerileri geliﬂtirme çabas› içine girmiﬂlerdir.
Bu derlemede maternal GBS taﬂ›y›c›l›¤›, neonatal GBS enfeksiyonlar›, korunma stratejileri ile 2000 y›l›nda "geliﬂmiﬂ dünya"n›n geldi¤i nokta gözden geçirilmiﬂ, ülkemizde ve geliﬂmekte olan ülkelerdeki durum de¤erlendirilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Grup B streptokok enfeksiyonlar›, ‹ntrapartum antibiyoterapi, GBS, Perinatal enfeksiyonlar
SUMMARY
PERINATAL GROUP B STREPTOCOCCAL INFECTIONS: THE POINT THAT THE WORLD REACHED AT IN
THE YEAR 2000
Group B Streptococcus (GBS) has been the leading cause of serious, life-threatening neonatal infections for 30
years in the developed countries. Newborns at increased risk for GBS disease are those born to women who are
colonized with GBS in the genital or rectal areas. Recently intrapartum antibiotherapy has been found effective in
the prevention of the early onset GBS infections and prevention strategies have been developed by various professional associations. In a few years these preventive strategies have been adopted in United States and Australia, and a significant decline in the frequency of early onset group B streptococcal disease has been reported.
With this success European countries also seek for their national prevention policies.
In this article; maternal GBS carriage, neonatal GBS infections, the point that the developed world reached at the
end of year 2000 as the result of preventive strategies and the condition in developing countries are reviewed.
Key Words: Group B streptococcal infections, Intrapartum antibiotics, GBS, Perinatal infections

GBS

‘lar, perinatal enfeksiyonlardaki rollerinin ilk kez ortaya kondu¤u 1964
y›l›na kadar insanlarda patojen olarak gözard› edilmiﬂlerdir. Günümüzde ise özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde yenido¤an dönemindeki ciddi, ölümcül sistemik enfeksiyonlar›n önde gelen etkenleri olarak
kabul edilmektedirler. Bu nedenle son y›llarda ulusal korunma stratejilerinin odak noktas› haline gelmiﬂlerdir (1-9).
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Bu derlemede önce GBS epidemiyolojisi, yenido¤an döneminde yol açt›¤› klinik tablolar k›saca
gözden geçirildikten sonra 2000 y›l›n›n sonunda
korunma yaklaﬂ›mlar› ve sonuçlar›ndan söz edilecektir.

EP‹DEM‹YOLOJ‹
GBS (Streptococcus agalactiae), primer olarak
yenido¤anlarda ve hamile kad›nlarda invaziv enfeksiyon oluﬂturan gram pozitif bir mikroorganizmad›r. Tip spesifik kapsüler polisakkaridlerine gö-
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re 8 serotipe ayr›l›r. Enfeksiyon aç›s›ndan risk taﬂ›yan yenido¤anlar, rektal ya da vaginal kolonizasyonu olan annelerden do¤an bebeklerdir (1-3,8).
Maternal Kolonizasyon: GBS’lar için en fazla rezervuar görevi gören bölge gastrointestinal traktus,
sekonder yay›l›m› sa¤layan yer ise genitoüriner
yollard›r (2). Kolonizasyon prevalans›n› co¤rafik
bölge, yaﬂ, do¤um say›s›, gestasyon haftas›, çok eﬂlilik gibi faktörler etkilemektedir (1,3).
ABD’nde vaginal veya rektal kolonizasyon oran›
%5-40.6 (ortalama % 20) aras›nda de¤iﬂmekte iken
(1,3,7,10-14), ‹talya’dan %21 (15), ‹spanya’dan %11.2
(16), ‹rlanda’dan % 25.6 (17) gibi oranlar bildirilmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k geliﬂmekte olan ülkelerde neonatal sepsisin yaln›zca % 2’sinden sorumlu oldu¤u
düﬂünülen bu mikroorganizman›n rektovaginal sürüntülerden izolasyonu da son derece azd›r (18-20).
Ülkemizde yap›lan iki çal›ﬂmada do¤um yapan
kad›nlarda vaginal florada ve bebeklerinde cilt floras›nda görülme s›kl›¤› Gökalp taraf›ndan s›ras›yla
% 0 ve % 3.1 (21), Özinel taraf›ndan % 0 ve % 0
olarak (22) bildirilmiﬂtir. Özinel 12-40 hafta aras›
gebeli¤i olan kad›nlarda % 3.57, jinekolojik yak›nmalar› olan kad›nlarda % 2.55, spiral kullananlarda
% 9.30, genelev kad›nlar›nda ise % 5.17 oran›nda
vaginal GBS kolonizasyonu saptam›ﬂt›r (22). GBS
kolonizasyonu multiparite, spiral kullan›m› ve çok
eﬂlilikle artmaktad›r.
Kolonize bölgelerden GBS izolasyonunu etkile yen faktörler:
• Kültürün al›nd›¤› yer: ‹zolasyon ﬂans›n› artt›rmak için hem vaginal hem de rektal sürüntü al›nmal›d›r. ‹ntroitus vagina ile birlikte
rektumdan al›nan kültür sonuçlar›, yaln›zca
vaginadan al›nan kültürlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda GBS izolasyon ﬂans›n›n % 5-27 artt›¤›
gösterilmiﬂtir (1,3). Bergeron yaln›zca vaginal kültür al›nd›¤›nda kolonize kad›nlar›n %
39’unda yalanc› negatif sonuç al›naca¤›n›
bildirmiﬂtir (23).
• Kültür vasat›: Seçici besiyeri kullan›m› ile
izolasyon ﬂans› % 50’ye varan oranlarda artm›ﬂt›r. Seçici besiyerleri, kompetisyona giren
flora mikroorganizmalar›n› inhibe eden antibiyotikler içerirler. Nalidiksik asit ve gentamisinli Todd-Hewitt etsuyu - besiyeri seçici
besiyerlerine bir örnektir (1,3,7,24).
Bebe¤in Kolonizasyonu:
Bebe¤in GBS ile kolonizasyon riski, anne kolonize ise artar. Do¤umda anneden bebe¤e bulaﬂ
oran› % 75’tir (25). Maternal genital traktusta yo¤un
kolonizasyon olmas› ile yenido¤anda GBS sepsisi
geliﬂimi aras›nda iliﬂki oldu¤u saptanm›ﬂt›r (1,26).
Ancak GBS sepsisli büyük bir grup yenido¤an
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(yaklaﬂ›k % 25), hafif kolonizasyonlu annelerden
do¤maktad›rlar. Yani koruyucu önlem olarak yaln›zca yo¤un kolonize annelere odaklanmak yeterli de¤ildir. Ayr›ca bak›m personelinin % 16-45’i taﬂ›y›c›d›r, yenido¤an›n enfeksiyonu nozokomiyal
yolla edinmesi de olas›d›r (1).
GBS-pozitif anne yüzdesini ortalama % 20 ve
konkordans oran›n› da % 75 kabul edersek, geliﬂmiﬂ ülkelerde do¤umda bebeklerin yaklaﬂ›k % 15’i
kolonizedir (1). Neonatal GBS enfeksiyon s›kl›¤›
ise 0.6-4 / 1000 canl› do¤umdur (1,7,12,13,27). Kolonize annelerin bebeklerinin yaln›zca % 1’inde
sepsis geliﬂmektedir. GBS neonatal sepsisi için risk
faktörleri (CDC 1996):
• Prematürite (veya düﬂük do¤um a¤›rl›¤›)
• Maternal intrapartum ateﬂ (> 38°C)
• Erken membran ruptürü (>12-18 saat)
• Daha önce GBS hastal›¤› olan bebek öyküsü
• Bu gebelikte GBS bakteriürisi olmas› (1,35,7,28).
Neonatal GBS Enfeksiyonu:
Neonatal enfeksiyonun yaklaﬂ›k % 77’si erken
baﬂlang›çl› (EOGBS=early onset GBS) enfeksiyonu,
% 23’ü geç baﬂlang›çl›d›r. Koruyucu önlemlerin
yayg›nlaﬂmas›ndan önce, 1991-1993 y›llar›nda
Avustralya’da erken baﬂlang›çl› sepsislerin % 67’sinin, ABD’de % 40’›n›n etkeni GBS’lard›. Bu dönemde EOGBS insidans› 1000 canl› do¤umda 1.4-1.7
aras›nda idi (1,8,9,29).
‹ngiltere’de de insidans›n 1000 canl› do¤umda
0.3-1.66 aras›nda de¤iﬂti¤i bildirilmektedir. 2000 y›l›n›n ﬁubat ay›nda ulusal bir surveyans çal›ﬂmas›
baﬂlat›lm›ﬂt›r (30-33).
EOGBS enfeksiyonu kolonize maternal genital
yollardan bulaﬂla geliﬂir. Geç formda ise bu yol daha az önem taﬂ›r, kolonize bebeklerden, enfekte
anne sütünden, sa¤l›k personelinden postnatal bulaﬂ söz konusudur (1,3,8,34).

YEN‹DO⁄ANDA KL‹N‹K BEL‹RT‹LER
Klinik olarak farkl› iki neonatal GBS enfeksiyonu tan›mlanm›ﬂt›r:
1. Erken baﬂlang›çl› enfeksiyon
2. Geç baﬂlang›çl› enfeksiyon
1. Erken Baﬂlang›çl› Enfeksiyon: Yaﬂam›n ilk haftas›nda, genellikle ilk 48 saat içinde ortaya ç›kar.
H›zl› klinik kötüleﬂme ve yüksek mortalite h›z›
ile karakterizedir (1,3,8). Çal›ﬂmalar bebeklerin
% 88-94’ünün ilk 24 saatte bulgu verdi¤ini göstermiﬂtir (35,36). Semptomatik bebeklerin ço¤u
düﬂük do¤um a¤›rl›kl›d›r. Apgar skorlar› düﬂüktür. ‹lk saatlerde kardiyovasküler ve solunum
sistemiyle ilgili uyum güçlükleri ortaya ç›kabilir.
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En fulminan formunda respiratuar distresin eﬂlik etti¤i septik ﬂok ﬂeklinde seyreder ve uygun
antibiyotik tedavisine karﬂ›n birkaç saat içinde
ölümle sonuçlan›r. Daha hafif formunda klinik
bulgular RDS bulgular›na benzer. En s›k görülen klinik tablolar sepsis ve pnömonidir. Erken
baﬂlang›çl› enfeksiyonda pulmoner hastal›¤›n
egemen olmas›na karﬂ›n olgular›n % 10-30’unda menenjit görülebilir. Mortalite de¤iﬂik serilerde % 4-15 aras›ndad›r (1,2,7,8,35-37).
2. Geç Baﬂlang›çl› Enfeksiyon: Genellikle yaﬂam›n
ilk haftas›ndan sonra (1 hafta-3 ay, ortalama 36
gün) daha sinsi bir ﬂekilde baﬂlar. Bebeklerin
ço¤unda menenjit önde gelen klinik tablodur.
Bu gruptaki mortalite, erken baﬂlang›çl› gruptan
daha düﬂük olsa da (% 2), menenjitli bebeklerde % 15- 50'ye varan oranlarda nörolojik sekel
geliﬂebilir. Geç baﬂlang›çl› enfeksiyon orta kulak, sinüsler, konjunktiva, akci¤er, kemik, eklem ve deriyi ilgilendiren lokalize enfeksiyonlarla gidebilir. Menenjit GBS serotipi ile iliﬂkili
gibi görünmektedir. Menenjitli erken baﬂlang›çl› GBS enfeksiyonunun % 80’inden fazlas› tip III
organizmalara ba¤l›d›r, geç baﬂlang›çl›da ise
menenjitlerin % 95’i bu subtiple oluﬂmuﬂtur
(1,2,7).

ANNEDE KL‹N‹K BULGULAR
GBS’lar puerperal enfeksiyonun önde gelen bir
nedenidir. GBS puerperal enfeksiyonunun özellikleri do¤umdan itibaren 12 saat içinde yüksek ateﬂ,
taﬂikardi, abdominal distansiyon, endometrit veya
endomiyoparametrit geliﬂimidir (1).

KORUNMA
Geç ve erken baﬂlang›çl› neonatal GBS enfeksiyonlar›n›n a¤›r seyretmesi; genital GBS kolonizasyonu olan gebe kad›nlara profilaktik antibiyotik
uygulamalar› üzerinde odaklanmaya neden olmuﬂtur. Korunma stratejileri 4 grupta toplanabilir:
• Antepartum
• ‹ntrapartum
• Neonatal
• ‹mmunolojik
1. Antepartum Profilaksi:
Maternal taﬂ›y›c›l›¤› azaltmada antepartum stratejiler rekolonizasyon nedeniyle genelde baﬂar›s›z
olmuﬂtur ve önerilmemektedir (1,38).
2. ‹ntrapartum Profilaksi:
Günümüzde bu stratejiler gündemdedir. Son
10-15 y›ld›r birkaç yaklaﬂ›m ileri sürülmüﬂtür.
Boyer ve Gotoff’un (39) preterm eylemde olan
veya preterm EMR’si olan kad›nlara intrapartum IV
ampisillin uygulamas› ile GBS’lar›n neden oldu¤u
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neonatal sepsis s›kl›¤›n›n belirgin olarak azald›¤›n›
bildiren raporlar›n› izleyerek; obstetrik ve pediatrik
profesyonel kuruluﬂlar hem klinik hem de yararmaliyet aç›s›ndan en etkili yaklaﬂ›m› bulmak için
çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂlard›r (1,2,40).
‹lk öneriler Amerikan Pediatri Akademisi (AAP)
taraf›ndan 1992’de getirilmiﬂ, ancak yayg›nlaﬂmam›ﬂt›r. Ulusal bir yaklaﬂ›m› standardize etmek için
CDC 1996’da (3) Amerikan Obstetrisyen ve Jinekologlar Koleji (ACOG) taraf›ndan desteklenen birtak›m öneriler yay›nlam›ﬂt›r. Annenin ve risk alt›ndaki bebe¤inin yönetimini içeren bu yaklaﬂ›mlar ABD
ve Avustralya’da k›sa zamanda geniﬂ bir alana yay›lm›ﬂt›r (1,8,41-43). ‹ki alternatif yaklaﬂ›m önerilmektedir (3):
1. Tarama yaklaﬂ›m›: Kültüre dayal›d›r; 35-37.
haftalarda tarama, termde kültür pozitif tüm kad›nlara ve termden önce risk taﬂ›yanlara profilaksi uygulama ﬂeklindedir.
2. Risk yaklaﬂ›m›: Kültür olmaks›z›n çeﬂitli risk
faktörleri tedavi için indikatör olrak belirlenir. ﬁekil 1 ve 2’de CDC (1996) taraf›ndan yay›nlanan bu
algoritmler görülmektedir. 1996 önerileri ampisillin
yerine penisillin G kullan›m›n› getirmektedir. Penisillin için önerilen doz baﬂlang›çta 5 milyon ünite,
daha sonra do¤uma kadar her 4 saatte bir IV 2.5
milyon ünitedir. Ampisillin kullan›ld›¤›nda baﬂlang›ç dozu IV 2 g, daha sonra do¤uma kadar her 4
saatte bir 1 g’d›r. Penisilin allerjisi olanlara eritromisin veya kilndamisin verilebilir.
Tarama kültürleri en optimal teknikle yap›lmal›d›r. Sürüntüler distal vagina ve rektumdan al›nmal›d›r. Bir transport vasat› (Amies gibi) kullan›labilir,
yalanc›-negatif sonuçlar› önlemek için mutlaka seçici etsuyu vasat› gereklidir. Genital GBS koloni zasyonu antepartum dönemde tedavi edilmemelidir, ancak bakteriüri varsa tedavi gereklidir (1,3).
3. Neonatal Profilaksi:
Yenido¤an› GBS enfeksiyonundan korumak
için al›nacak önlemler; do¤umda verilen penisilinin neonatal erken baﬂlang›çl› hastal›¤› azaltt›¤›na
iliﬂkin raporlara dayand›r›lm›ﬂt›r. ‹lk raporlar ümit
verici olsa da düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebeklerle yap›lan çal›ﬂmalarda bu yaklaﬂ›m etkili bulunmam›ﬂt›r. GBS sepsisi geliﬂen yenido¤anlar›n % 40’ a varan oranda zaten do¤umda bakteriyemik oldu¤unu
gözlemleyen Boyer’in (39) bak›ﬂ aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda bu sonuçlar ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir ve bu tek doz
penisillin yaklaﬂ›m›n›n "çok az ve çok geç" oldu¤u söylenebilir (1).
4. ‹mmunolojik Profilaksi:
‹mmunolojik yaklaﬂ›m çekici görülmektedir, ancak henüz bir aﬂ› geliﬂtirilmemiﬂtir. Böyle bir aﬂ› erken baﬂlang›çl› sepsise yol açan tüm serotipleri içeren polivalan bir aﬂ› olmal›d›r (1,7,8).
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‹ntrapartum profilaksi gerekli de¤ildir
ﬁekil 1. Yenido¤an› erken baﬂlang›çl› GBS hastal›¤›ndan korumak için algoritm (35-37 haftalarda prenatal tarama ile) (3)
* E¤er membranlar 37. gestasyon haftas›ndan önce ruptüre olmuﬂ ise ve eylem baﬂlamam›ﬂ ise, GBS kültürleri al›n›r ve a) kültür sonuçlar› al›n›ncaya ve negatif gelene dek antibiyotik profilaksisi uygulan›r veya b) antibiyotikler yaln›zca + kültür elde edilince baﬂlan›r
** Klinik endikasyonlara dayanarak klinisyen daha geniﬂ spektrumlu antibiyotik karar› verebilir.

2000 YILINDA GEL‹ﬁM‹ﬁ DÜNYADA
KORUNMA POL‹T‹KALARI ‹LE
ALINAN SONUÇLAR, ÇEL‹ﬁK‹LER
VE SON GEL‹ﬁMELER
SONUÇLAR
ABD’nde "1996 Konsensus" önerilerinin benimsenme ve uygulama oranlar›n› ve etkinli¤ini de¤erlendirmek için 1997’den itibaren belli eyaletler denetlenmiﬂtir:
1997’de CDC önerilerini uygulayan hastanelerde erken baﬂlang›çl› GBS enfeksiyonu s›kl›¤›n›n

düﬂtü¤ü bildirilmiﬂ, izleyen 2 y›l içinde ise bu politikan›n giderek daha fazla benimsendi¤i gözlenmiﬂtir (7,43-46). Öyle ki 1999 y›l› sonunda hastanelerin 2/3’ü, obstetrisyenlerin ise % 90’› bu önerileri
uygular duruma gelmiﬂtir (7).
CDC’nin "Aktif Bakteriyel Çekirdek Denetim
Program›" günümüzde EOGBS hastal›¤›n›n 1000
canl› do¤umda 1.7’den 0.6’ya düﬂtü¤ünü bildirmektedir. Bu sonuç, korunma önlemlerinin yayg›n
uygulan›ﬂ› ile enfeksiyonun insidans›nda % 65’lik
bir azalma oldu¤u anlam›na gelmektedir (7,45,46).
‹ntrapartum antibiyotik profilaksinin (IAP) yayg›n kullan›ma girdi¤i bir baﬂka ülke olan Avustralya’da da neonatal GBS enfeksiyonu insidansi 1000
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Aﬂa¤›daki risk faktörlerinden bir ya da birden fazlas›:
•

‹nvaziv GBS hastal›kl› bir bebek öyküsü?

•

Bu gebelikte GBS bakteriürisi?

•

37. gestasyon haftas›ndan önce do¤um?*

•

Membran ruptüründen sonra geçen süre ≥18 saat?

•

Vücut ›s›s› ≥ 38°C (100.4 °F)?

Evet

‹ntrapartum penisillin**

Hay›r

‹ntrapartum profilaksi gerekli de¤ildir

ﬁekil 2. Yenido¤an› erken baﬂlang›çl› GBS hastal›¤›ndan korumak için algoritm, risk faktörlerini kullanarak (3)
* E¤er membranlar 37. gestasyon haftas›ndan önce ruptüre olmuﬂ ise ve eylem baﬂlamam›ﬂ ise, GBS kültürleri al›n›r ve a) kültür
sonuçlar› al›n›ncaya ve negatif gelene dek antibiyotik profilaksisi uygulan›r veya b) antibiyotikler yaln›zca + kültür elde edilince baﬂlan›r
** Klinik endikasyonlara dayanarak klinisyen daha geniﬂ spektrumlu antibiyotik karar› verebilir.

canl› do¤umda 1.7’den 0.5’e kadar düﬂmüﬂtür (29).
Rosenstein (28) EOGBS hastal›¤›n›n tarama
yaklaﬂ›m› ile % 78’inin, risk yaklaﬂ›m› ile % 41’inin
önlenebilir oldu¤unu ileri sürmüﬂtür.
‹ngiltere’de de EOGBS enfeksiyonuna ba¤l›
mortalitenin beklenenden yüksek bulunmas› üzerine perinatal korunma politikas›n›n gereklili¤i anlaﬂ›lm›ﬂ ve bu konuda çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r
(8,18,33).
Her ne kadar büyük bir baﬂar› kazan›lm›ﬂ olsa
da, korunmada hala hatalar yap›labilmekte, kaç›r›lm›ﬂ f›rsatlar nedeniyle EOGBS enfeksiyonlar› ile
karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Kültür örneklerinin hem vagina,
hem de rektumdan al›nmas› ve seçici besiyeri kullan›m›na dikkat edilmesi izolasyon ﬂans›n› artt›rmas› aç›s›ndan son derece önemlidir (7).

ÇEL‹ﬁK‹LER
IAP’nin yayg›nlaﬂmas›yla birlikte 3 endiﬂe verici
soru gündeme gelmiﬂtir:
1. IAP uygulanm›ﬂ annelerin bebeklerine yaklaﬂ›m nas›l olmal›d›r ? IAP neonatal GBS enfeksiyonunun klini¤ini de¤iﬂtirip, bulgular›n
ortaya ç›k›ﬂ›n› geciktirebilir mi? Hangi bebeklere antibiyotik verilmelidir ?
2. IAP antibiyotik direncine yol açmakta m›d›r?
3. GBS kolonizasyonunun önlenmesi ile,
GBS’lar›n b›rakt›¤› boﬂlu¤a di¤er perinatal
enfeksiyon ajanlar›n›n yerleﬂme olas›l›¤› var
m›d›r ?
Günümüzde bu sorular›n yan›tlar›n› bulmak

için çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
1. IAP alm›ﬂ annelerin bebeklerine yaklaﬂ›m:
1996 Konsensus önerileri ﬁekil 3’de verilmiﬂtir. Bromberger ve arkadaﬂlar› (36) çok geniﬂ kohort çal›ﬂmalar›nda IAP’nin bebekte
EOGBS enfeksiyonunun klinik spektrumunu de¤iﬂtirmedi¤ini ve postnatal tedaviyi geciktirmedi¤ini göstermiﬂlerdir.
2. IAP sonucu antibiyotik direnci: Morales ve
ark.lar› (47) 18 y›ll›k deneyimlerinde GBS’lar›n penisilin, ampisilin ve klindamisine duyarl›l›klar›n›n devam etti¤ini, ancak eritromisine direncin artt›¤›n› bildirmektedirler. Hager ve ark.lar› (48) da GBS profilaksisinde
seçilecek ilac›n penisilin oldu¤unu, eritromisine direncin artmas› nedeniyle penisilin allerjisinde alternatif olarak kullan›lamayaca¤›n› belirtmektedirler. Fernandez, Pearlman
ve Linn’›n çal›ﬂmalar› da (49-51) penisiline
direçli GBS olmad›¤›n›, ancak eritromisin ve
klindamisin direncinin artt›¤›n› göstermiﬂtir.
Penisilin gerçekten de daha dar bir spektruma
sahip olmas› ve tüm GBS izolatlar›n›n duyarl›l›¤› nedeniyle ampisilinden de önce seçilecek ilaçt›r (45,48,51). Eldeki bu veriler (4951) ›ﬂ›¤›nda CDC, penisilin allerjisi olanlar
için "1996 Konsensus" kurallar›ndan farkl›
olarak eritromisin ya da klindamisin direnci
varsa sefazolin kullan›m›n› önermektedir
(52).
3. GBS eradikasyonu di¤er perinatal enfeksiyon ajanlar›n›n s›kl›¤›n› artt›r›yor mu? Bu so-
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ﬁekil 3. Erken baﬂlang›çl› GBS hastal›¤›n› önlemek için IAP alm›ﬂ bir anneden do¤an yenido¤an›n yönetim algoritmi* (3)
* Bu algoritmde bireysel koﬂullara ya da enstitülerin tercihlerine göre de¤iﬂiklikler yap›labilir.
# Tam kan say›m›, formül, kan kültürü, gö¤üs röntgeni (solunum bulgusu varsa). Klinisyen gerekli görürse lomber ponksiyon yap›l›r.
""" Tedavi süresi kan kültürü ve BOS sonuçlar› ve klini¤e göre de¤iﬂir. Laboratuvar ve klinik enfeksiyonu desteklemiyorsa tedavi 4872 saat gibi k›sa olabilir.
Ψ Penisilin veya ampisilin kemoprofilaksisinin süresi
n n Tam kan say›m›, formül ve kan kültürü
Φ Erken taburcu edilmez.
(CDC: Prevention of perinatal group B streptococcal disease: A public health perspective. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 45 (RR-7): 1,1996)

ruya yan›t bulmak için çal›ﬂmalar sürmektedir. Main ve ark.lar› (53) tarama yaklaﬂ›m› ile
IAP uygulad›klar› 2 y›l›n sonunda EOGBS
enfeksiyonunun belirgin azald›¤›n›, di¤er
ajanlarla enfeksiyon s›kl›¤›nda ise bir art›ﬂ
olmad›¤›n› bildirmektedirler.

EN SON GEL‹ﬁMELER,
ALTERNAT‹F YÖNTEMLER
Bergeron ve ark.lar›n›n (23), yüksek oranda
sensitif ve spesifik (% 97, % 100) h›zl› GBS tarama
yöntemini (yeni florojenik PCR yöntemi) geliﬂtirmelerinden sonra Reisner ve ark.lar› (54) risk yaklaﬂ›m› ile bu h›zl› tarama testini kombine etmiﬂler
(riskli gebelere intrapartum antibiyoterapi + düﬂük

risk grubuna do¤um s›ras›nda h›zl› test uygulanmas›) ve bu yöntemle neonatal GBS sepsisinin azald›¤›n› saptam›ﬂlard›r.
Auray ve ark.lar› (55) da "h›zl› GBS tarama testi" nin rektovaginal kültüre alternatif, duyarl› ve özgün bir yöntem oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir.
Aﬂ› Çal›ﬂmalar›:
IAP’ye uyumun artmas› ve h›zl› testlerin rutin
uygulamaya girmesi ile EOGBS insidans› daha da
azalacakt›r. Ancak en iyi IAP’si bile % 100 koruyucu de¤ildir. Ayr›ca IAP geç baﬂlang›çl› GBS enfeksiyonunu da önlememektedir. GBS aﬂ›s› gelecek
için en uygun ve çekici alternatif olarak görülmektedir. Maternal ve neonatal enfeksiyonu önleyece¤i gibi fetal kay›p, prematürite ve düﬂük do¤um
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a¤›rl›¤› insidans›n› da azaltacakt›r. Bu yaklaﬂ›ma k›s›tlama getiren bir nokta, aﬂ›n›n 32. gestasyon haftas›ndan önce do¤an bebekler için optimal koruyucu olamayabilece¤i düﬂüncesidir, çünkü bu zamandan önce plasental antikor transferi daha azd›r. Böylece en duyarl› bebekler minimal koruma
ile kalacaklard›r. Yine de aﬂ› çal›ﬂmalar› devam etmektedir ve % 90 koruyuculu¤u olaca¤› düﬂünülmektedir (1,3,7,8).

SONUÇ
• IAP perinatal GBS enfeksiyonlar›ndan korunmada günümüzde kan›tlanm›ﬂ en etkin
yöntemdir.
• Aﬂ› çal›ﬂmalar› gelecek için ümit vaad etmektedir.
• Ülkemizde maternal GBS taﬂ›y›c›l›¤› s›kl›¤›n›n düﬂük oldu¤u bilinmektedir, ancak daha büyük kapsaml› maternal GBS taramalar›
ile gerçek insidans belirlenmelidir.
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