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Sammanfattning 
Grupp B Streptococcus (GBS) koloniserar ofta tarmen hos människor. Prevalensen 
för bärarskap av GBS i Sverige är mellan 10-30 %. Risk finns för överföring till barnet 
som kan drabbas av neonatala infektioner som neonatal sepsis om modern är 
koloniserad vid partus. Idag är Golden standard odling, vilket tar tre dygn och 
metoden kan inte användas som intrapartal screening utan antibiotika sätts in i 
förebyggande syfte utan vetskap om kvinnans koloniseringsstatus. Xpert® GBS är en 
snabbare analys jämfört med odling. Xpert® GBS innehåller reagens för en direkt 
detektion av mål GBS-DNA inom en timma. Syftet med studien var att utvärdera om 
Xpert® GBS realtids PCR-analys är tillräckligt känslig för att användas som 
intrapartal screening i förlossningsskedet jämfört med golden standard. Studien 
omfattade 13 kvinnor som skrevs in på förlossningen. Prov togs både vaginalt och 
rektalt på deltagarna. Resultatet av Xpert® GBS sensitivitets- och specificitettest var 
100 % respektive 95 %. Resultaten tyder på att Xpert® GBS är likvärdig med golden 
standard. Xpert® GBS kan fungera som intrapartal screening och ett snabbare 
resultat kan erhållas med förhoppning om minskad antibiotikaanvändning. 
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Abstract  
Group B Streptococcus (GBS) is a common colonizer of the intestine of humans. The 
prevalence of GBS colonization in Sweden is between 10-30%. There is a risk of 
mother-child transmission and the child may develope neonatal GBS sepsis if the 
mother is colonized. Today, Golden standard is culture, which yield is time consuming 
and cannot be used for intrapartum screening. Intrapartal antibiotica is administrated 
without knowing colonization status of the women. The Xpert® GBS is a rapid assay 
that includes reagens for the simultaneous detection of the target GBS DNA within one 
hour. The aim of the study was to evaluate Xpert® GBS realtime PCR assay is 
sufficiently sensitive to be used for intrapartum screening in the delivery when 
compared to the golden standard. The study included 13 women and enrolled to the 
obstetric for labor. Samples were taken vaginally and rectally on all participants. The 
results of the sensitivity- and specificity of Xpert® GBS are 100 % and 95 % 
respectively. These results indicate that Xpert® GBS is equivalent to golden standard. 
The Xpert® GBS could act as a intrapartal screening and results can be obtained more 
rapid with the hope of reducing preventive antibiotica use. 
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1 Bakgrund 

Grupp B Streptococcus (GBS) är vanligaste orsaken till livshotande neonatala 
infektioner så som sepsis, pneumoni och meningit hos nyfödda (1). Grupp B 
Streptococcus förekommer som human normalflora i tarmen och prevalensen av 
bärarskap hos gravida kvinnor i rektum och/eller vagina är 10 - 30 % i Sverige (1, 2, 3, 
4). Etnicitet och socioekonomiska förhållanden bidrar till variationer i prevalensen (1). 
Om gravida kvinnor vid partus är koloniserad med GBS vaginalt, riskerar barnen att 
bli smittad vid partus eller förvärva GBS under de tre första levnadsmånaderna. En 
kolonisering i rektum smittar inte barnen, däremot kan en kolonisering i rektum 
överföras till vagina (3, 4). En frågeställning är om kvinnor kan vara kolonisera i vagina 
men inte i rektum. Problematiken idag är att golden standard för GBS är odling som 
tar upp till tre dygn innan analyssvaret kan svaras ut. En ny metod måste vara likvärdig 
eller bättre än odling samt vara tillräckligt känslig för att sjukvårdspersonalen ska 
kunna avstå från att ge antibiotika vid ett negativt resultat. Undersökning av bärarskap 
görs vanligtvis inte i Sverige eftersom alla gravida kvinnor anses vara potentiella bärare 
av bakterien. Alla kvinnor som uppfyller någon utav riskerna för GBS enligt riktlinjerna 
från Socialstyrelsen för intrapartalt antibiotikaprofylax (IAP) behandlas (2, 3). I 
Sverige har en tidigare populationsbaserad kohortstudie gjorts om påverkan och 
riskfaktorer för tidigt debuterande GBS (5). Däremot har inte Xpert® GBS med 
GeneXpert® utvärderats som metod för GBS i Sverige. Xpert® GBS skulle kunna 
förenkla det laborativa arbetet och minska svarstiderna. Eftersom antibiotikaresistens 
är ett ökande problem i samhället vill förlossningspersonal vid Länssjukhuset Ryhov 
minska antibiotika i förebyggande syfte. Ett snabbt resultat skulle kunna bidra till 
minskad antibiotikaanvändning, om insättning av antibiotika kan vänta tills det 
säkerställts att kvinnan är koloniserad med GBS (6).  
 

1.1 Grupp B Streptococcus 
Grupp B streptococcus (GBS), även kallad Streptococcus agalactiae, är en 
betahemolytisk fakulativt grampositiv diplokock. Bakterien är enda arten som har 
grupp B-antigen och tillhör Lancefield grupp B (7, 8). Länge förmodades att bakterien 
endast orsakade infektioner hos djur, till exempel mastit hos kor. Senare visade det sig 
att det även kunde orsaka allvarliga infektioner hos nyfödda barn vid partus (2, 4). GBS 
kan även orsaka infektioner hos icke gravida och drabbar oftast hud och mjukdelar, 
ofta associerat med diabetes och trycksår (2, 3). 
 

1.1.1 Neonatal sepsis orsakad av Grupp B Streptococcus 
Grupp B Streptococcus (GBS) överförs till barnen genom vertikal transmission av 
bakterien under partus om gravida kvinnor är koloniserade. Nyfödda kan bli smittade 
med GBS när de passerar förlossningskanalen genom att barnet utsätts för bakterien. 
Barnet blir koloniserad på slemhinnan i magen och/eller luftvägarna (9). I de flesta fall 
utvecklas neonatal sepsis när barnet får ner fostervatten, innehållande GBS, i lungorna 
i samband med partus. Barnet utvecklar först en pneumoni, sedan sprids bakterierna 
via sköra kapillärer i lungorna ut i blodet och en sepsis uppkommer (9, 10). Barnet 
insjuknar under de första levnadsdygnen (11).  Kejsarsnitt förhindrar inte att GBS 
överförs till det nyfödda barnet om mamman är koloniserad vid partus, eftersom GBS 
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kan passera intakta fostermembran. Överföringsrisken hos fullgångna spädbarn är låg 
och sällan drabbas barnet av en tidig debuterande GBS infektion (9). Tidig GBS-
infektion kan ge sepsis, pneumoni eller meningit hos barnet (2). Vanligast är sepsis 
som drabbar 1 av 2000 barn (10, 12). Symtom som uppträder är feber, 
andningssvårigheter och ett nedsatt allmäntillstånd. Neonatal sepsis delas in i tidigt 
och sent debuterande. Tidigt debuterande sepsis orsakas av en vertikal transmission 
av bakterien från modern till barnet och sker oftast i förlossningsskedet.  GBS är 
vanligaste etiologiska orsaken till tidigt debuterande sepsis. Sent debuterande sepsis 
uppkommer mellan en vecka upp till tre månader efter partus och orsakas av en 
vertikal transmission av bakterier från omgivningen och är förknippad med lång 
sjukhusvistelse. Vanligtvis drabbas prematura barnen som blir inlagda på 
neonatalavdelningen (2, 11). GBS är särskilt farligt för prematura barn eftersom de inte 
hunnit få några antikroppar av modern och blir extra utsatta (6). En obehandlad GBS 
infektion kan ge permanenta neurologiska skador hos spädbarnet, som 
utvecklingsstörning, förlust eller nedsatt hörsel och syn. Trots behandling kan 
spädbarnen få bestående skador av infektionen (2). Andel nyfödda som dör till följd av 
en GBS infektion varierar mellan 4-20%. Högre andelen representerar prematura barn 
(11, 13).  

1.1.2 GBS i urin hos kvinnor under graviditet  
GBS hittas i urinen hos 2-7 % av alla gravida kvinnor. GBS bakterieuri hos gravida 
kvinnor är en markör för hög kolonisation genitalt. Infektionen kan vara 
asymtomatisk, men kan även visas som diffus urinvägsinfektion och diagnostiseras 
med en urinodling under graviditeten (2, 9). Även om kvinnan får antibiotika vid GBS 
i urinen under graviditeten, försvinner inte GBS gastrointestinalt eller genitalt utan 
risk för en återkolonisering kan ske efter avslutad antibiotikabehandling (9).  
 
 

1.1.3 Prevalens av GBS hos kvinnor  
I europeiska länder varierar prevalensen av GBS kolonisation hos gravida kvinnor 
mellan 6,5 till 36 % (14). I Storbritannien är 14-30% av kvinnorna koloniserade med 
GBS gastrointestinalt och/eller genitalt (15). Etniciteten och geografisk variation 
påverkar andelen kvinnor som är koloniserade med GBS.  Regionala variationer i 
kolonisation är: Östeuropa 19,7- 29,3%, Västeuropa 11-21%, Skandinavien 24,3-36% 
och Sydeuropa 6,5–32%.  Antal barn som drabbas av GBS-relaterade infektioner i 
europeiska länder varierar mellan 0,40–2,0 per 1000 levande födda.  Europeiska 
länder uppvisar liknande resultat som finns rapporterade i andra industriella länder 
till exempel USA, Canada och Nya Zealand (14). I Sverige är prevalensen av bärarskap 
av GBS hos gravida kvinnor cirka 30 % och 1 av 2000 barn drabbas (1, 10, 12). I USA 
drabbades 7500 nyfödda per år av neonatal GBS infektion innan ett aktivt 
förebyggande av infektion inleddes. Idag är 10-30% av alla gravida kvinnor i USA 
koloniserade med GBS i rektum och/eller vagina och 1-2% av de nyfödda koloniseras 
och får en tidig debuterande sepsis (9, 14). 

1.1.4 GBS guidelines i USA, Europa och Sverige 
I syfte att minska GBS sepsis hos nyfödda barn har olika riktlinjer införts i olika länder 
runt om i världen. Sedan riktlinjer för GBS infördes har GBS sepsis minskat i samtliga 
länder oberoende av vilka riktlinjer som införts (5, 9, 14). 
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1.1.4.1 USA 
I USA görs screening för GBS och vid negativt resultat fem veckor innan partus, ges 
inget IAP. GBS minskade på 1990-talet efter sammarbetsinsatser mellan olika vård-
och forskningsgrupper och rekommendationer för intrapartal profylax infördes för att 
förebygga GBS infektion. År 2002 infördes screening av gravida kvinnor i USA, vilket 
minskade fall av neonatal GBS infektion ytterligare (7, 9). Främsta riskfaktorerna för 
kolonisering av GBS i USA är etnicitet, högt Body Mass Index (BMI) och vårdpersonal. 
För att förebygga GBS används IAP, som har visat sig vara ett kostnadseffektivt 
alternativ (16). 
 

1.1.4.2 Europa 
Kvinnor i Storbritannien som uppfyller någon utav riskfaktorerna får antibiotika utan 
att undersökas för GBS kolonisation. Metoden skiljer sig från USA och andra 
europeiska länder där de screenar prenatalt för GBS under slutet av graviditeten och 
får antibiotika vid positivt resultat (15). I Frankrike utförs en prenatal screening av 
gravida kvinnor i vecka 35-37 för att undersöka om de är koloniserade och därmed 
behöver få IAP vid partus. Golden standard för att identifiera GBS är odling, metoden 
är inte anpassad för intrapartal screening (16). Nyfödda prematura barn har större risk 
att drabbas av GBS infektion således ges alltid IAP till mödrarna, utan vetskap om 
kolonisering status (6). En risk med riktlinjen är att kvinnor kan förvärva bakterien 
från tiden för screening fram till partus (1, 11, 16). 
 

1.1.4.3 Sverige 
Sverige har till skillnad från många andra länder ingen screening utan har en risk-
baserad profylax strategi för GBS hos gravida kvinnor. Vid fynd av GBS under 
graviditeten kommer antibiotikaprofylax att ges vid partus för att förhindra att barnet 
koloniseras. Antibiotikaprofylaxet ges intrapartalt och ska helst ges fyra timmar innan 
partus för att ge effektivt skydd åt barnet (9). Viktiga faktorer som avgör 
kostnadseffektiviteten av profylax är förekomsten av GBS infektioner och effektiviteten 
av den förebyggande behandlingen. Ett lämpligt GBS profylax är kostnadseffektivt om 
incidensen är 0,65 per 1000 levande födda eller högre samt skyddar mot neonatal 
sepsis och pneumoni. Nuvarande svenska riktlinjer för att förhindra neonatal GBS 
infektion kommer från socialstyrelsen och innefattar följande riskfaktorer: fynd av 
GBS i urin under graviditeten, feber under partus, längre än 18 timmars vattenavgång, 
tidigare barn med GBS och prematura barn födda tidigare än vecka 37. Eftersom det 
inte görs någon screening för GBS förekomst hos gravida kvinnor, ges IAP i 
förebyggande syfte till kvinnor med någon av riskfaktorerna (5). 
 

1.2 Diagnostik  

1.2.1 Golden Standard  
Golden standard för GBS idag är odling (3). Innan odling görs en anrikning i Todd-
Hewitt (TH) buljong innehållande Gentamicin och Nalixinsyra (1, 17). TH-buljongen 
används för att selektera bort annan normalflora som Stafylococcous spp och 
Enterobacteriacea spp som även kan kolonisera genitalt (17). Det negativa med odling 
är att det tar 24-48 timmar innan bakterien växt på agarplattan och bakterien kan 
typas och erhålla ett resultat (3, 18). För att kunna typa GBS används agglutinationstest 
för att undersöka Lancefield tillhörighet (1). Alternativet till agglutinationstest är 
Matrix Assisted Laser Desorption/ionization time of flight masspectrometry (Maldi-
Tof MS) (19).  Maldi-Tof MS innebär att peptider kommer att omvandlas till joner 
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genom antingen en förlust eller tillskott av protoner. Jonbildningen påverkar inte 
provet avsevärt mycket.  Provet för analys framställs genom en provblandning av en 
lösning med energiabsorberande organisk lösning, kallad matrix. Matrixen 
kristalliserar runt provet och provet joniseras med en laserstråle. Jonerna accelerera 
och detekteras för att sedan mätas med olika mass-analysatorer, till exempel time of 
flight (Tof) som vanligtvis används vid bakterietypning. Vid Tof mäts jonen genom att 
bestämma den tid det tar för jonen att färdas genom röret. Kända 
peptidmassfingeravtryck (PMF) finns för olika organismer. PMF jämförs med en 
databas för att artbestämma bakterien (19).  
 

1.2.2 Polymeras Chain Reaction och Real-tids Polymeras Chain 
Reaction 

Polymerase chain reaction (PCR)-tekniken utvecklades under 1980-talet av kemisten 
Kary Mullis (20).  PCR metoden baseras på förmågan hos DNA:t att utföra 
självreplikation med hjälp av enzymet polymeras. För att självreplikationen ska 
fungera behövs en primer eftersom DNA-polymeras endast kan lägga till en nukleotid 
på en redan befintlig 3’OH-grupp (20).  Provet upphettas till 96 grader tills 
denaturering sker och det dubbelsträngade DNA:t delas upp och bli två enkelsträngade 
DNA. Därefter sänks temperaturen och annealing sker där primrarna binder in till 
målsekvensen. Temperaturen höjs igen och extension sker. Extensionen är en DNA-
syntes som gör att polymeraset syntetiserar en kopia av templatet genom att lägga till 
nukelotider till ändarna av primern och syntetiserar en komplementär DNA sträng till 
målgenen. Efter de tre stegen börjar reaktionen om igen för att öka mängden DNA. 
Cykeln upprepas 40-50 gånger, varvid den specifika regionen på DNA:t till sist 
kommer att amplifieras upp till miljarder kopior (3). En begränsning med PCR är att 
amplifieringen av målsekvensen till en början är exponentiell. På grund av inhibering 
i polymerasreaktionen i provet kommer PCR reaktionen tillslut att sluta amplifiera 
målsekvensen och det uppstår en ”platåeffekt”. ”Platåeffekten” bidrar till att den 
slutliga kvantifieringen av PCR-produkten inte är tillförlitlig. På grund av 
begränsningen hos PCR har Real-tids PCR utvecklats (20).  
 
Instrumentet GeneXpert® är ett realtids-PCR instrument som är utvecklad efter PCR-
metoden (20). Systemet använder sig av kassetter med en automatiserad och 
integrerad lysering av bakterier samt rening av DNA och real-tids PCR av en specifik 
målgen. Målgenen i GBS genomet är cfb genen. GBS detekteras med kassetten Xpert® 
GBS och målgenen i kassetten är cfb genen (1, 7, 21, 22). I metoden tillsätts en 
hydrolysprobe, även kallad TaqMan-probe, märkt med en quencher i 3´ ändarna och 
en reporter i 5´ändarna. Vid anealingen binder TaqMan-proben in till målgenen och 
polymeraset klyver proben och quenchern och reportern skiljs åt. När quenchern inte 
längre absorberar reporterns energi kan flourescensens detekteras i GeneXpert®. När 
flourescensen mäts tyder det på att specifika DNA-produkten har bildats. DNA-
produkten genererar en amplifieringskurva där cykeltröskelvärde (Ct-värde) är den 
cykel där den exponentiella fasen har börjat. Ett lågt Ct-värde innebär att det finns en 
större mängd DNA i provet, medan ett högt Ct-värde indikerar på en mindre mängd 
DNA i provet. Real-tids PCR har hög känslighet, är snabb och kan kvantitativt bedöma 
mängden specifikt DNA som finns i provet (3, 21, 23). 
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1.3 Behandling 

1.3.1 Antibiotikaresistens 
Antibiotikaresistens blir allt vanligare och det finns restriktioner för när och hur 
antibiotika bör användas. Även för IAP, för att förhindra GBS infektion hos nyfödda, 
finns en ökad oro för utvecklingen av resistens (9). Vissa GBS isolat har ett ökat minsta 
hämmande koncentrationsvärde (MIC-värde) mot penicillin samt ampicillin. 
Klindamycin och erytromycin var länge ett alternativ för behandling av GBS. Idag är 
klindamycin och erytromycin inte rekommenderade utan att ett känslighetstest görs 
innan användning eftersom resistensen har ökat de senaste åren (11, 13). 
 

1.3.2 Intrapartalt antibiotikaprofylax (IAP) 
När antibiotikaprofylax ges till GBS koloniserade kvinnor minskar risken för en 
neonatal GBS sepsis. Långvarig antibiotikabehandling påverkar dock normalfloran 
negativt och kan istället öka risken för neonatala gramnegativa infektioner hos barnen, 
till exempel Escherichia coli samt Pseudomonas spp (12). Länder som har infört IAP 
till modern under partus har visat sig ha lägre frekvens av tidig debuterande GBS 
sepsis, jämfört med länder som inte ger IAP (24). Doseringen av penicillin och 
ampicillin som används som intrapartalt GBS profylax har till syfte att uppnå 
tillräckliga nivåer i fostrets cirkulation och fostervatten snabbt. Samtidigt ska 
potentiella neurotoxiska serumnivåer hos modern eller fostret undvikas. IAP bör ges 
fyra timmar före partus för att förebygga vertikal transmission av GBS och förhindra 
tidig debut av GBS sepsis (9). GBS är känslig för penicillin, ampicillin och 
cefalosporiner, ibland kan även penicillin och ampicillin behöva kombineras (3). 
Klindamycin och erytromycin har en begränsad bakteriedödande verkningsgrad i 
fostrets cirkulation och fostervatten eftersom de inte når fostervävnaden (9). 
 
I dagens laboratorieverksamhet används odling för att diagnostisera GBS hos gravida 
kvinnor. Problematiken med metoden är att kolonisering genitalt kan ske fram till 
partus och odling kan inte användas som intrapartal screening eftersom svarstiden är 
tre dygn. Om kvinnan uppfyller någon utav Socialstyrelsens risker ges IAP i 
förebyggande syfte, utan vetskap om kvinnan är koloniserad eller inte. All antibiotika-
användning leder till en ökad antibiotikaresistens i samhället. Xpert® GBS bidrar till 
en snabbare analys och minskar arbetsbelastningen i det laborativa arbetet. En 
snabbare diagnostik ger ett snabbare resultat som skulle kunna bidra till minskad 
antibiotikaanvändning i samband med partus.  
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2 Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera om Xpert® GBS realtids PCR-analys är tillräckligt 
känslig för att användas som intrapartal screening i förlossningsskedet jämfört med 
golden standard. 
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6 Material och metod 

3.1 Studiepopulation 
Studien avsåg att inkludera 100 konsekutiva kvinnor som skrevs in på 
förlossningsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköping. Kvinnorna 
lämnade medgivande till deltagandet. Kriterierna för deltagandet var: inte använt olja 
och smörjningsmedel i de genitala regionerna de senaste två dagarna, ingen 
antibiotikaanvändning de senaste fyra veckorna samt inga akuta inskrivningar till 
förlossningen. Under den avsatta tiden för studien lyckades endast 13 kvinnor falla 
inom avsatta kriterier, samtliga lämnade medgivande till deltagandet.  

3.2 Studiematerial 
De vaginala och rektala proverna togs separat med särskilda provtagningspinnar, 
Cepheid collection device (Cepheid, Sunnyvale, CA, USA). Cepheid collection device är 
en dubbelpinne som placerades i ett konserveringsmedium. Pinnen hade en markering 
för avbrytning cirka 5 centimeter från bomullstoppsen. Två provtagningspinnar togs 
från alla inkluderade kvinnor. Ena paret togs vaginalt och andra paret rektalt. Pinnar i 
samma transportrör avlägsnades från korken och roterades runt varandra för att 
homogenisera provet. Ena pinnen analyserades i kassetten Xpert® GBS, den andra 
pinnen med odling. Det vill säga, en pinne rektalt och en pinne vaginalt till Xpert® GBS 
respektive odling. 
 

3.3 Utrustning och mätmetodik  

Proverna analyserades med GeneXpert® GBS (Cepheid, Sunnyvale, CA) i kassetten 
Xpert® GBS (Cepheid, Sunnyvale, CA, USA) enligt tillverkarens rekommendationer. 
Företaget bibehåller rättigheter att inte uppge innehåll i Xpert® GBS. Vid växt av 
bakterier på GBS-plattan typades bakterien med Maldi-Tof MS metod med Bruker 
Maldi Biotyper® (Bruker, Billerica Massachusetts, CA, USA). 
 

3.4 Analytisk sensitivitet  
Den analytiska sensitiviteten (minsta detekterbara nivån) undersöktes med hjälp av 
spädningsserier. 

3.4.1 Seriespädning av referensstam CCUG 4208 och 
patientstammar till odling 

Seriespädning av referensstam Grupp B Streptococcus CCUG 4208 från 0,5 
McFarlandstandard ((1,5 x 108 colony forming unit/milliliter (CFU/ml)) tillreddes. 
Tiopotensspädning tillreddes från 1,5 x 108 CFU/ml till 1,5 x 101 CFU/ml. Trettio µl 0,5 
McFarlandstandard späddes med 270 µl natriumklorid, total volym 300 µl. Från varje 
suspension med koncentrationerna 1,5 x 106 CFU/ml till 1,5 x 101 CFU/ml pipetterades 
100 µl spädning till TH-buljong med antibiotika, innehållande Todd Hewitt Broth 6 g 
(Beef Heart Infusion from solids 3,1 g/l, Peptone 20,0 g/l, Dextrose 2,0 g/l, Sodium 
chloride 2,0 g/l, di-sodium phosphate 0,4 g/l, sodium carbonate 2,5 g/l), avjoniserat 
vatten 200 ml samt Gentamicin 0,16 mg och Nalidixinsyra 0,30 mg, Länssjukhuset 
Ryhov Jönköping, Sverige. Resterande ursprungsmängd av respektive suspension 
absorberades upp med hjälp av en bomullspinne som placerades i TH-buljong. TH-
buljongerna inkuberades i 35oC i 20 timmar. Därefter pipetterades 100 µl av respektive 
buljong på en selektiv GBS-platta (CHROMagar strep B, agar, peptones and yeast 
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extract, salt, chromogenmix, avjoniseratvatten, CHROMagar strep B supplement 1, 
CHROMagar strep B supplement, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Sverige), och 
odlades ut med racklingsmetod med hjälp av 10 µl platinös. Plattorna inkuberades i 
35oC, i 20 timmar. Plattorna avlästes visuellt genom att bakterietillväxten studerades. 
Bakterieväxten bedömdes visuellt som växt eller inte växt. Vid växt av GBS framträdde 
rosa/ljuslila kolonier.  
 
Dubbelprov av seriespädning från fem positiva patientstammar för GBS utfördes med 
samma tillvägagångssätt som med referensstam CCUG 4208. Enbart pinne i buljong 
användes och endast spädningarna 1,5 x 103 CFU/ml till 1,5 x 101 CFU/ml användes till 
TH-buljongerna. Hundra µl av suspension i rören pipetterades bort innan 
bomullspinnarna placerades i rören och fick absorbera upp vätskan. Pinnarna 
placerades i en TH-buljong innehållande antibiotika. Resterande steg skedde med 
samma tillvägagångssätt som med referensstam CCUG 4208.  
 

3.4.2 Seriespädning av referensstam CCUG 4208 och 
patientstammar för Xpert® GBS 

 

Referensstam CCUG 4208 seriespäddes från 1,5 x 108 - 101 CFU/ml. Hundra µl från 
spädningarna 1,5 x 102 CFU/ml, 1,5 x 103 CFU/ml och 1,5 x 105 CFU/ml pipetterades 
till två olika rör för respektive spädning. En Copan-pinne placerades i respektive rör 
och vätskan absorberades. Pinnarna från samma spädningskoncentration roterades 
runt varandra för att erhålla ett homogent prov. Ena pinnen placerades i TH-buljong 
innehållande antibiotika och den andra pinnen placerades i kassetten Xpert® GBS. 
Xpert® GBS placerades i GeneXpert® och analyserades. Analysen tog upp till 52 
minuter. TH-buljongen inkuberades i 35oC i 20 timmar och odlades ut på GBS-platta 
med racklingsmetod och inkuberades i samma miljö och tid. Patientstammarna 
hanterades som referensstam CCUG 4208, förutom att spädningen 1,5 x 104 CFU/ml 
analyserades först i Xpert® GBS och odlades ut. Vid positivt resultat (Ct-värde <42) i 
Xpert® GBS vid 1,5 x 104 CFU/ml analyserades spädningen 1,5 x 103 CFU/ml och vid 
negativt resultat (Ct-värde 0 eller >42) analyserades istället spädningen 1,5 x 105 
CFU/ml. Dessutom pipetterades 10µl av referensstam CCUG 4208 och patiensstam 1 
av spädningen 1,5 x 105 CFU/ml på varsin GBS-platta som odlades ut med 
racklingsmetod. Plattorna inkuberades i 35oC i 20 timmar.  
 

3.5 Analys av patientprover med Xpert® GBS och odling samt 
konfirmation med Maldi Biotyper® 

Konsultremisser med personnummer och providentitet skannades in i IT-systemet C5 
LIMS med tillhörande märkta patientprov. Provtagning skedde rektalt och vaginalt 
med provtagningspinnarna Cepheid collection device på varje deltagande kvinna av 
förlossningspersonalen. Handskar användes i alla följande steg gällande hantering av 
Xpert® GBS. De vaginala provtagningspinnarna avlägsnades från korken och roterades 
runt varandra för att få ett homogent prov. Pinnarna vidrördes inte nedanför 
brytningsmärket. Samma process utfördes med de rektala provpinnarna. Provpinnar 
med rikligt synligt sekret torkades försiktigt av på ett papper. Ena pinnen från varje 
par, från vaginalt och rektalt prov, placerades i varsin Xpert® GBS för analys. Resultat 
erhölls negativt eller som positivt med ett Ct-värde. Andra pinnen från varje par 
placerades i TH-buljong och inkuberades i 35oC i 20 timmar. Pinnen odlades från TH-
buljongen på en GBS platta som inkuberades i 35oC i 20 timmar och avlästes visuellt. 
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Visuell avläsning bedömdes som växt eller inte växt. Vid ingen växt eller endast få små 
kolonier reinkuberades plattan i 35oC i 20 timmar. Vid växt typades bakteriekolonin 
från GBS plattan med Maldi Biotyper®. Med hjälp av en tandpetare togs en mindre 
bakteriekoloni upp och roterades på en separat brunn på Maldi Biotyper®-plattan. En 
µl matrix lösning pipetterades till varje brunn och metallplattan fick torka i 
rumstemperatur. Plattan placerades i Maldi Biotyper® och analyserades. Resultat 
avlästes utifrån score där den mest möjliga bakterien angavs. Score <1,7 innebar ett 
icke tillförlitligt resultat, medan score >1,7 ansågs vara godkända.        
 

3.5.1 Vidare analys vid Error 2008 i Xpert® GBS  
Vid erhållna error 2008 för patientproverna vid analys med Xpert® GBS togs en 
CLASSIQSwabs™ (Copan, Italien) och placerades i original transportmediet Cepheid 
collection device och roterades mot botten. Pinnen placerades i Xpert® GBS och 
analyserades i GeneXpert®.  
 

3.6 Statistisk analys av patientprover 
Den analytiska sensitiviteten och specificiteten för patientproverna räknades ut enligt 
tabell I. Sensitiviteten räknades ut med formeln: a/(a+c) och specificiteten räknades 
ut med formeln: d/(b+d).  

 
Tabell I. Uträkningsmall för sensitiviteten och specificiteten för Xpert® GBS i förhållande till 
odling. De sanna positiva samt falska negativa utfallen och de falska positiva respektive de 
sanna negativa utfallen ställs emot varandra.  

Positiv odling Negativ odling Summa 

Positivt Xpert® 

GBS 

sant positiv (a)  falskt positiv (b)  alla positiva testresultat (a + 

b) 

Negativt Xpert® 

GBS 

falsk negativ (c)  sant negativ (d)  alla negativa testresultat (c + 

d)  

Summa a + c  b + d a + b + c + d  
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3.7 Etiska överväganden 
 

Eftersom prover togs på gravida kvinnor och proverna egentligen inte skulle tagits, har 
en etikprövning godkänts av Etiknämnden i Linköping, diarienummer: 2017/186-31. 
Prover togs på gravida kvinnor som lämnat sitt medgivande till studien. Samtycke 
lämnades på särskild blankett till förlossningspersonalen. Provtagningen orsakade 
inget obehag och det förelåg ingen risk för skada. Kvinnorna underrättades varken vid 
positivt eller negativt resultat, eftersom Xpert® GBS i dagsläget inte var tillräckligt 
utvärderad för att kunna svara ut ett resultat.  I dagsläget kunde inga etiska problem 
identifieras. 
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4 Resultat 

4.1 Seriespädning av referensstam CCUG 4208 och 
patientstammar för odling och Xpert® GBS  

Odlingar av referensstammen CCUG 4208 med spädningar från 1,5 x 106 CFU/ml till 
1,5 x 102 CFU/ml från 100 µl TH-buljong samt pinne från TH-buljong gav växt på GBS-
plattorna (tabell II). Odling på GBS-platta från spädning 1,5 x 101 CFU/ml gav ingen 
växt, vare sig från TH-buljong eller pinne från TH-buljong.  Patientstam 1 gav växt vid 
koncentrationerna 1,5 x 103 CFU/ml – 1,5 x 101 CFU/ml vid TH-buljong och pinne från 
TH-buljong, se tabell II. 

Tabell II. Odlingsresultat för referensstam CCUG 4208 och patientstam 1 odlat med 100µl TH-
buljong respektive pinne från TH-buljong vid seriespädning 1,5 x 106 CFU/ml – 1,5 x 101 

CFU/ml för jämförelse mellan TH-buljong och pinne. Resultaten bedömdes som växt (+) och 
ingen växt (-). 

Koncentration Referensstam CCUG 4208 Patientstam 1 

CFU/ml TH-Buljong Pinne TH-Buljong Pinne 

1,5x106 +    +     

1,5x105 +    +     

1,5x104 +    +     

1,5x103 +    + + + 

1,5x102 +    + + + 

1,5x101 -    - + + 

 

Resultat för odling vid de tre lägsta koncentrationerna (1,5 x 103 CFU/ml – 1,5 x 101 
CFU/ml) med enbart pinne från TH-buljong för alla fem patientstammar med 
dubbelprov ses i tabell III. Endast patientstam 5 kunde detekteras vid koncentrationen 
1,5 x 101 CFU/ml. Vid koncentrationen 1,5 x 102 CFU/ml kunde ena eller båda 
dubbelproverna detekteras, förutom för patientstam 2, där ingen utav dubbelproverna 
detekteras. Vid koncentrationen 1,5 x 103 CFU/ml kunde alla patientstammar 
detekteras, förutom ett dubbelprov för patientstam 2. 
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Tabell III. Odlingsresultat från dubbelprov med pinne från TH-buljong av patientstammarna 
1-5 med koncentrationerna 1,5 x 103 - 1,5 x 101 CFU/ml. Växt (+) och ingen växt (-).  
 

  Koncentration (CFU/ml) 
  1,5 x 103 1,5 x 102 1,5 x101 

Patientstam 1 + + - 

Patientstam 1 + + - 

Patientstam 2 - - - 

Patientstam 2 + - - 

Patientstam 3 + + - 

Patientstam 3 + - - 

Patientstam 4 + + - 

Patientstam 4 + - - 

Patientstam 5 + + + 

Patientstam 5 + + + 
 
 
 

Jämförelse mellan odling och Ct-värden från Xpert® GBS vid koncentrationerna 1,5 x 
105 CFU/ml – 1,5 x 102 CFU/ml för referensstam CCUG 4208 och patientstam 1-5 ses 
i tabell IV. Alla prover som analyserades med Xpert® GBS vid koncentrationerna 1,5 x 
105 CFU/ml och 1,5 x 104 CFU/ml erhöll Ct-värden. Ct-värdena låg mellan 34,5 – 43,1. 
Det enda provet som erhållit ett Ct-värde vid koncentrationen 1,5 x 103 CFU/ml var 
patientstam 5 med Ct-värde 39,4. Den lägsta koncentrationen som var detekterbar var 
1,5 x 103 CFU/ml. Resultaten från tabell IV visar att koncentrationen 1,5 x 104 CFU/ml 
var den lägsta gemensamma detektionsgränsen för Xpert® GBS. Odlingen gav växt vid 
alla koncentrationer förutom för patientstam 2 vid koncentrationen 1,5 x 105 CFU/ml 
och patientstam 4 vid koncentrationerna 1,5 x 104 CFU/ml och 103 CFU/ml.  
 
Patientstam 1 analyserades i Xpert® GBS en första omgång vid koncentrationen 1,5 x 
105 CFU/ml och endast 10µl pipetterades från spädningsröret och odlades ut direkt på 
GBS-platta utan inkubering i TH-buljong. Odlingen gav växt och Ct-värdet 37,3 erhölls.  
 

Tabell IV. Resultat av odling och erhållna Ct-värden från analys med Xpert® GBS vid 
koncentrationerna 1,5 x 105 – 1,5 x 102 CFU/ml för referensstam CCUG 4208 och 
patientstammar 1-5. Växt (+) och ingen växt (-). 
 

 Koncentration (CFU/ml) 
  1,5 x 105 1,5 x 104 1,5 x 103 1,5 x 102 

  Odling Ct-värde Odling Ct-värde Odling Ct-värde Odling Ct-värde 

Referensstam 
Patientstam 1 

+ 
+ 

36,9 
36,1 

 
 +  

 
43,1* 

           0 
 

  
0 
  

Patientstam 2 - 34,5 + 42,7*        

Patientstam 3    + 41,1 + 0     

Patientstam 4    - 39 - 0     

Patientstam 5     + 36,8 + 39,4     

 
*Proverna utföll negativa i Xpert® GBS, dock erhölls Ct-värde. 
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4.2 Analys av patientprover med Xpert® GBS samt odling 

Av 26 analyserade patientprover, från 13 patienter, för GBS med Xpert® GBS var totalt 
sex prover positiva i rektum och/eller vagina hos fem av patienterna. Tre patienter 
utföll positiva i endast rektum och en patient utföll positiv i endast vagina. En patient 
erhöll positivt resultat i rektum och vagina. Patientproverna erhöll Ct-värden mellan 0 
- 40,6. Error-värdet 2008 erhölls för Xpert® GBS hos sex patientprover (23 %), varav 
fem vaginala prover och ett rektalt prov. Efter omkörning utföll två vaginala prover 
positiva med Ct-värde 40,2 respektive 38,0. De resterande tre vaginala proverna samt 
det rektala prover utföll negativa. 
 
Totalt utföll fem av 26 patientprover positiva vaginalt och/eller rektalt i odlingen hos 
fyra patienter. Två patienter utföll positiva endast rektalt och en patient positiv endast 
vaginalt. En patient utföll positiv rektalt och vaginalt. Resterande prover utföll 
negativa. De fem positiva resultaten i odlingen kunde verifieras som GBS med Maldi 
Biotyper®. Samtliga GBS-plattor hade riklig växt av andra bakterier i 25 utav 26 fall, 
även på de fem som hade växt av GBS. I ett fall fanns ingen bakterieväxt på GBS-
plattan. Samtliga patientprover överensstämde för GBS i odling och Xpert® GBS 
förutom patientprov 13. Patientprov 13 utföll negativ i odlingen vaginalt och rektalt, 
men Xpert® GBS detekterade GBS med Ct-värdet 40,6 rektalt. Jämförelse mellan 
positiva odlingar och Xpert® GBS Ct-värden ses i tabell V. 
 
Tabell V. Positiva utfall av GBS i vagina och/eller rektum med växt (+) och inte växt (-) i odling 
samt jämförelse med erhållna Ct-värden från Xpert® GBS.  

Patient Odling Xpert® GBS 

    Vagina Rektum Vagina Rektum 

3 - + 0 28,8 

6 + - 40,2* 0 

10 - + 0 29,1 

12 + + 38,0* 33,1 

13 - - 0 40,6 
*Proverna har vid en första analys i Xpert® GBS erhållit error 2008, vid omkörning har dessa blivit 

positiva med erhållet Ct-värde. 
 

I studien utföll prevalensen för GBS positiva patienter i Xpert® GBS till 38 % (5 av 13), 
innefattat GBS-positivt i rektum och/eller vagina. Prevalensen för endast bärarskap i 
rektum med Xpert® GBS utföll till 23 % (3 av 13), medan prevalensen för bärarskap i 
endast vagina utföll till 8 % (1 av 13) i studien. Total prevalensen för GBS positiva 
patienter med odling utföll till 31 % (4 av 13). Prevalensen för endast bärarskap i 
rektum med odling utföll till 15 % (2 av 13) och bärarskap i endast vagina utföll till 8 % 
(1 av 13). Prevalensen för bärarskap i vagina samt rektum utföll till 8 % (1 av 13) 
oberoende metod. 
 

4.3 Sensitivitet och specificitet för Xpert® GBS gentemot odling 
vid analys av GBS 

Sensitiviteten och specificiteten räknades ut med hjälp av tabell I med formlerna: 
a/(a+c) för sensitiviteten och d/(b+d) för specificiteten. Sensitiviteten utföll till 100 % 
och specificiteten för Xpert® GBS utföll till 95 %.  
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5 Diskussion 

Syftet med studien var att utvärdera om Xpert® GBS realtids PCR-analys är tillräckligt 
känslig för att användas som intrapartal screening i förlossningsskedet jämfört med 
golden standard. Utifrån resultaten från den analytiska sensitiviteten är Xpert® GBS 
och odling likvärdiga metoder i syfte att detektera tillräckligt kliniskt låga 
koncentrationer av GBS. Resultaten från patientproverna visar att GBS kan finnas i 
vagina utan att finnas i rektum samt tvärtom. Prevalensen för bärarskap i studien utföll 
till 38 %.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Seriespädning av referensstam CCUG 4208 och patientstammar 
för odling och Xpert® GBS 

Resultatet från tabell II visade att pinne och suspension i buljong är likvärdiga metoder 
för odling på GBS-plattan. På grund av likvärdigheten i studien användes endast pinne 
vid fortsatt detektionsnivåundersökning, eftersom det är likt provtagningspinnen, 
Cepheid collection device som används vid patientprovtagning. 

Odling av referensstammen CCUG 4208 med olika koncentrationer visade växt till 
koncentrationen 1,5 x 102 CFU/ml. I och med resultatet valdes att endast analysera 
koncentrationerna 1,5 x 103-101 CFU/ml för att undersöka lägsta detektionsnivån för 
patientstammarna. Koncentrationen 1,5 x 101 CFU/ml gick bara att detektera i 
patientstam 5. En av fem stammar är för få för att kunna dra slutsatsen att bakterien 
är detekterbar vid koncentrationen 1,5 x 101 CFU/ml. Koncentrationen 1,5 x 102 

CFU/ml är en osäker detektionsnivå eftersom resultaten varierar från prov till prov och 
även i vissa fall mellan dubbelproverna. Tänkbar anledning kan vara spädningsfel, att 
koncentrationen är för låg för att kunna detektera bakterien i vissa prover alternativt 
att bakterien saknas. Resultaten visar att koncentrationen 1,5 x 103 CFU/ml är den 
lägsta detekterbara nivån för odlingen.  

Vid analys av Xpert® GBS för referensstammen CCUG 4208 vid koncentrationerna 1,5 
x 103 CFU/ml och 1,5 x 102 CFU/ml undersöktes för att se om det gick att detektera vid 
de låga koncentrationerna, inga resultat erhölls. På grund av det analyserades 
koncentrationen 1,5 x 105 CFU/ml och ett positivt resultat erhölls. Koncentrationen 1,5 
x 105 CFU/ml analyserades för patientstam 1 för att undersöka om koncentrationen var 
detekterbar även på patientstammen. Ett positivt resultat erhölls. I referensstam 
CCUG 4208 och patientstam 1 växte det i odlingarna vilket visar att det inte är någon 
skillnad mellan odling och Xpert® GBS vid koncentrationen 1,5 x 105 CFU/ml. Utifrån 
resultatet valdes att undersöka om det gick att detektera patientstammarna vid 1,5 x 
104 CFU/ml. Vid positivt resultat undersöktes koncentrationen 1,5 x 103 CFU/ml, vid 
negativt undersöktes istället koncentrationen 1,5 x 105 CFU/ml för att hitta den lägsta 
detekterbara koncentrationen för Xpert® GBS och kunna jämföra med odling. Tabell 
IV visar att resultaten kan skilja sig vid samma koncentration. Troliga anledningar till 
att olika resultat erhållits vid samma koncentrationer är att det föreligger en viss 
variation inom arten. Vissa GBS-bakterier är mer känsliga för natriumklorid som 
användes vid spädningen vilket kan bidragit till resultatvariationen. Dessutom är 
spädningarnas koncentrationer är nära detektionsgränsen, vilket också kan bidragit 
till resultatvariationen. Vid alla typer av spädningar kan spädningsfel uppkomma, dock 
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är suspensionerna till odlingen och Xpert® GBS tagna ur samma spädningsrör. Om ett 
spädningsfel föreligger borde det påverkat båda metoderna.  

Enligt GeneXpert® för kassetten Xpert® GBS är den lägsta nivån för positiv kontroll 
620 CFU/swab som motsvarar Ct-värde 36 för GBS. Den negativa kontrollen är 17000 
CFU/swab av Lactobacillus acidophilus som motsvarar Ct-värde 0 eller >42 (22). Två 
patientstammar har växt i odlingen men blivit negativa i Xpert® GBS dock har Ct-
värden >42 erhållits, vilket ger det negativa resultatet.  

5.1.2 Analys av patientprover med Xpert® GBS samt med odling 
Patientprov 6 har endast GBS i vagina, eftersom GBS vanligtvis återfinns i rektum och 
sedan koloniserar vagina är resultatet av intresse. Antingen tyder det på att GBS kan 
återfinnas i endast vagina utan att behöva återfinnas i rektum, eller är provet feltaget. 
Det går inte säkerhetsställa att rätt etikett är placerad på rätt prov, och provet kan ha 
varit det rektalt tagna provet. Däremot har tidigare studie visat att prevalens för 
bärarskap av GBS i endast vagina i Europa varierar mellan 6,5–36 % bland de 
koloniserade, vilket gör det möjligt att koloniseringen endast i vagina kan vara ett sant 
resultat (15).  

 

Patientprov 13 erhöll positivt resultat rektalt vid Xpert® GBS, dock återfanns ingen 
GBS i odlingen. Ct-värdet 40,6 tyder på en låg kolonisation. Låg kolonisation i 
kombination med riklig växt av annan bakterieart på GBS-plattan, som inte selekterats 
bort i TH-buljongen, gör det svårt att identifiera GBS. En tidigare studie har uppvisat 
samma problematik med att annan växt tar över på plattan och hindrar isoleringen av 
GBS (7). Reinkubation av GBS-plattan ytterligare ett dygn hade kunnat bidrag till 
tillväxt av eventuella GBS kolonierna. Dock innebär reinkubation ytterligare ett dygns 
svarstid, jämfört med Xpert® GBS som erhöll ett resultat inom 52 minuter. Utfallet 
återfinns dock endast hos ett patientprov, vilket kan ha varit slumpmässigt. Med 
dagens rutindiagnostik golden standard hade dock patientprovet misstagits för att vara 
negativt.  

 

I Sverige är prevalensen av bärarskap av GBS i vagina och/eller rektum omkring 10-30 
% (1, 2, 3, 4). Studiens prevalens utföll till 38 % vilket ligger lite högre än prevalensen 
i Sverige. Studien utfördes vid Länssjukhuset Ryhov, region Jönköpings län med 
endast 13 stycken deltagande kvinnor i studiegruppen. Vid en större studiepopulation 
samt deltagande från fler regioner hade ett mer tillförlitligt resultat kunnat erhållas 
och resultatet hade kunnat generaliseras på populationen. Studien avsåg att inkludera 
100 kvinnor, således pågår studien fortfarande och fler prover samlas in. 

Lägsta sensitivitetsnivån som laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov ville 
uppvisa för Xpert® GBS var 80 - 85%. I och med att odlingen är Golden standard är 
det bevisat att metoden har hög sensitivitet och specificitet för GBS. Däremot visar 
även Xpert® GBS hög sensitivitet på 100 % och specificitet på 95 %. Sensitivitets – och 
specificitetresultaten tyder på att det fungerar att använda Xpert® GBS som 
rutindiagnostik, dock är det viktigt med vetskap om att en liten provmängd 
analyserats. Tidigare studier visar sensitivitet på 86,7-90,9 % och specificitet 95,6-98,4 
% (7, 17). Sensitiviteten i studien ligger högre än vad tidigare studierna har visat och 
specificiteten ligger i högre delen av intervallet jämfört med tidigare studier. Dock har 
en mindre studiepopulation deltagit vid studien. Vid en större studiepopulation hade 
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troligtvis en annan sensitivitet och specificitet erhållits, likt tidigare studier. Således 
skulle Xpert® GBS vara användningsbar som rutindiagnostik för GBS.  

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Seriespädning av referensstam CCUG 4208 och patientstammar 
för odling och Xpert® GBS 

Eftersom det är kliniskt viktigt att hitta GBS i urin ner till koncentrationen 1,5 x 104 

CFU/ml, är Xpert® GBS tillräckligt känslig som metod. Koncentrationen 1,5 x 104 

CFU/ml används som ”cut off”-värde eftersom det inte verkar finnas signifikans att 
rapportera lägre koncentrationer (25). Hög kolonisation ställer till besvär vid 
förlossningen därför är det kliniskt viktigast att kunna detektera högre koncentrationer 
av GBS, vilket Xpert® GBS och odlingen kan göra. 

5.2.2 Analys av patientprover med Xpert® GBS samt med odling 

Eftersom GBS-statusen kan ändras under graviditeten är det viktigt med en snabb 
diagnostik som kan utnyttjas vid förlossningsskedet. Andra studier har visat att 
kvinnor som inte varit koloniserade vaginalt av GBS fram till vecka 35-37, ändå kunde 
vara koloniserade under förlossningen. På grund av det gavs inget IAP till kvinnorna, 
vilket medförde risk för överföring till barnen vid partus (1). Prevalensen för ändrad 
kolonisationsstatus har undersökts i olika studier och är omkring 10 %. Av de kvinnor 
som fött barn vilka drabbats av tidigt debuterande GBS sepsis, uppskattas 60 % varit 
negativa vid prenatal screening och sedan varit positiva vid förlossningen (11, 16). Det 
är av vikt att ha en snabbare metod för att vid partus kunna avgöra om kvinnan är 
koloniserad eller inte, om kvinnan uppvisar några av riskfaktorerna. 

Återkommande error-värde i studien var error 2008 som uppkom sex gånger (23 %). 
I tidigare utförda studier har 0 - 6% error uppvisats (7, 17). Problemet är att error-
värden inte uppvisar något resultat. Patientprover som erhållit error-värden i Xpert® 
GBS analyserades om. Error-värdena i studien är procentuellt fler än vad tidigare 
studier uppvisat på grund av den minimala provmängden. Flera tänkbara faktorer kan 
föreligga varför error-värden uppkommer. Vid error 2008 är viskositeten för hög i 
provmaterialet för att kunna analyseras i Xpert® GBS och maxtrycket överstigs. När 
det inträffar slumpmässigt är det ofta på grund av hög viskositet i provet (26). Även 
om provtagningspinnen försiktigt torkats av, kan rikligt med sekret finnas kvar i 
pinnen vilket stör analysen. I och med att original provtagningspinnarna hade 
förbrukats, valdes att placera en likvärdig provtagningspinne i original 
transportmediet för att analyseras i Xpert® GBS. Om provtagningen kommer användas 
inom förlossningsvården kommer prov endast tas vaginalt. Eftersom 
provtagningspinnen Cepheid collection device innehåller två pinnar kommer en av 
pinnarna med provmaterial finnas kvar om error-värden uppkommer på Xpert® GBS 
vid första analysen. Om error-värden uppstår medföljer en merkostnad eftersom 
provet måste analyseras om och en ny Xpert® GBS kassett används. Problematiken är 
att fem av sex error-värden uppkom i vaginala prover. Eftersom proverna kommer tas 
vaginalt bör få error-värden uppvisas för att slippa analysera om provet alternativt ta 
nytt prov. Uppkomsten av error-värden förväntas dock inte bli stor om metoden införs 
som rutindiagnostik om provtagningen och provhanteringen sker enligt 
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rekommendationer samt vetskapen om faktorer som bidrar till error-värden. En 
ekonomisk vinning finns inte i att analysera rektalt och vaginalt prov på varje patient 
eftersom GBS normalt kan finnas i tarmen (3, 4).  

Xpert® GBS har utvärderats i andra studier, däremot skiljer sig tillvägagångssättet. En 
studie har analyserat på fostervatten och en annan har tagit ett rektalt och ett vaginalt 
prov, dock med provtagningspinnen Copan Venturi Transystem collection device 
(Copan innovation, Corona, CA, USA) (7, 17).  En möjlig fördel med Cepheid collection 
device är att den innehåller två provtagningspinnar. Ett dubbelprov erhålls utan två 
provtagningar och möjliggör en andra analys vid behov. Provtagning med Cepheid 
collection device är inget förlossningspersonalen har i sitt rutinarbete, på grund av 
orutin kan fel i provtagningen uppstå. Eftersom provtagningen är första steget i en 
tillförlitlig analys är det av vikt att lära upp rätt provtagningsmetod för 
förlossningspersonalen. Mänskliga faktorn finns som felkälla när praktiska moment 
utförs i provtagning och i det laborativa arbetet. Med avseende på mänskliga faktorn i 
laboratorieverksamheten är Xpert® GBS ett bättre alternativ än odlingen på grund av 
färre praktiska moment.  

Analysen Xpert® GBS är dyrare än odling. I och med tidsvinsten som uppkommer med 
Xpert® GBS är det inte försvarbart att använda kostnaden som en faktor att enbart 
använda odling. Med Xpert® GBS som rutindiagnostik är det en bidragande faktor i 
minskad antibiotikaanvändning inom förlossningsvården med avseende på GBS. 
Generellt är Xpert® GBS en mer specifik metod jämfört med odling eftersom metoden 
påvisar förekomst av GBS-DNA medan odlingen kan påvisa flera arter på GBS-plattan 
vilket kan försvåra identifieringen av GBS. 

 

5.3 Slutsatser 

Resultaten från Xpert® GBS tyder på att det fungerar att detektera till koncentrationen 
1,5 x 104 CFU/ml jämfört med odlingen som kan detektera ner till 1,5 x 103 CFU/ml 
med rena GBS patientstammar. Xpert® GBS är likvärdig med odlingen i och med att 
liknande resultat erhålls vid båda metoderna. I och med att Xpert® GBS är ett snabbare 
alternativ i jämförelse med odling och även kan användas under förlossningsskedet är 
Xpert® GBS att föredra. Xpert® GBS är inte lika arbetskrävande för 
laboratoriepersonalen, dessutom visar Xpert® GBS hög sensitivitet och specificitet i 
studien. På grund av liten studiepopulation kan inga generella slutsatser dras. Vidare 
studier bör undersöka en större studiepopulation för att generalisera om Xpert® GBS 
kan fungera som rutindiagnostik för GBS.  

 

6 Omnämnande  

Ett stort tack till handledaren Maysae Quttineh för stort stöd, hjälpsamhet samt 
engagemang under studiens praktiska och skriftliga arbete. Ett stort tack önskas också 
tillägnas personalen på förlossningsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov, Region 
Jönköping, för provtagning samt provinsamling. Slutligen önskas tack riktas till 
personalen på Mikrobiologiska enheten samt Klinisk kemi vid Länssjukhuset Ryhov, 
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arbete. 
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