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QUÈ ÉS L’ESTREPTOCOC DEL GRUP B (EGB)?
L’EGB o Estreptococ Agalactiae és només un dels molts bacteris que conviuen
en harmonia en el nostre cos, sense causar cap problema o símptoma, tant en l'home
com en la dona.
Es troba en el tracte gastrointestinal i, en moltes ocasions, per proximitat, acaba trobant-se
també en el tracte urinari i/o vaginal, en el cas de les dones. Aquesta colonització vaginal és
intermitent i en les embarassades oscil∙la entre el 10-30% (1)(4). A Espanya la taxa de
colonització vaginal en embarassades se situa entre 11 i 18,2 %. (1)
En aquests casos en què el bacteri està present, hi ha risc de poder contagiar al nounat
a través del canal del part, causant infeccions rares però severes. (2)
Cal aclarir que, encara que es pot transmetre mitjançant relacions sexuals, no és una
malaltia de transmissió sexual (MTS), ja que el bacteri present a la zona genital prové del
propi reservori del nostre organisme i no produeix símptomes ni danys a la zona genital.
QUÈ ÉS LA INFECCIÓ PER EGB?
La infecció ocorre quan el bacteri sí que causa la malaltia, normalment en els nounats però
també en un petit nombre d'adults. Encara que l'EGB és avui (en absència de mesures de
prevenció), la causa més freqüent d'infecció bacteriana perinatal de transmissió vertical al
món occidental (1)(3), aquesta complicació és poc comú (veure Apartat C).
Existeixen dos tipus d'infecció neonatal per EGB (4):
Precoç: apareix en la primera setmana de vida, generalment en les primeres 2448h. És la que es transmet al bebè en el seu pas pel canal del part d'una dona
portadora d'EGB, però només pocs bebès exposats desenvolupen l'infecció. Els
símptomes que apareixen són infeccions pulmonars (pneumònia), infeccions en la
sang (sèpsia) i, menys freqüentment, meningitis.
Tardana: a partir de la primera setmana de vida i fins als tres mesos. Les mares
poden transmetre aquestes infeccions als seus bebès durant el part o poden ocórrer
pel contacte amb altres persones colonitzades amb EGB (per exemple, a través de

les mans sense una correcta higiene). Comunament causa meningitis.
Les proves de detecció d'EGB en les últimes etapes de l'embaràs i el tractament durant el
treball de part poden ajudar a prevenir les infeccions d'inici precoç. No obstant
això, no prevenen les infeccions d'inici tardà. (4)
QUINES PROBABILITATS HI HA DE QUE AFECTI AL MEU NADÓ?
És normal i saludable que el bacteri passi al bebè durant el part i normalment no hi ha cap
problema, però, en algunes ocasions, emmalaltirà. (5)
El per què només alguns dels bebès exposats són susceptibles al bacteri i desenvolupen la
infecció no és clar. En un 50% dels nounats de mares portadores d'EGB trobem el
bacteri i entre un 12% d'ells desenvoluparan la infecció neonatal precoç (sense
mesures de prevenció). (1)
La incidència d'aquesta malaltia varia segons estudis i països:
A Estats Units, era d'1,7 casos per 1.000 nascuts vius abans de la introducció de la Profilaxi
Antibiòtica Intrapart generalitzada (PAI) i s'ha reduït a 0,34-0,37, des de 2006 a 2008. (6)
Al Regne Unit, en absència de cribratge sistemàtic i PAI és de 0,5 / 1.000
naixements, que és similar a l'observada als Estats Units després del cribratge
universal i PAI, amb una taxa de dones portadores del 21%. (3)
A Espanya, s'ha reduït de l' 1,3 l'any 1996-1997 al 0,36 l'any 2010 per 1000 nounats vius, a
causa de l'administració de la PAI a les mares portadores. (1)
El risc augmenta (en un 4% aproximat) en els nadons de mares que es troben en una de les
cinc següents situacions:
Part prematur (menys de 37 setmanes). Aproximadament un 25% dels casos
ocorren en prematurs (1)
Trencament de bossa amniòtica de més de 24 hores
Febre intrapart (>38ºC)
Mare que prèviament va tenir un fill que va patir infecció per aquesta bacteri
Cultiu d'orina realitzat de rutina durant l'embaràs amb resultat positiu per al
bacteri (indica intensa colonització vaginal)
En aquests casos de risc, si que es recomana la Profilaxi Antibiòtica Intrapart (1)(3)
(4)(6), perquè el 65-67% dels nadons amb infecció per EGB tindran un o més factors de risc

dels citats (3).
Els antibiòtics profilàctics al nadó sense els esmentats factors de risc anteriors no es
recomanen. (3)
També s'ha descrit la influència d'altres factors no considerats en estudis anteriors en
l'aparició de sèpsia: (7)
Pràctiques intrapart invasives com és l'ús del monitor intern (eleva fins a 8 vegades
el risc)
Pràctiques inadequades que redueixen la protecció immunitària del bebè com
interferir en la lactància materna precoç o separar a mare i nounat al naixement
(augmenta el seu estrès).
COM ES DETECTA LA PRESÈNCIA DE L' EGB?
Es realitza mitjançant un cultiu, prenent una mostra d'exsudat vaginal i rectal
amb un escovilló, per a cercar aquest bacteri a totes les dones embarassades entre la
setmana 35 i 37, fins i tot a les quals es preveu cesària programada (per si es posen
espontàniament de part abans de realitzar-la)(1).
Aquest protocol s'aplica en diversos països, com són Espanya, Estats Units, Canadà,
Austràlia, Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Bulgària, República Txeca, Eslovènia, Argentina
i Kenya. Però no existeix consens generalitzat: el col∙legi de metges obstetres
d'Anglaterra (RCOG) juntament amb l'UK National Screening Committee des del 2008,
recomanen no realitzar aquest cribratge a totes les embarassades de manera rutinària fins
que es demostri científicament que comporta més beneficis que riscos i que sigui costefectiu (2) (3). A Irlanda tampoc realitzen aquesta prova de forma rutinària, es basen en un
model d' “enfocament de risc” (si la dona presenta factors de risc durant l'embaràs o part es
tractarà amb antibiòtics). (12)
Aquest test de cribratge és raonablement bo (encara que no perfecte ) per a detectar a la
majoria de les persones que estan en situació de risc (és a dir, que és molt sensible), però
també inclou a un nombre molt alt de persones que no estan en situació de risc (pel que no
és molt específic), amb la qual cosa, la conseqüència d'estar etiquetada en el grup “de risc” és
rebre antibiòtics endovenosos que tenen els seus propis riscos associats. (5)
A més, la majoria de nadons prematurs que pateixen sèpsia per EGB són fills de
mares amb resultats negatius en el cultiu (8) i només el 25% de mares de bebès que
resulten infectats per EGB eren portadores del mateix (9)

Si el bacteri està present en el cultiu vaginal és probable que el risc de malaltia neonatal
s'incrementi (a Regne Unit, de 0.5 a 2.3/1000) però aquests cultius no s'han de realitzar
durant l'embaràs excepte que hi hagi una indicació clínica per a fer-ho. (3)
No seria necessari realitzar el cribratge en el cas que un fill anterior hagués tingut l'infecció
neonatal per EGB o si durant aquest embaràs s'ha detectat la presència del bacteri en orina,
ja que es recomana directament administrar els antibiòtics de forma preventiva. (1)
QUÈ ES LA PROFILAXIS ANTIBIÒTICA INTRAVENOSA (PAI)?
És l'administració intravenosa de penicil·lina o ampicil·lina cada 4 hores fins al
final del part (encara que amb dues dosis es considera profilaxi completa) a totes les
dones que tenen cultius positius per a l'EGB o que presenten els factors de risc citats
anteriorment, amb el propòsit de protegir al nounat de desenvolupar una futura infecció. (1)
(2)(3)(4)
No obstant això, l'ultima revisió Cochrane va concloure que, si bé aquesta
profilaxi per a les mares colonitzades redueix la incidència de la sèpsia precoç,
no ha demostrat reduir la mortalitat en els bebès afectats, i tampoc redueix la
incidència de sèpsies tardanes. (3)
La Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia recomana el cribatge universal i
l'administració d'antibiòtics durant el part en cas de que aquest tingui resultats positius.
Al Regne Unit, el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists recomana no realitzar el
cribatge universal i només la profilaxi antibiòtica selectiva en els casos de risc. El seu
raonament per a aquesta recomanació és que l'aplicació sistemàtica d'aquesta profilaxi pot
implicar desavantatges per a la mare i el bebè. Aquestes inclouen anafilaxi, una major
medicalització del part i el període neonatal, i possible infecció per organismes resistents als
antibiòtics , particularment quan s'usen antibiòtics d'ampli espectre tals com amoxicil∙lina
per a la profilaxi (3)(11), per això recomanen evitar l'ús innecessari o perllongat d'antibiòtics
(1)
Un altre dels problemes és que s'observa una incidència alta de mastitis i dolor intens en
alletar en dones que han rebut penicil·lina en el seu treball de part, ja que els
bacteris que causen aquests processos són, en la seua majoria, resistents a la penicil∙lina (10)
A Espanya, quan es considera que existeix indicació de PAI i aquesta no es realitza,
s'administra penicil∙lina G intramuscular al nounat durant la primera hora de vida, encara
que aquest estigui asimptomàtic (1) però al Regne Unit només els nadons amb signes i

símptomes d'infecció són tractats amb antibiòtics (3).
Efectes secundaris de l’administració d’antibiòtics a curt i llarg plaç:
Encara que els antibiòtics són àmpliament utilitzats, no són innocus, per això creiem
necessari ampliar la informació sobre aquest tema ja que cap opció està exempta de riscos.
El problema amb els tractaments antibiòtics és que no discriminen entre els bacteris “bons i
dolents” de l'intestí, comprometent així la proporció i la diversitat necessària de bacteris. La
microbiota intestinal és el nom que rep avui dia la població de microbis que habiten en els
nostres intestins. Exerceix un paper important en el sistema immune, actuant com a efecte
barrera. A més, una microbiota intestinal saludable i equilibrada és fonamental per
assegurar una funció digestiva adequada. Els nadons neixen sense flora intestinal,
posseeixen un intestí estèril sobre el qual s'anirà colonitzant de bacteris durant els primers
dies a partir del part. El tipus de bacteris que colonitzin al nounat dependrà a trets
grans de la flora intestinal que posseeixi la mare, del tipus de part (cesària o
vaginal) i del tipus d'alimentació (lactància materna o artificial) (15). Com no
podia ser d'una altra forma, el part vaginal afavoreix la transmissió de la flora vaginal i
intestinal materna pel contacte amb les secrecions vaginals, els bacteris del perineu i la
femta. Aquesta primera inoculació és clau per a la maduració del sistema
immune del nounat i molt important perquè el bebè no sigui colonitzat per bacteris de
l'entorn menys adequades, especialment en hospitals. El mateix succeeix amb la lactància
materna: el contacte pell amb pell i la succió del mugró afavoreix la transmissió de bacteris
comensals humanes enfront de les del mitjà hospitalari o del medi ambient. Altres factors
com el part a casa i la presència de germans majors afavoreixen el nombre de bacteris bons,
mentre que el consum d'antibiòtics al voltant del part o després del naixement,
l'hospitalització i la prematuritat s'associen a colonització per bacteris menys beneficiosos
(16). Posteriorment la flora bacteriana anirà evolucionant i es va diversificant segons la
dieta, l'entorn, l'ús d'antibiòtics i altres factors fins a aconseguir una màxima complexitat i
varietat en l'edat adulta.
L'administració d'antibiòtics a la mare durant el part afecta el procés d'establiment de la
microbiota intestinal del nounat: el que més influeix en la microbiota del bebè és que a la
mare li hagin administrat fàrmacs durant el part, fins i tot una sola dosi d'antibiòtics ha
demostrat tenir un efecte important en el procés de colonització. L'administració
d'antibiòtics durant el part és comú a Espanya: tres de cada deu dones els reben per evitar
possibles infeccions. No obstant això, aquest protocol no resulta innocu per al bebè, ja que
contribueix a elevar els nivells de microorganismes potencialment patògens en la microbiota
del nounat, durant al menys, el primer mes de vida. Qualsevol alteració que es
produeixi en aquest procés, assenyalen els experts, podria incrementar el risc
que el bebè sofrís diverses patologies en el futur (17), com per exemple, obesitat,
reaccions al∙lèrgiques o asma (18). En el cas dels prematurs, que la seva microbiota, en

comparació de la de bebès a terme, té una quantitat menor de microorganismes
beneficiosos, s’ha vist que aquestes alteracions característiques de la prematuritat es veuen
incrementades per l'exposició perinatal a antibiòtics. Aquest estudi, assenyalen els
investigadors, busca asseure les bases per repensar els protocols d'actuació durant el part
(17).
A més, l'ús freqüent i inadequat dels antibiòtics té com a conseqüència la selecció de cepes
de bacteris que poden resistir el tractament. Això es diu resistència bacteriana i fins i tot
els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties d'Estats Units (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) ho han descrit com "un dels problemes de salut pública més
greus a tot el món".
La PAI no està indicada en els següents casos: (1)
a) Cultiu vagino-rectal negatiu per EGB en la present gestació (en les 5 setmanes prèvies al
part) encara que aquesta dona hagi estat portadora positiva en un embaràs anterior.
b) Cesària programada sense començament del part i amb membranes íntegres, encara que
el cultiu a EGB hagi donat positiu.
c) Parts en embaràs de més de 37 setmanes de durada amb estat de colonització per EGB
desconegut i sense factors de risc. En aquests casos (no realització de cultiu, pèrdua de
resultats, etc.) no s'administrarà la profilaxi i el recent nascut es sotmetrà a observació, la
qual no requereix el seu ingrés separat de la mare (1) durant les primeres 12-24 hores de
vida, vigilant temperatura, respiració, freqüència cardíaca, estat general i alimentació (3).
MESURES DE PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ
Minimitzar el nombre de tactes vaginals i el monitoratge intern durant el
part, especialment quan la borsa ja està trencada.
Afavorir al màxim la lactància materna, font fabulosa d'anticossos defensors,
sobretot el calostre, precisament, contra els gèrmens que la mare pugui portar, ja
que l'evidència demostra que protegeix de la sèpsia neonatal tardana i
probablement de la precoç. (7)
Assegurar el contacte pell amb pell ininterromput per disminuir al màxim el
grau d'estrès del nounat; l'estrès és un dels principals inhibidors del sistema
immunològic.
No rentar el recent nascut, el vèrnix caseos conté pèptids i proteïnes
antimicrobianes.

CONCLUSIÓ
A Catalunya, es realitza el cultiu vaginal rectal de forma rutinària al final de l'embaràs amb
la finalitat de saber si existeix la presència de l'estreptococ B Agalactiae. Si els resultats
d'aquest són positius, la SEGO recomana la profilaxis antibiòtica intrapart. Una pràctica
amb certa controvèrsia a nivell internacional, doncs l'última revisió Cochrane va concloure
que l'administració d'antibiòtics durant el part redueix les infeccions tempranes de sèpsies
en els recents nascuts però no redueix les morts neonatals ni les infeccions tardanes. El
RCOG a Anglaterra desconsella el cribatge universal i la profilaxis antibiòtica rutinària fins
que aquesta no demostri tenir més riscos que beneficis.
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Segons la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre
, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la do
cumentació clínica:

 Les persones tenen el dret de rebre informació sobre els diferents tractaments existents p
er tal de decidir lliurement.

Article 2.2. La informació ha de formar part de totes les actuacions assistencials, ha d’ésse
r verídica, i s’ha de donar de manera comprensible i adequada a les necessitats i els reque
riments del pacient, per a ajudarlo a prendre decisions d’una manera autònoma
.

 La decisió de sotmetre's a qualsevol prova o intervenció requereix el consentiment de la p
ersona. Aquesta decisió es pot tirar enrere en qualsevol moment.

Article 6.1. Qualsevol intervenció en l’àmbit de la salut requereix que la persona afectada h
i hagi donat el seu consentiment específic i lliure i n’hagi estat informada prèviament
, d’acord amb el que estableix l’article 2.

Article 6.4. En qualsevol moment la persona afectada pot revocar lliurement el seu co
nsentiment.

Tots els drets reservats. Qualsevol forma de reproducció, distribuc
ió, comunicació pública o transformació
d' aquesta obra podrà ser realitzada sempre i quan es citi la font
i l'enllaç d'aquesta.

