
En forskargrupp kring
professor Gordon C S

Smith i Cambridge har de senaste åren
presenterat resultat som visar att en sub-
optimal intrauterin miljö ger ökad risk
för plötslig spädbarnsdöd. Resultaten
har stött hypotesen att plötslig späd-
barnsdöd inträffar hos biologiskt sköra
spädbarn, som under en vulnerabel pe-
riod utsätts för ogynnsamma faktorer.
Ett par av arbetena har tidigare refere-
rats här i Läkartidningen under avdel-
ningen Nya rön.

I en studie publicerad i Lancet i decem-
ber 2005 har gruppen undersökt om
kvinnor vars barn dött i plötslig späd-
barnsdöd hade ökad risk för komplika-
tioner under sina andra graviditeter. Stu-
dien omfattar över 250 000 kvinnor som
födde barn i Skottland mellan 1985 och
2001. Kvinnor vars barn dött i plötslig
spädbarnsdöd hade ökad risk att vid näs-
ta graviditet få ett barn som var lätt för ti-
den eller föddes för tidigt. Vidare var ris-

ken för plötslig spädbarnsdöd ökad för
barn vars mödrar gången innan hade fött
för tidigt eller fått ett barn som var lätt
för tiden. 

Artikelförfattarna anser att det sam-
band de ser mellan fall av plötslig späd-
barnsdöd och graviditetskomplikationer
i kvinnornas andra graviditeter kan för-
klaras av gemensamma bakomliggande
maternella riskfaktorer. Vi vet sedan ti-
digare att såväl tillväxthämning som pre-
maturitet innebär ökad risk för plötslig
spädbarnsdöd. Författarna framhåller
att om en sådan komplikation har fun-
nits vid en graviditet så finns ökad risk
för den också vid nästa.

Det är mycket ovanligt att plötslig
spädbarnsdöd drabbar en familj mer än
en gång. Det förekommer dock enstaka
gånger att dödsfall upprepas. Statistiska
beräkningar i stora material har visat att
risken för att ett syskon också ska drab-
bas är cirka fem gånger högre än för späd-
barn i övrigt. Artikelförfattarna menar

att de samband mellan graviditeter som
visas i den aktuella studien kan förklara
denna statistiska riskökning. Det vikti-
gaste med arbetet menar jag dock är det
ytterligare stöd som studien ger för att
påverkan under fostertiden kan ha bety-
delse som bidragande faktor vid plötslig
spädbarnsdöd. 
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Graviditetskomplikationer orsak till
plötslig spädbarnsdöd

Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om
modern tidigare fött för tidigt eller fått ett
barn som var lätt för tiden.

Antibiotikaassocierad diarré
utlöst av Clostridium difficile
är ett betydande problem
inom vården och drabbar
framför allt äldre och kro-

niskt sjuka patienter. Inflammationen i
tarmen orsakas av två toxiner, toxin A
och toxin B, och vissa stammar produce-
rar dessutom ett binärt toxin vars roll i
patogenesen är oklar. Långvariga sjuk-
husvistelser och frekventa antibiotika-
behandlingar bidrar till en hög incidens.
Baserat på laboratorierapporter har man
beräknat att mer än 10 000 sjukdoms-
episoder inträffar per år i Sverige. Bakte-
riens sporer är resistenta mot de flesta
desinfektionsmedel och kan persistera i
omgivningen under lång tid. Smittsprid-
ningen kan ske direkt mellan patienter
eller indirekt via vårdpersonal och miljö. 

Under hösten 2005 har flera rapporter
från såväl Europa som USA och Kanada

beskrivit en ökande incidens av C diffici-
le-associerad diarré (CDAD) med svåra-
re sjukdomsbild, och ökningen tycks
vara kopplad till en unik stam av C diffici-
le med ökad virulens och resistens mot
särskilt fluorokinoloner. Stammen har
karakteriserats genotypiskt och fått be-
teckningen BI/NAP1. Den tillhör toxin-
typ III, producerar binärt toxin och har
en modifierad tcdC-gen, vilket kan resul-
tera i en ökad toxinproduktion.

I New England Journal of Medicine
har två artiklar publicerats över detta
ämne. I den första studien har man ka-
rakteriserat 187 C difficile-isolat från pa-
tienter med CDAD från åtta utbrott inom
vårdenheter i USA åren 2000–2003.
Stammen BI/ NAP1 svarade för mer än
50 procent av isolaten, samtliga var fluo-
rokinolonresistenta. I ett kontrollmate-
rial inkluderande 6 000 patienter med
CDAD före 2001 var endast 17 procent av
isolaten BI/NAP1. I den andra rapporten
presenteras en prospektiv studie inklu-
derande 1 703 patienter med CDAD från
12 sjukhus i Quebec under 2004. Inci-
densen var 22,5/1 000 inläggningar, 6,5
procent av patienterna krävde intensiv-
vård, 1,9 procent kolektomerades på
grund av CDAD, och mortaliteten var så

hög som 6,9 procent. Den nya varianten
av C difficile, resistent mot fluorokinolo-
ner, isolerades hos 82 procent av patien-
terna. Exponering för fluorokinoloner
och cefalosporiner var en riskfaktor. 

Studierna manar till noggrann moni-
torering av C difficile-infektioner på våra
sjukhus och ökad uppmärksamhet på
svåra sjukdomsfall, som bör föranleda
molekylärbiologisk typning av bakterie-
isolat och resistensbestämning mot anti-
biotika. 

Isolering av diarrésjuka patienter och
konsekvent tillämpning av basala hygi-
enrutiner är hörnstenarna i preven-
tionsarbetet liksom en noga genomtänkt
antibiotikapolicy, där framför allt cefa-
losporiner, fluorokinoloner och klinda-
mycin bör användas med stor försiktig-
het och endast på strikta indikationer.
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Farlig, ny variant av fluorokinolonresistent Clostridium difficile 

»Studierna manar till nog-
grann monitorering av C diffici-
le-infektioner på våra sjukhus
och ökad uppmärksamhet på
svåra sjukdomsfall …«
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