
❙ ❙ Sedan några år har MPR-vaccination
(mässling–påssjuka–röda hund) som
möjlig utlösande faktor för autism till-
dragit sig ett enormt massmedialt intres-
se. Vaccinationsfrekvensen har minskat
i flera länder, samtidigt som flera fors-
kargrupper har misslyckats med att fin-
na något samband mellan MPR-vacci-
nering och autism. En hypotes är att
MPR-vaccinering skulle kunna ge en
»ny form« av autism med tillbakagång i
en tidigare normal utveckling och med
tarmsymtom.

Den aktuella studien undersöker fö-
rekomsten av utvecklingsmässig till-
bakagång associerad med tarmbesvär
hos en grupp barn med autism, samt
möjliga samband med MPR-vaccina-
tion.

Data om 473 barn med autism, födda
1979–1998 i nordöstra London insamla-
des via datoriserade hälsoregister. Upp-
gifter om tillbakagång i utveckling/för-
lust av färdigheter, tarmbesvär och om

tidpunkt när föräldrarna börjat oroa sig
för barnet insamlades via journaler och
jämfördes med oberoende vaccinations-
data. MPR-vaccination infördes i Stor-
britannien i oktober 1988. 

I 17 procent av fallen hade tarmpro-
blem av olika slag rapporterats. I 25 pro-
cent av fallen hade föräldrarna rapporte-
rat om utvecklingsmässig tillbakagång.
Några signifikanta trender i förhållande
till födelseår fanns inte, inte heller något
samband mellan tarmproblem respekti-
ve utvecklingsmässig tillbakagång och
MPR-vaccination. Man fann ingen skill-
nad i frekvens av de undersökta symto-
men hos de barn som fått vaccination
före eller efter den tidpunkt då föräldrar-
na börjat oroa sig för barnets utveckling,
inte heller fanns någon skillnad jämfört
med de barn som inte fått MPR-vaccin. 

Tarmproblem av olika slag rapporte-
rades oftare hos den grupp barn som haft
tillbakagång i utvecklingen – 26 procent
jämfört med 14 procent i gruppen utan

tillbakagång. I den förra gruppen fanns
ingen association med MPR-vaccine-
ring eller med födelseår.

I denna populationsstudie fann man
alltså inget stöd för en ny variant av
autism, associerad med MPR-immuni-
sering. Studien är ytterligare en av
många som inte lyckats påvisa ett sådant
samband. Den aktuella trenden, även i
Sverige, att inte vaccinera sina barn på
grund av en förmodad risk för autism vi-
lar knappast på saklig grund.
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Populationsstudie visar inget samband
mellan MPR-vaccination och autism

❙ ❙ I april 2001 publicerades i JAMA en
artikel [1] som visade att en »lätt« (15–
25 g/dag) till »måttlig« (25–60 g/dag)
alkoholkonsumtion hos en äldre (73,7
år) befolkningsgrupp var förenad med
en signifikant minskad risk för hjärt-
svikt. Ytterligare stöd för att alkohol i
måttliga mängder tycks minska risken
för hjärtsvikt presenteras nu i en artikel
i februarinumret av Annals of Internal
Medicine [2]. 

I denna artikel, som bygger på data
från The Framingham Heart Study, var
målsättningen att bestämma relationen
mellan alkoholkonsumtion och risken
för att utveckla hjärtsvikt. Deltagarna i
studien utgjordes av personer från både
den ursprungliga Framinghamgruppen
(1948) och den senare enrollerade popu-
lationen (1971), där man hade komplett
information om personernas alkohol-
konsumtion. Den slutgiltiga populatio-
nen som följdes utgjordes av 2 796 män
och 3 493 kvinnor. Alla data justerades
för en mängd olika kända riskfaktorer
för hjärtsvikt. 

Under 26 035 personår fann man 99
män med hjärtsvikt (congestive), och
under 35 563 personår fann man 120
kvinnor. Jämfört med »icke-konsumen-
terna« (<1 drink i veckan) hade de män
som konsumerat 8–14 drinkar i veckan

en riskkvot på 0,41 (95 procents konfi-
densintervall 0,21–0,81) och för kvin-
nor var motsvarande siffra 0,53 (0,27–
1,03). 

Man konstaterar vidare att de män
och kvinnor som var storkonsumenter
(≥15 drinkar/vecka för män och ≥8 drin-
kar/vecka för kvinnor) inte heller löpte
större risk att utveckla hjärtsvikt än
icke-konsumenterna. Snarare var det så
att dessa män, som i realiteten konsume-
rade 27,3 drinkar i veckan, löpte en hal-
verad risk (0,52; 0,28–0,96) för att ut-
veckla hjärtsvikt. Detta ansågs som klart
förvånande då man vet att det är vanligt
att storkonsumenter av alkohol av olika
skäl ofta anger en lägre alkoholkonsum-
tion än den verkliga. 

Relationen mellan alkoholintag och
minskad risk för hjärtsvikt var klart sva-
gare för kvinnor än för män, vilket möj-
ligen kan tillskrivas att kvinnans hjärt-
muskel är känsligare för alkohol än man-
nens. Författarna tar även upp de uppen-
bara begränsningar som en studie av
denna typ är behäftad med men konsta-
terar att trots dessa visar studien att en
lätt till måttlig alkoholkonsumtion tycks
minska risken för att utveckla hjärtsvikt,
oavsett om denna är förorsakad av en ti-
digare hjärtinfarkt eller har andra orsa-
ker. 

Sammanfattningsvis ger således den
refererade studien ytterligare stöd för
den allt större dokumentationen att en
lätt till måttlig alkoholkonsumtion redu-
cerar risken för sjuklighet och död i
hjärt- och kärlsjukdom hos den vuxna
befolkningen. Allt fler data talar också
för att vin med stor sannolikhet innehål-
ler flera andra substanser som adderar
till den positiva effekten av själva alko-
holen, vilket framgår av en artikel av
Gronbaek och medarbetare, som visar
att även dödligheten i cancer var reduce-
rad hos vindrickarna [3].
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