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MPR-vaccination ökar risken för feberkramp
men inte för epilepsi
❙ ❙ Barn som fått vaccin mot mässling,
påssjuka och röda hund (MPR) löper en
större, övergående risk att få feberkram-
per än icke vaccinerade barn. Detta antas
bero på den feber som kan uppstå efter
vaccinationen. Feberkramper generellt
är associerade med en ökad risk att ut-
veckla epilepsi, men det är okänt om det-
samma gäller för feberkramper som
uppstår efter MPR-vaccination.

I denna studie undersöktes inciden-
sen av feberkramper som uppstått efter
MPR-vaccination och om det var någon
skillnad i risk för feberkramper efter
MPR-vaccination beroende på hereditet
för kramper, perinatala faktorer och so-
cioekonomisk status. Man undersökte
även om de barn som haft feberkramper
efter MPR-vaccination löpte någon ökad
risk att senare utveckla epilepsi. 

Alla barn födda i Danmark mellan
1991 och 1998 och som var i livet vid 3
månaders ålder (537 171) inkluderades i
studien. Uppgifter om barnets vaccina-
tionsstatus, socioekonomiska status,
perinatala faktorer, hereditet för kram-
per och uppgifter om barnet haft feber-

kramper och/eller epilepsi, inhämtades
från nationella hälsoregister.

Under perioden erhöll 439 251 barn
MPR-vaccination. Av dessa barn ut-
vecklade 17 986 feberkramper, och 973
av dessa uppstod inom två veckor efter
vaccinationen. Risken för feberkramp
ökade under två veckor efter MPR-vac-
cinationen (riskkvot 2,75). Det fanns
ingen signifikant skillnad i denna risk
när man jämförde olika subgrupper av
barn med hänsyn tagen till hereditet,
perinatala faktorer och socioekonomisk
status. Barn som fått feberkramp inom
två veckor efter MPR-vaccinationen löp-
te en liten ökad risk att få ny feberkramp
(riskkvot 1,19), men det förelåg ingen
ökad risk att utveckla epilepsi.

Studien medför inga förändringar i de
riktlinjer som redan finns i det svenska
barnvaccinationsprogrammet.
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❙ ❙ En av likheterna mellan Lasker-
priset, som beskrivs mer ingående
på sidan 3660, och Nobelpriset är att
nära hälften av Laskerpristagarna  i
biologiska discipliner sedermera har
fått Nobelpriset i kemi eller medicin.

Laskerstiftelsen framsynthet när
det gäller att värdera vetenskap av-
speglar sig även i att man har ett pris
i klinisk medicin. Insikten  om den
patientnära forskningens betydelse

har först på senare år fått fullt ge-
nomslag hos oss.

Nobelpriset delas främst ut för upp-
täckter där man har kartlagt grund-
läggande biologiska mekanismer.
Det som belönas är rön som utgör
förutsättningarna för att utveckla nya
behandlingar eller diagnosmetoder.

Principen är logisk och pristagar-
na väl värda sina pris, men epokgö-
rande framsteg inom genetik och
cellbiologi är inte grunden för all
medicinsk utveckling. Många stora
genombrott har i själva verket lite att
göra med cellens funktioner. 

Årets Laskerpristagare i medicin,
Charles Kelman var praktiserande
ögonläkare och troligen aldrig aktu-
ell i Nobelsammanhang. Hans geni-
ala idé att slå sönder kataraktlinsen
med ultraljud och ersätta den med en
plastprotes har gjort katarktkirurgin
till ett enkelt polikliniskt ingrepp.
Miljoner patienter världen över har
därmed kunnat få tillbaka synen. 

Charnleys utveckling av höft-
ledsprotesen och Braunwalds arbe-
ten kring elektrokonversion av aryt-
mi  är andra exempel på vad som
kännetecknar banbrytande patient-
inriktad forskning – en förmåga att
utveckla en helt ny idé hela vägen
från koncept till etablerad behand-
ling. Hur många patienter som tack
vare detta undgått för tidig död eller
livslång invaliditet går knappast att
beräkna.

Laskerstiftelsens inriktning av
medicinpriset är kanske något att ta
efter – exempelvis med ett pris i kli-
nisk medicin till Alfred Nobels min-
ne.

Tips till Nobelkomittén
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❙ ❙ In vitrostudier antyder att vitaminer
(A, B6, C, D, E) kan modulera immun-
svaret mot ett Th1- eller Th2-svar. Ex-
ponering under spädbarnstiden utgör
störst risk för  »snedvridning« mot aller-
gi istället för tolerans. 

I rapporten används två studier om-
fattande drygt 8 000 barn; den första
med perinatala data för barn födda 1988,
den andra, genomförd 1991, med data
om samma barns hälsa under småbarns-
åren. Ett medvetet urval medförde över-
representation av prematura foster (24
procent) och svarta barn (51 procent).
Mödrarna tillfrågades om barnen fått vi-
tamindroppar och om sjukvårdspersonal
sagt att deras barn led av astma eller fö-
doämnesallergi. 

Upp till 3 års ålder hade 10,5 procent
av barnen bedömts ha astma och 4,9 pro-
cent födoämnesallergi. I multivariat-
analys sågs ökad risk för astma hos svar-
ta barn som fått tidigt vitamintillskott
(oddskvot 1,27) och ökad risk för fö-
doämnesallergi efter tidig multivitamin-
tillförsel hos flaskuppfödda barn
(oddskvot 1,75), medan vitamintillför-
sel vid 3 års ålder gav ökad risk för fö-
doämnesallergi för alla barn. 

Författarna uttrycker sig försiktigt i

konklusionen – exempelvis om huruvi-
da ökad astmaförekomst hos svarta små-
barn verkligen är äkta, eller om tradition
och kulturella attityder påverkar dia-
gnostiken. Specifika kriterier har inte
använts för vare sig födoämnesallergi el-
ler astma, och bägge tillstånden kräver
stor erfarenhet för korrekt diagnostik un-
der de första levnadsåren. Oklart är ock-
så om »multivitamintillförsel« innebär
såväl vitamin D som »flervitamindrop-
par«.

Studien skiljer sig så påtagligt från
svenska förhållanden att man inte kan
dra  slutsatser avseende vår vitamintill-
försel. Mer kunskap behövs för att bedö-
ma om vitamintillförsel i spädbarnsperi-
oden verkligen bidrar till ökad allergifö-
rekomst.
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Tidig multivitamintillförsel kan öka risk för astma
och allergi, enligt amerikansk studie


