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Highlights i 2015 (dansk version)                       

Ikke-levende vacciner: De "dårlige nyheder" blev værre 

Difteri-tetanus-pertussis (DTP) vaccine: Vi undersøgte, hvad der var sket, da vi havde 
introduceret DTP i Guinea-Bissaus hovedstad i 1981. Spædbørn, der fik DTP, havde 5 gange 
højere dødelighed end spædbørn, der endnu ikke havde fået DTP, og 10 gange højere 

dødelighed end de, som fik oral polio vaccine (OPV). Hos børn mellem 1-2 år var DTP forbundet 
med 2,3 gange øget dødelighed. Samtlige studier af DTP-introduktion viser dermed at DTP er 
forbundet med højere dødelighed, og altså har ”uspecifikke effekter” (NSE). Vi viste også, at den 
nye pentavalente vaccine (DTP + hepatitis B/H. Influenza) har samme negative NSE som DTP. 

Malaria vaccine: De endelige resultater for RTS,S, den første malaria-vaccine (GSK), blev 
offentliggjort; RTS, S gav 18-36% beskyttelse mod klinisk malaria og blev hurtigt godkendt til 
brug af EMA. CVIVA viste, at RTS,S er forbundet med 2 gange højere pigedødelighed, og dermed 
synes RTS,S at besidde de samme negative NSE som andre ikke-levende vacciner. 

Levende vacciner: De "gode nyheder" blev endnu bedre 

Oral polio vaccine: Vi fandt, at OPV har stærkere gavnlige NSE end vi havde antaget. I et 
randomiseret kontrolleret forsøg af OPV ved fødslen var OPV forbundet med 32% (0-55%) 
reduceret dødelighed. I de sidste årtier har der været adskillige OPV kampagner for at udrydde 

polio. Vi fandt, at OPV kampagnerne er forbundet med 19-25% reduktion i dødelighedsraten; 
effekten bliver bedre med hver ekstra dosis af OPV. I Danmark fandt vi, at OPV var forbundet 

med nedsat risiko for infektionsindlæggelser. 

Mæslingevaccine: Vi analyserede effekten af to mæslingevaccine (MV) kampagner og fandt 

stærk reduktion i den samlede dødelighed, især blandt børn, som også havde modtaget rutine 

MV. Med resultaterne for OPV, BCG og Vaccinia er der nu stærk evidens for, at ”boosting” med 

levende vacciner giver ekstra gavnlige NSE. De mange OPV og MV kampagner synes at have 

været den vigtigste drivkraft for det fantastiske fald i børnedødeligheden i de sidste årtier. 

BCG: Det danske Calmette-studie viste, at BCG var forbundet med 12% (0-22%) reduktion i 

risikoen for atopisk dermatitis (AD); effekten var stærkest i atopiske familier (17% (4-28%) 

reduktion) og blandt børn af BCG vaccinerede mødre (29% (4-48%) reduktion). Blandt børn 

med atopisk disposition ville et tilfælde af AD forebygges ved at vaccinere 24 børn; blandt børn 

af BCG-vaccinerede mødre kunne man forebygge et tilfælde af AD ved vaccine af 15 børn. 

Støtte fra immunologien: Vores immunologiske undersøgelser bekræftede markante 

forskelle mellem levende og ikke-levende vacciner; levende BCG og Vaccinia vacciner inducerer 

træning af det innate immunsystem, mens de ikke-levende influenza og tyfus vacciner 
inducerer tolerance. 

Mor er betydningsfuld: Levende vacciner fungerer endnu bedre i børn af vaccinerede mødre. 

Da vi havde fundet, at MV i tilstedeværelse af maternelle mæslinger antistoffer er forbundet 
med ekstra gavnlige NSE, indsamlede vi data om moderens BCG status i Calmette-studiet. BCG 
beskyttede mod infektionsindlæggelser blandt børn af BCG-vaccinerede mødre, men havde 
ingen effekt blandt børn af BCG-uvaccinerede mødre. Mønsteret var det samme for AD. 

Lys forude? Selvom WHO i 2014 konkluderede, at BCG og MV er forbundet med en halvering 

af dødeligheden, og DTP med øget dødelighed i de fleste undersøgelser, er der intet sket siden. 
I 2015 viste vi, at A-vitamin tilskud (VAS) er immunmodulerende og effekten af VAS modificeres 
af vacciner på en kønsforskellig måde. I områder med høj vaccinationsdækning kan VAS til børn 

over 6 måneder være skadeligt for drenge. Alligevel er VAS over 6 måneder stadig politik og 
der bruges mange ressourcer på denne muligvis uvirksomme og til tider skadelige intervention. 

WHO gennemgår sine VAS retningslinjer i 2016; vi håber, at vores fund vil påvirke processen. 

Spotlight: Vores arbejde får stigende opmærksomhed. Vi var inviterede som hovedtalere ved 

flere konferencer, og fire filmskabere forbereder nu film om vacciners uspecifikke effekter. 


