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Boks 1 / Tuberkulose
På trods af at den globale tuberkulose byrde siden 2002 synes at være faldende, især
pga. den stigende velfærd i Kina, er tuberkulose med knap 6 mio. nye tilfælde pr.
år (hyppigst blandt erhversduelige voksne) fortsat en stor trussel mod den globale
folkesundhed.

Af Lone Graff Stensballe

Vaccinerer vi for lidt? Noget kunne tyde på, at vacciner har
flere virkninger end de specifikt infektionsforebyggende og
specielt for mæslinge- og BCG-vaccinerne synes disse uspecifikke virkninger at være gunstige sidegevinster. Læs denne
spændende artikel om nye perspektiver ved vaccination mod
tuberkulose.
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Bacille Calmette-Guérin (BCG)-vaccinen, bedre kendt som Calmette, er
en af de længst kendte og mest anvendte vacciner i verden. BCG-vaccinen gives i mere end 100 lande verden over til spædbørn ved fødslen for
at forebygge alvorlig infektion med tuberkulose (1). Vaccinen giver
beskyttelse mod de alvorligste former for tuberkulose, især meningitis
hos helt små børn. Randomiserede studier af vaccinens effektivitet har
givet resultater fra 0-80% beskyttelse mod lokaliseret tuberkulose,
mens man generelt har fundet høj beskyttelse mod tuberkulosemeningitis, også i studier, der viste lav beskyttelse mod lokaliseret tuberkulose. Årsagen til den svingende vaccineeffektivitet er ikke fuldt forklaret; mest sandsynligt er det, at BCG-vaccinen har sin største effekt mod
hæmatogen spredning af tuberkulose.
I Danmark ophørte man at bruge BCG-vaccinen i børnevaccinationsprogrammet i begyndelsen af 1980’erne, da forekomsten af tuberkulose i Danmark var lav. Tuberkulose er imidlertid fortsat et udbredt
problem globalt og bl.a. i Grønland BCG-vaccineres alle nyfødte.
Calmettevaccinens bivirkninger
»Der er på verdensplan givet mere end 4 mia. doser BCG-vaccine, så
vaccinens følgevirkninger er velkendte. Det er almindeligt, at der 4-10
uger efter vaccinationen er lokal rødme, hævelse 4-10 mm i diameter, og
et lille hudsår svarende til hvor vaccinen er givet. Mange får regionale

Ubehandlet dør 70% af personer med aktiv tuberkulose inden for ti år. I 2010 døde
knap 1,5 mio. mennesker af tuberkulose, herunder 350.000 hiv-positive.
Risikoen for at udvikle aktiv tuberkulose efter udsættelse for smitte er langt højere
blandt hiv-positive, og 13% af nye tuberkulosetilfælde opstår i denne gruppe.
I Danmark blev der i 2010 anmeldt 357 tilfælde af tuberkulose i Danmark. De fleste
tilfælde fandtes hos indvandrere, grønlændere eller etniske danskere med rejseannamnese til højendemiske lande (36).

hævede lymfe-knuder typisk i aksillen eller supra-infra-klaviculært.
Endelig får man et lille ca. 5 mm stort hudar, hvor vaccinen blev givet.
De sjældne bivirkninger er også velkendte. Under 1% kan få
hovedpine, feber eller væskende sår over injektionsstedet, uden at der
dog er superinfektion i såret. Disse bivirkninger er ikke behandlingskrævende. Såret skal ikke dækkes med plaster eller bandage, og man bør
almindeligvis ikke behandle med lokalantibiotika. Under 1/1000 kan få
en byld over vaccinationsstedet, knoglebetændelse, lymfeknudebetændelse eller alvorlig akut allergisk reaktion. Ved mistanke om behandlingskrævende bivirkninger henvises til børneafdeling.«
Positiv sidegevinst
Det Danske Børnevaccinationsprogram har en tilslutning på 85%. Læger,
der arbejder med børn, møder ganske ofte familier, der ikke ønsker deres
børn vaccineret, fordi de er bekymrede over vacciners bivirkninger eller
ikke mener, at vaccination er til gavn for børnene. Som en saltvandsindsprøjtning til den diskussion kan det derfor være glædelig nyt, at efterhånden mange studier, især fra Vestafrika, peger på, at bl.a. BCG-vaccinen

Boks 2 / Center for Vitaminer og Vacciner og ikkespecifikke effekter af andre vacciner.
Den 7. maj 2012 blev Forskningscenteret for Vitaminer og Vacciner (CVIVA, www.
cviva.dk) officielt åbnet på Statens Serum Institut. CVIVA skal dokumentere, at vacciner og vitaminer påvirker immunsystemet på en langt mere generel måde end hidtil
antaget. CVIVA’s forskningsprogram tager bl.a. udgangspunkt i forskning fra Bandim
Health Project i Guinea-Bissau, der viser, at BCG-- og mæslingevaccinen har betydelige positive uspecifikke sideeffekter, der kan beskytte mod andre infektioner end
tuberkulose og mæslinger. Andre vaccinationer synes at have en negativ effekt på
immunsystemet. De uspecifikke effekter af vacciner kan tilsyneladende moduleres
af, hvilke rækkefølge vaccinerne gives i, således at en negativ ikkespecifik effekt kan
neutraliseres af at en vaccine med en positiv ikkespecifik effekt, som gives straks
efter. Visse vitaminer ser ud til at kunne forstærke både de positive og negative effekter af vacciner. CVIVA forsker desuden i kønsforskelle i reaktionerne på vaccinationer og vitamintilskud. CVIVA er støttet af Danmarks Grundforskningsfond.
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Ved tilfældig tildeling vaccineres
halvdelen af studiedeltagerne
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Calmette kan mere?

Positiv ikkespecifik effekt af den velkendte
tuberkulosevaccine

40% nye tilfælde af tuberkulose opstår i Kina og Indien, og 24% i Afrika.

også har positive »bivirkninger«: BCG-vaccinen nedsætter generel
dødelighed og sygelighed blandt små børn i de første leveår (1-10)!
Bandim Health Project i Guinea-Bissau har i mere end ti år undersøgt de såkaldte ikkespecifikke effekter af vacciner, altså effekter, der går
ud over vaccinens specifikke beskyttelse mod vaccinesygdommen. Helt
generelt har man fundet, at alle vacciner også har ikkespecifikke effekter,
og at disse effekter bl.a. er afhængige af vaccinemodtagerens køn. En
senere artikel vil beskrive de ikkespecifikke effekter af andre vacciner.
Det er etisk udfordrende at forske i tiltag, der allerede er indført i
folkesundhedsprogrammer, idet man naturligvis ikke må randomisere
til at undvære sådanne tiltag. For at studere de ikkespecifikke effekter af
en vaccine, som er en del af børnevaccinationsprogrammet, skal
forskere inkludere personer, der ikke ellers var kandidater til den pågældende vaccine. I Guinea-Bissau i Vestafrika BCG-vaccineres alle normalvægtige, raske spædbørn ved fødslen, mens spædbørn med en fødselsvægt under 2.500 g, som traditionelt betragtes som immunologisk
umodne, må vente, til de har vokset sig større. Dette har åbnet mulighed
for, at forskere fra Bandim Health Project i Bissau i to nylige randomiserede studier af spædbørn med lav fødselsvægt har kunnet sammenligne
gruppen af lavvægtige spædbørn, som blev randomiseret til tidlig BCG
ved fødslen, med lavvægtige spædbørn, der fik BCG senere, som det har
været normal praksis. Disse randomiserede studier viste, at den neonatale dødelighed var 48% lavere i gruppen, som fik tidlig BCG ved fødslen
(11, 12) – og den positive effekt var særlig udtalt blandt de mest skrøbelige børn med fødselsvægt på mindre 1.500 g (11).
Tanken om, at BCG- kan mere end blot beskytte mod tuberkulose
er faktisk velkendt. Vi bruger jo rutinemæssigt BCG-blæreskylninger
som immunoterapi mod blærekræft, og vi har i mere end 50 år vidst og
benyttet det faktum, at BCG-vaccinen også beskytter mod spedalskhed
og den tropiske sårsygdom, buruli ulcer.
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Figur 1 / Forløbsplan for Calmettestudiet blandt danske spædbørn.
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Danske småbørns sygelighed
Danske børn har heldigvis en meget lav dødelighed, men også vore
småbørn har en høj sygelighed og som følge heraf mange lægebesøg, et
højt medicinforbrug og mange indlæggelser (13). Gennem tre årtier har
forekomsten af de såkaldte atopiske sygdomme, børneeksem, astma og
allergi, været støt stigende i Danmark såvel som i alle andre højindkomstlande verden over. Således er astma og eksem nu de hyppigst
forekommende kroniske sygdomme blandt småbørn i højindkomstlande, og 25% af den voksne befolkning lider af astma, høfeber eller
allergi. Befolkningens, herunder børnenes medicinforbrug stiger
fortsat, og 30% af småbørns medicinforbrug udgøres af antiastmatisk
medicin.
Mange studier har allerede forsøgt at afdække årsagerne hertil.
Flere har peget på, at immunologisk under- eller fejlstimulering som
følge af en tilværelse i tiltagende hygiejniske omgivelser med færre
patogener og infektioner, den såkaldte hygiejnehypotese, kan være en
del af forklaringen (14).
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Calmette som indsats for dansk børnesundhed?
Man ved, at BCG-vaccinen medfører en stærk aktivering af immunforsvaret, som bl.a. medfører et kraftigt interferon gamma-respons (15).
Dette såkaldte T-hjælper-celle 1-respons vides at modbalancere det
såkaldte T-hjælper-celle 2-respons, der ses blandt individer med
tendens til børneeksem, astma og allergi (16). På den baggrund er der
gennem de seneste ti år lavet en række mindre studier både i høj- og
lavindkomstlande, hvor man har forsøgt at undersøge, om individer, der
er blevet BCG-vaccinerede, har nedsat forekomst af børneeksem, astma
eller allergi. Resultaterne har været divergerende, idet nogen ikke har
kunnet påvise nogen beskyttende effekt af BCG-vaccinen, mens andre
har peget på en beskyttende effekt (17-34). Disse studier var meget
heterogent designet, retrospektive, ikkerandomiserede studier, og det er
på den baggrund vanskeligt at lave en sammenfattende konklusion over
resultaterne. Så vidt vi ved, er der kun et studie, der hidtil har undersøgt
BCG-vaccinens effekt i et højindkomstland i et randomiseret design. Det
var et mindre hollandsk studie, der fandt, at BCG-vaccine reducerede
forekomsten af børneeksem med omkring 40% (35).
Calmettestudiet blandt danske spædbørn
Med afsæt i betragtningerne ovenfor, vil børneafdelingerne på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Kolding Sygehus fra september 2012 og 3
år frem gennemføre et stort randomiseret studie med studie-styrke nok
til endeligt at undersøge, om den positive ikke-specifike effekt af
Calmette-vaccination også kan komme danske børn til gode. Studiet
skal foregå blandt spædbørn, da immunforsvaret synes at have en særlig
plasticitet i den tidlige barnealder – se Figur 1.
Studiets formål er at undersøge, om danske spædbørn, der bliver
BCG-vaccinerede lige efter fødslen, har bedre vækst og udvikling, bliver
mindre syge, sjældnere søger læge, kommer mindre på sygehus, har
mindre medicinforbrug og får reduceret risiko for at udvikle de udbredte atopiske sygdomme, børneeksem, astma og allergi.
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Perspektiver
Såfremt det viser sig, at BCG-vaccinen har en positiv effekt, kunne man
genindføre vaccinen til de fremtidige generationer i højindkomstlande
med følgende fald i sygelighed og medicinforbrug, øget livskvalitet i
vore børnefamilier og bedre socioøkonomi. BCG-vaccinen kan vise sig
at være et billigt og sikkert middel for den danske og globale børnesundhed.

Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet.
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Se også supplerende materiale fra MediBox
Tuberkulose-vaccination –
Calmette-vaccination – BCG-vaccination
http://medibox.dk/show.php?docid=2245

Tuberkulose:
http://medibox.dk/show.php?docid=3283
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