KAT kritikoki aztertutako testuak

Txertoek ez dute autismorik eragiten
1.256.407 pertsona biltzen dituen ikerketan ez da erlaziorik ikusi txertaketaren eta
autismoaren artean. Txertoaren edo ondorioaren arabera egindako azpitaldeetan ere ez da
diferentzia estatistikoki esanguratsurik ikusi.
Gako-hitzak: txertoak, txertaketa, autismoa

Vaccines do not cause autism
No relationship was observed between vaccination and autism in a research that brings
together 1,256,407 people. No statistically significant difference was observed in the
subgroups (type of vaccine or outcome).
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Galdera
- Pertsonak (nori): edonor.
- Interbentzioa (zer): txertaketa (edozein txerto).
- Konparaketa: plazeboa edo ezer ez.
- Helburua (zertarako): autismoa.
Bilaketa
- vaccine AND autism.
- UpToDate, TripDataBase, Cochrane, Medline (PubMed).
Ikerketaren ezaugarriak
- Behaketa-estudioen berrikuspen sistematikoa da, PRISMA gomendioei jarraituz egina.
- Bilaketa egokia da: ikerketen datu-base garrantzitsuenak aztertu dituzte (Google Scholar, Medline,
PubMed, EmBase); erreferentzien jarraipena egin da; edozein hizkuntzatan egindako artikuluak bilatu
dituzte; baina ez dute adituekin kontaktatu eta ez dute publikatu gabeko artikuluen bilaketarik egin.
- Artikulu kopurua: 5
- Gaixo kopurua: 1.256.407
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Balorazio kritikoa
Bi ikertzailek egin dute: artikuluen hautaketa, kalitatearen ebaluazioa eta datuen bilketa. Kalitatea
baloratzeko irizpide esplizituak erabili dira: Newcastle-Ottawa Scale (NOS). Publikazio-alborapenaren
arriskua baloratu da, eta ez dute arriskurik ikusi. Heterogeneotasuna txikia da. Emaitzak elkartu dira
ausazko efektu bidezko ereduarekin. Azpitaldeak egin dira txerto motaren arabera. Ez da metaerregresiorik egin. Ez da sentikortasun-analisirik egin.
Probak
AA

% 95eko KT

I2

Autismoa edo autismoaren espektroko nahasmena

0,98

0,92-1,04

%0

Autismoa

0,99

0,92-1,06

%0

Autismoaren espektroko nahasmena

0,91

0,68-1,20

% 56

Merkurio duten txertoak

1,00

0,93-1,07

%0

Thimerosal duten txertoak

1,00

0,77-1,31

% 39

Txerto hirukoitz birikoa

0,84

0,70-1,01

%0

Emaitzak

AA: aukera-arrazoia (odds ratio). KT: konfiantza-tartea. I2: heterogeneotasuna.

Iruzkinak:
- Oso ikerketa handia da: 1.256.407 haur biltzen ditu.
- Ikerketaren beste indargunea haurrei egindako jarraipen luzea da: 8,6 urte batez beste.
- Behaketa-estudioak direnez, ikerketa hauek berezkoak dituzten alborapen-arriskuak ditu
berrikuspen sistematiko honek ere.
- Heterogeneotasuna txikia da, hau da, emaitzak antzekoak dira ikerketa guztietan.
- Azpitaldeak egin dira txertoaren eta ondorioaren arabera, eta denetan emaitzak antzekoak izan
dira.
- Aurretik egindako beste berrikuspen sistematikoetan emaitzak berdinak izan ziren, tartean
Cochrane lantaldeak egindakoa (1): autismorako arrisku erlatiboa 0,92 (% 95eko KT: 0,68-1,24), eta
autismoaren espektro-nahasmenerako arrisku erlatiboa 0,83 (% 95eko KT:0,65-1,07).
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