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LU�C�H�T�W�EG�I�N�F�ECT�I�E

Het BCG-vaccin verkleint de kans op luchtweginfecties. Een grote studie moet uitwijzen of het ook beschermt tegen Covid-19.
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AMSTERDAM.�Ouderen die het tuber-
culosevaccin BCG krijgen, hebben
80 procent minder kans op het ont-
wikkelen van luchtweginfecties. Dat
concluderen wetenschappers van het
Radboudumc met Griekse en Duitse
c o l l e g a’s deze week in een studie in
C ell . De hoop is dat het BCG-vaccin
ook infecties met het nieuwe corona-
virus voorkomt. „De resultaten zijn
hoopvol maar hiermee hebben we
nog niet bewezen dat het ook effectief
is voor corona”, reageert hoofdonder-
zoeker Mihai Netea van het Radboud-
umc.

In een studie kregen 198 Griekse
ouderen op de dag van hun ontslag uit
het ziekenhuis een BCG-vaccinatie of
een placebo. In het jaar dat volgde,
rapporteerden de onderzoekers of de
ouderen nieuwe infecties ontwikkel-
den. In de placebogroep kreeg 42 pro-
cent van de ouderen een nieuwe in-
fectie, in de BCG-groep was dit 25 pro-
cent. De studie werd al in 2017 opge-
zet en had dus niet het doel om naar
de effecten van BCG op het corona-
virus te kijken. De studie liep tot au-
gustus dit jaar. Vanwege de enorme
behoefte aan een middel dat ouderen
beschermt tegen een corona-infectie,
deden de wetenschappers in april een
tussentijdse analyse met 150 deelne-
mers.

„Een interessant onderzoek”, rea-
geert Tom Ottenhoff, hoogleraar im-
munologie in het LUMC in Leiden. „Er
zijn maar weinig studies die naar ef-

fect en veiligheid van vaccins bij ou-
deren kijken en BCG blijkt veilig en ef-
fectief te zijn bij het voorkomen van
luchtweginfecties. Het heeft er alle
schijn van dat BCG tegen SARS-CoV-2
zou kunnen werken, maar dat laat
deze studie niet zien.”

Volgende week start dan ook een
grootschalige studie waarin zeven-
duizend kwetsbare ouderen in twin-
tig Nederlandse ziekenhuizen een
BCG-vaccinatie of placebo krijgen, om
het effect van BCG op luchtwe g i n fe c -
ties, waaronder Covid-19, te bepalen.

Het BCG-vaccin komt uit 1921 en
wordt jaarlijks aan 130 miljoen kinde-
ren wereldwijd gegeven. Het b e v at
levende, verzwakte bacteriën. De ge-
dachte is dat het een algemene boost
geeft aan het afweersysteem, waar-
door het niet alleen zou werken te-
gen de tuberculosebacterie, maar
ook tegen andere bacterie- en virus-
infec ties.

Gele koorts
Kort na de introductie van het vaccin
lieten epidemiologische studies een
afname in kindersterfte zien die niet
alleen verklaard kon worden door een
afname in tuberculosesterfte. In
2005 zagen wetenschappers in een
studie in Guinee-Bissau dat na een
BCG-vaccinatie ook het aantal lucht-
weginfecties onder kinderen af-
neemt. De sterfte onder gevacci-
neerde pasgeborenen lag bijna
40 procent lager dan bij ongevacci-
neerde baby's. En in 2018 gaven Ne-
derlandse onderzoekers gezonde vrij-
willigers een BCG-vaccinatie of een

placebo, gevolgd door een gele-
ko o r t s vacc inatie. De groep die een
BCG-vaccinatie kreeg, bleek beter in
staat het virus uit het geleko o r t s -
vaccin op te ruimen.

„Al vrij snel na de uitbraak van het
nieuwe coronavirus in Wuhan dach-
ten we: dit komt niet goed”, zegt Ne-
tea. „Toen ontstond het idee om het
effect van het BCG-vaccin op het co-
ronavirus te gaan testen door proef-
personen te vaccineren tijdens de
p a n d e m i e .” Inmiddels lopen er we-
reldwijd verschillende onderzoeken,

onder andere met ouderen en zorg-
verleners. Netea: „Wa a r s c h i j n l i j k
hebben we een tweede golf nodig om
het effect te kunnen bepalen. Maar
we kijken daarnaast naar allerlei an-
dere infecties, zoals influenza en
luchtweginfecties, dus ook zonder
tweede golf is dit onderzoek interes-
s a nt .”

Het idee achter het vaccin is als
volgt. Het tuberculosevaccin zorgt
voor de aanmaak van gespeciali-
seerde immuuncellen die de tubercu-
losebacterie bij een volgende besmet-
ting aanpakken omdat ze een geheu-
gen hebben voor de bacterie. Dat is
een reactie van de verworven afweer.
Maar daarnaast geeft het BCG-vaccin

Dit vaccin geeft
waarschijnlijk een boost
aan het afweersysteem

Ouderen�in�Thessaloniki.Uit�een�studie�in�Griekenland�blijkt�dat�ouderen�die�een�tuberculosevaccin�hadden�gekregen,�het�jaar�erna�minder�luchtweginfecties�hadden.
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een boost aan de aangeboren afweer
dat de eerste verdediging vormt. De
cellen reageren snel, maar vallen niet
specifiek bepaalde ziekteverwekkers
aan, ze richten zich op alle indrin-
ge r s .

Lang werd gedacht dat deze cellen
van de aangeboren afweer geen ge-
heugen hebben. Maar Netea ontdekte
dat het anders lag. Hij zag dat vrijwil-
ligers die een BCG-vaccinatie kregen,
maanden erna meer cytokinen pro-
duceerden: eiwitten die de afweercel-
len aansturen. Cytokinen vragen bij-
voorbeeld hulp aan andere immuun-
cellen en leiden ze naar de plaats van
de infectie. Die productietoename
komt omdat het dna dat voor deze ei-
witten codeert, vaker afgelezen kan
worden. De reactie houdt waarschijn-
lijk twee tot drie jaar aan. Ook de cel-
len van het aangeboren afweersys-
teem herinneren zich de infectie.

Ook al is nog lang niet zeker dat het
vaccin werkt, duidelijk is al wel dat
het veilig gegeven kan worden tijdens
de Covid-19-pandemie. Netea: „We
hadden voor de coronacrisis al een
aantal onderzoeken met het BCG-vac-
cin lopen onder gezonde vrijwilligers.
Het was voor ons makkelijk om met
vragenlijsten uit te zoeken of de ge-
vaccineerden vaker last kregen van
Covid-19-symptomen in de eerste
weken van de uitbraak, dan niet-ge-
vacc ineerden.” Dat bleek niet zo te
zijn, het aantal zieken en mensen met
vermoeidheidsklachten was minder.
De resultaten ve r s c h e n e n 5 augustus
in Cell Reports Medicine.

Mocht uit de lopende studies blij-

ken dat BCG inderdaad het aantal co-
rona-infecties en de ernst ervan kan
verminderen, dan kan het volgens
Netea een interessante optie zijn om
kwetsbare groepen hiermee te vacci-
neren. Ottenhoff nuanceert dat. „Ik
denk dat het ongeveer even veel tijd
zal kosten om te bewijzen dat BCG
echt tegen SARS-CoV2 werkt, als het
kost om de effectiviteit van nieuwe
Covid-19-vaccins aan te tonen.”

Economische schade
Netea denkt alvast verder dan deze
pandemie. „Stel dat BCG effectief is,
dan zouden landen vanaf nu stan-
daard een voorraad van dit vaccin
moeten hebben. Dat kost een paar
miljoen euro, maar dat is niets verge-
leken met wat een lockdown kost. Als
er een nieuwe infectie ontstaat, kijk je
of BCG effectief is en vaccineer je de
mensen in dat gebied. Daarmee win je
tijd om een specifiek vaccin te ont-
wikkelen, sterven er minder mensen
en heb je veel minder economische
s c h a d e .”

Ottenhoff en Netea benadrukken
dat er voorlopig geen reden is om met
een grootschalige BCG-vaccinatie-
campagne te starten, daarvoor ont-
breekt nog voldoende bewijs. „B o-
vendien maak ik me grote zorgen dat
we niet voorbereid zijn op een groot-
schalige BCG-productie”, zegt Netea.
Het gevaar is dat welvarende landen
alles opkopen. „Dat zal ten koste gaat
van de BCG-vaccinatie tegen tubercu-
lose bij kinderen in bijvoorbeeld Afri-
kaanse landen, die BCG heel hard no-
dig hebben”, zegt Ottenhoff.


