TOM OTTENHOFF
hoogleraar Immunologie, Hoofd Groep
Immunologie en Immunogenetica van
bacteriële infectieziekten, Hoofd Laboratorium
Infectieziekten, LUMC, Leiden

Nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van tbc-vaccins
Het wereldwijd veelgebruikte BCG-vaccin kent belangrijke beperkingen. De zoektocht
naar nieuwe en effectievere vaccins heeft recent veelbelovende en zelfs spectaculaire
resultaten opgeleverd, die hoopvol stemmen.
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M72 veelbelovend
Een tweede studie liet spectaculairdere
resultaten zien. In deze studie werd een
grote groep van reeds (latent) tbc-geïnfecteerde maar niet zieke volwassenen in
Zambia en Kenia gevaccineerd met M72.
Dit vaccin bestaat uit twee aaneengekoppelde M. tuberculosis-eiwitten, gemengd

DE ROUTE VAN TOEDIENING KAN
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met de hulpstof (adjuvant) AS01E. De
vaccingroep kreeg twee vaccinaties, de
controlegroep geen. Na een follow-up
periode van een kleine 2,5 jaar bleek dat
10 mensen in de vaccingroep tuberculose
hadden ontwikkeld tegenover 22 in de
even grote controlegroep. Dit betekent
een bescherming van 54 procent tegen
tbc-ziekte in deze latent geïnfecteerde
groep. Om nog onbekende redenen bleek
de vaccin-effectiviteit in de groep onder de
25 jaar zelfs 84 procent.
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