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CORONAPATIENTEN
Onderzoekers uit het Zuyderland Medisch Centrum
Sittard-Geleen hebben een behandeling onderzocht
die de ernstig ontspoorde afweerreactie bij
sommige mensen met Covid-19 tot rust brengt. De
behandeling bestaat uit een hoge dosis prednison,
eventueel aangevuld met de biologica I tocilizumab.
Beide geneesmiddelen worden al jaren ingezet in
de behandeling van reumatische aandoeningen.
Dat roept de vraag op wat dit onderzoek betekent
voor mensen met reuma. We vroegen het aan prof.
dr. Robert Landewé, reumatoloog bij het
Zuyderland MC.

Ongeveer een vijfde van alle corona patiënten krijgt te maken

met een cytokinestorm. Het afweersysteem van deze groep

patiënten slaat op hol. Deze mensen hebben een slechte prog-

nose: bijna de helft van hen overlijdt. Onderzoekers uit het

Zuyderland MC behandelden 86 ernstig zieke coronapatiën-

ten met afweeronderdrukkende medicijnen. Zij gaven deze

patiënten eerst vijf tot zeven dagen een heel hoge dosis pred-

nison (tot 250 mg) en dienden tocilizumab toe als de predni-

son onvoldoende effect had.

De behandeling bleek een groot succes. De kans op herstel

steeg met bijna 80 procent. Bovendien herstelden patiënten

een week sneller dan zonder therapie. De kans op overlijden

daalde met 65 procent en de kans om op de IC te belanden

voor beademing daalde met ruim 70 procent. De onderzoe-

kers vergeleken het resultaat van hun behandeling met dat van

patiënten die eerder in het ziekenhuis hadden gelegen en

alleen de standaardbehandeling hadden ontvangen.

Prednison en tocilizumab behoren tot een breed assortiment

afweeronderdrukkende medicijnen (Disease Modifying Anti

Rheumatic Drugs, DMARD's) die worden ingezet bij de behan-

deling van reumatische aandoeningen. Wat betekenen de

resultaten van deze studie voor mensen met reuma? Zij wor-

den tot nu toe beschouwd als een risicogroep omdat de on-



Robert Landewé. "Gelukkig hebben we
geen aanwiizingen dot mensen met
reuma meer kans hebben om ernstig
ziek te worden van het coronavirus."
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derdrukking van hun afweersysteem ze

wat vatbaarder maakt voor bacteriële en

virale infecties en dus mogelijk ook voor

het coronavirus. Daarom is het officiële

advies aan mensen met reuma om zich te

houden aan de maatregelen van de over-

heid, reumamedicijnen te blijven nemen

en bij klachten die op Covid-19 zouden

kunnen wijzen, met de reumatoloog te

overleggen om de behandeling eventueel

te wijzigen of tijdelijk te staken.

Adviezen blijven gelijk
Nu blijkt hun afweeronderdrukkende

reumamedicatie een succesvolle behan-

deling te zijn bij ernstige Covid-19. Toch

denkt reumatoloog Robert Landewé niet

dat dit onderzoek grote gevolgen gaat

hebben voor de adviezen aan mensen

met reuma met betrekking tot corona.

Landewé: "We hebben gelukkig geen

aanwijzingen dat mensen met reuma

meer kans hebben om ernstig ziek te wor-

den van het coronavirus, maar of dit

komt door hun afweeronderdrukkende

medicatie kunnen we niet zeggen. Er zijn

geen harde getallen beschikbaar. Het

zou bijvoorbeeld ook goed kunnen dat

reumapatiënten beschermende maatrege-

len beter in acht nemen, waardoor zij

een lager risico hebben om besmet te

raken met het coronovirus."

De keuze voor prednison in combinatie

met tocilizumab is gemaakt omdat pred-

nison een effectief en goedkoop middel is

dat bovendien wereldwijd makkelijk ver-

krijgbaar is. Tocilizumab behoort welis-

waar tot de duurdere medicijnen, maar

het is de enige biological met een offici-

ele behandelindicatie voor een vorm van

cytoki nesterm.

Landewé schat het aantal reumapatiënten

dat tocilizumab gebruikt niet heel hoog

in. "Ongeveer 30 procent van de mensen

met reuma krijgt een biologica!. Hiervan

krijgt het grootste deel, zo'n 70 à 80 pro-

cent, een TNF-alfaremmer. Het restant

krijgt een scala aan overige middelen,

waaronder tocilizumab, dus dan heb je

het niet over enorme aantallen."

In ons dossier over het afbouwen van

biologica Is, dat ReumaMagazine in de-

cember vorig jaar uitbracht, becijferde

reumatoloog en epidemioloog Alfons den

Broeder van de Sint Maartenskliniek dat

in Nederland bijna 43.000 mensen met

reuma een biological gebruiken. Als 2 à
3 procent van hen tocilizumab krijgt,

komt dat neer op ongeveer 1.000 perso-

nen.

Beschikbaarheid medicatie
Landewé denkt daarom niet dat reuma-

patiënten zich ongerust hoeven te maken

over de vraag of de beschikbaarheid van

hun medicatie door deze studie gevaar

loopt. "Maar weinig mensen gebruiken

tocilizumab. Het is een medicijn dat bij

reuma maar een keer in de maand als

infuus wordt gegeven, of eens per twee

weken als injectie. Voor patiënten met

ernstige Covid-19 gaat het om een een-

malige dosering. De fabrikant van tocili-

zumab heeft bovendien gegarandeerd

dat het middel beschikbaar blijft."

Hij sluit niet uit dat de onderzoekers de-

zelfde resultaten hadden behaald als ze

voor een TNF-alfaremmer hadden geko-

zen of voor methotrexaat. Of er vervolg-

studies komen met andere afweeronder-

drukkende medicijnen hangt van verschil-

lende factoren af. "Voor een goede effec-

tiviteitsstudie is het bijvoorbeeld belang-

rijk dat er voldoende patiënten zijn en er

liggen nu maar weinig mensen met ern-

stige Covid-19 in de westerse ziekenhui-

zen op wie we een nieuwe behandeling

kunnen testen."
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