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Сажетак
Нема доказа да BCG вакцина (Bacille Calmette-Guérin – BCG) штити људе од инфекције вирусом
COVID-19. Тренутно се проводе двије клиничке студије које се баве овим питањем и Свјетска здравствена
организација (СЗО) ће размотрити доказе када они буду на располагању. У недостатку доказа, СЗО не
препоручује BCG вакцинацију за потребе превенције заразе COVID-19. СЗО и даље препоручује
неонаталну BCG вакцинацију у земљама и подручјима у којима постоји висока инциденција
туберкулозе.1
Постоје експериментални докази из испитивања проведених на људима и животињама да BCG
вакцина има неспецифичне ефекте на имуни систем. Ови ефекти нису у достатној мјери
окарактеризирани и њихов клинички значај није познат.2,3
Свјетска здравствена организација је 11. априла 2020. ажурирала своје текуће разматрање доказа из
главних база научних података и регистара клиничких студија претрагом уз кориштење израза на
енглеском, француском и кинеском језику за COVID-19, коронавирус, SARS-CoV-2 и BCG.
Претрага је довела до три рада која су постављена на интернет прије независне рецензије, у којима
аутори пореде инциденцију случајева COVID-19 у земљама у којима се користи BCG вакцина са
земљама у којима се она не користи и примјећују да земље које рутински користе ову вакцину код
новорођенчади имају мање пријављених случајева заразе COVID-19 до сада. Такве еколошке студије су
склоне значајној пристраности због бројних варијабли посредне повезаности (eng. confounders), укључујући и
демографске разлике и терет болести, стопе тестирања на инфекцију вирусом COVID-19 и фазу пандемије у
свакој земљи.
Претрага је, такође, довела до два регистрирана протокола за клиничка испитивања чији је циљ
проучавање ефеката BCG вакцине која је дата здравственим радницима који директно раде са
4,5
пацијентима који су обољели од COVID-19.
BCG вакцина спречава тешке облике туберкулозе код дјеце и преусмјеравање залиха те вакцине може
довести до тога да се новорођенчад не вакцинишу, што пак може довести до пораста броја болесних и
6-8
смртно страдалих од туберкулозе.
У недостатку доказа, СЗО не препоручује BCG вакцинацију за
потребе превенције заразе COVID-19. СЗО и даље препоручује неонаталну BCG вакцинацију у земљама
и подручјима у којима постоји висока инциденција туберкулозе.
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СЗО континуирано пажљиво прати ситуацију у смислу промјена које могу утицати на ове привремене смјернице.
Уколико се било који фактор промијени, СЗО ће објавити ажуриране смјернице. У супротном, овај сажетак
престаје да важи двије године након објављивања.
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