
TOLERANCJA SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 

U PACJENTÓW Z TOCZNIEM RUMIENIOWATYM 

UKŁADOWYM: MIĘDZYNARODOWE BADANIE VACOLUP

W ponad 380 badaniach oceniano 131 potencjalnych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, co ostatecznie 

doprowadziło do zatwierdzenia 20 szczepionek i zaszczepienia ponad 1-8 miliardów ludzi na całym świecie (dane 

na 1 lipca 2021). Brakuje danych dotyczących bezpieczeństwa stosowanych szczepionek¹ przeciw COVID-19 

u pacjentów z chorobami reumatycznymi  i mięśniowo-szkieletowymi², jak toczeń rumieniowaty układowy (SLE - 

ang. Systemic Lupus Erythematosus), ponieważ pacjenci z SLE w większości byli wykluczeni z badań nad 

szczepionkami³ ⁴ ⁵ . Co więcej, użycie szczepionek mRNA wzbudziło istotne obawy o tolerancję tej nowej 

technologii u pacjentów z toczniem, jako że stymulacja receptorów toll-podobnych przez kwasy nukleinowe może 

zwiększać ryzyko zaostrzenia choroby. Stwierdzono, że te wątpliwości są głównymi czynnikami wpływającymi na 

mniejszą gotowość do szczepień u pacjentów z chorobami reumatycznymi i mięśniowo-szkieletowymi⁶. Dlatego 

też podstawowym celem międzynarodowego badania nad szczepieniami przeciw COVID-19 u pacjentów 

z toczniem układowym (badanie VACOLUP - International Vaccination against COVID in systemic lupus) była ocena 

tolerancji szczepionek przeciw COVID-19 u pacjentów z toczniem, włączając ryzyko wystąpienia rzutu choroby, 

z perspektywy pacjenta.

³Ramasamy MN, Minassian AM, Ewer KJ, et al. Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a 

prime-boost regimen in young and old adults (COV002): a single-blind, randomised, controlled, phase 2/3 trial. 

Lancet. 2021; 396: 1979-1993

²Geisen UM, Berner DK , Tran F, et al. Immunogenicity and safety of anti-SARS-CoV-2 mRNA vaccines in patients with chronic 

inflammatory conditions and immunosuppressive therapy in a monocentric cohort. Ann Rheum Dis. 2021; (published online 

March 24.) http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2021-220272

⁴Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. N Engl J 

Med. 2020; 383: 2603-2615

⁵Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine. N Engl J 

Med. 2021; 384: 403-416

⁶Felten R, Dubois M, Ugarte-Gil MF, et al. Cluster analysis reveals 3 main patterns of behavior towards SARS-CoV-2 vaccination 

in patients with autoimmune and inflammatory diseases. Rheumatology (Oxford, England). 2021; (published online May 13.) 

http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/keab432

¹McGill COVID-19 Vaccine Tracker Team, COVID19 Vaccine Tracker. , Date accessed: ,https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/

May 27, 2021, Google Scholar
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Działania niepożądane zostały zgłoszone przez 316 (45%) pacjentów po podaniu pierwszej dawki szczepionki i 181 

(53%) z 343 pacjentów po podaniu drugiej dawki szczepionki, bez różnicy w zależności od płci (308 [46%] z 669 kobiet 

vs 8 [30%] z 27 mężczyzn; p = 0-11), wieku (mediana 41 lat, przedział 34-50 u pacjentów z działaniami niepożądanymi 

vs 43 lata, przedział 35-52 lata u osób bez działań niepożądanych; p = 0-079) lub typu szczepionki (204 [45%] z 456 

uczestników, którzy otrzymali szczepionki mRNA vs. 111 [46%] z 239 uczestników, którzy otrzymali szczepionki 

o innym sposobie działania; p = 0-69; wykluczono uczestnika z nieznanym typem szczepionki). Pacjenci, którzy 

otrzymali obie dawki szczepionki i zgłosili działania niepożądane po pierwszej dawce, częściej zgłaszali działania 

niepożądane po drugiej dawce niż ci, którzy nie zgłosili działań niepożądanych po pierwszej dawce (109 [81%] z 135 

pacjentów vs 72 [35%] z 205 uczestników; ryzyko względne [RR] 2-30, 95% CI 1-88-2-82; p < 0-0001). Występowanie 

działań niepożądanych w zależności od kraju i typu szczepionki przedstawiono w aneksie (s. 6).

https://www.thelancet.com/action/showFullTableHTML?isHtml=true&tableId=tbl1&pii=S2665-9913%2821%290

0221-6

Tabelka ze szczegółowymi danymi w języku angielskim:

VACOLUP było badaniem przekrojowym opartym na zawierającej 43 pytania ankiecie internetowej, które 

przeprowadzono między 22 marca 2021 r. a 17 maja 2021 r. Badanie zatwierdziła komisja etyczna wydziału 

medycyny w Strasburgu (#CE-2020-29), a respondenci wyrazili pisemną świadomą zgodę w tym kwestionariuszu na 

uczestnictwo w badaniu. Badaniami objęto pacjentów z samodzielnie zgłoszonym, potwierdzonym medycznie 

rozpoznaniem  SLE. Głównym ocenianym parametrem było wystąpienie działań niepożądanych, w tym zaostrzenie 

choroby. Kwestionariusz VACOLUP i szczegółowe metody przedstawiono w załączniku artykułu ( s.1–2, 7–17).

Do badania włączono 696 uczestników (669 [96%] kobiet i 27 [4%] mężczyzn) z 30 krajów, ze średnią wieku 42 lata 

(IQR /przedział-przyp./ 34-51 lat). Szczegółową charakterystykę pacjentów przedstawiono w aneksie (s. 5). Rodzaj 

podanej szczepionki przeciw COVID-19 oraz występowanie działań niepożądanych po szczepieniu (zgłaszane 

samodzielnie przez pacjentów) podsumowano w tabeli. Wszyscy pacjenci otrzymali co najmniej jedną dawkę 

szczepionki, a 343 (49%) pacjentów otrzymało drugą dawkę (załącznik s. 3). Najczęściej stosowanymi szczepionkami 

były Pfizer-BioNTech (399 [57%] uczestników), Sinovac (156 [22%] uczestników), AstraZeneca (73 [10%] 

uczestników) i Moderna (57 [8%] uczestników; tabela; załącznik s. 6).

Rodzaj i nasilenie działań niepożądanych zgłaszanych 

przez osoby z toczniem przedstawiono w aneksie (p 4). 

Objawy były o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu 

(tj. bez wpływu na zdolność do wykonywania czynności 

życia codziennego) w 2232 (83%) z 2683 przypadków.

21 (3%) z 696 pacjentów zgłosiło potwierdzone medycznie 

zaostrzenie tocznia (tabela), zwykle z dominującymi 

objawami mięśniowo-szkieletowymi (19 [90%] 

pacjentów) i zmęczeniem (18 [86%] pacjentów), średnio 

3 dni (IQR 0-29) po szczepieniu na COVID-19. Zaostrzenia 

doprowadziły do zmiany leczenia tocznia w 15 (71%) z 21 

przypadków i do przyjęcia do szpitala w  (19%) 

przypadkach. Wystąpienie zaostrzenia w ciągu ostatniego 

roku przed szczepieniem wiązało się z większym ryzykiem 

wystąpienia zaostrzenia tocznia po szczepieniu na COVID-

19 (RR 5-52, 95% CI 2-17-14-03; p < 0-0001). 

Nie stwierdzono istotnego związku między skutkami 

ubocznymi lub wystąpieniem zaostrzenia tocznia 

a stosowanymi lekami lub wcześniejszymi objawami 

tocznia.
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Według naszej wiedzy badanie VACOLUP jest pierwszym dużym badaniem tolerancji szczepionek przeciw COVID-

19 u osób z toczniem. Ważnym wnioskiem z tego badania jest to, że działania niepożądane po szczepieniu 

na COVID-19 u osób z toczniem występują często (około 50%), ale w większości przypadków nie wpływają 

na codzienne funkcjonowanie. Nie stwierdzono różnicy w występowaniu działań niepożądanych po otrzymaniu 

szczepionek mRNA w porównaniu do szczepionek o innych mechanizmach działania, co jest ważnym 

i uspokajającym odkryciem. Ostatecznie, liczba medycznie potwierdzonych zaostrzeń tocznia zgłaszanych 

po szczepieniu COVID-19 była  mała. Krótki średni czas pomiędzy szczepieniem a wystąpieniem objawów 

sugeruje, że może być trudno odróżnić rzeczywiste zaostrzenia objawów tocznia od powszechnych 

i spodziewanych niepożądanych efektów poszczepiennych, a zatem wartość 3% może być przeszacowana 

w stosunku do  rzeczywistej częstości występowania objawów. Według American College of Rheumatology⁷ 

szczepienie jest zalecane dla pacjentów z chorobami reumatycznymi i mięśniowo-szkieletowymi, niezależnie od 

aktywności choroby i stopnia jej zaawansowania, z wyjątkiem pacjentów z ciężką i zagrażającą życiu chorobą (np. 

pacjent leczony na oddziale intensywnej terapii z powodu jakiegokolwiek schorzenia). Głównym ograniczeniem 

naszego badania jest samoopisowa i subiektywna ocena pacjentów. Próbowaliśmy to złagodzić, prosząc 

pacjentów o zgłaszanie tylko medycznie potwierdzonych zaostrzeń. Innym ograniczeniem jest brak grupy 

kontrolnej. Jednakże Furer i współpracownicy⁸  stwierdzili, że częstość występowania łagodnych skutków 

niepożądanych była podobna u pacjentów z autoimmunologiczną chorobą reumatyczną i mięśniowo-

szkieletową co w grupach kontrolnych. 

Podsumowując, badanie VACOLUP sugeruje, że szczepienie przeciw COVID-19 wydaje się być dobrze tolerowane 

u  osób z toczniem, z minimalnym ryzykiem wystąpienia zaostrzenia choroby (jeśli w ogóle), w tym po 

szczepionkach mRNA. Chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 u osób z chorobami autoimmunologicznymi 

jest ograniczona przez obawę przed działaniami niepożądanymi i niedostateczną  liczbę dostępnych danych⁸. 

Dlatego rozpowszechnianie tych obiecujących danych może okazać się kluczowe do zwiększenia częstości 

stosowania szczepionek u osób z toczniem.

Renaud Felten, Lou Kawka, Maxime Dubois, Manuel F Ugarte-Gil, 

Yurilis Fuentes-Silva, Matteo Piga, 

*Laurent Arnaud 

laurent.arnaud@chru-strasbourg.fr
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